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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 04.02.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/5699-1 Dato: 25.01.2013  
 

Sted: Møterom Kobberkis, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Mandag 04. februar 2013 kl 1630-1930 

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kath-
rine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Erlend Myking, Odd Inge Mjøen 

Kopi Ove Snuruås, Steinar Gaustad, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knut-
sen,  

RF 01/13 Referat fra møte 07.11.2012 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 07.11.2012 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

RF 02/13        Planprogram IKAP-rullering 

Sak:             I henhold til orientering i Trondheimsregionen-regionrådet 07.12.2012 er det nå utarbeidet ut-

kast til planprogram for rulleringen. Opplegget er at AU i møte 13.02.2013 vedtar planpro-

grammet som da skal sendes til høring i kommunene og andre høringsinstanser, med sikte på 

endelig fastsettelse i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013. Det vises til planprogram-

met. Rådmannsforum inviteres til å komme med innspill/kommentarer til foreliggende forslag, 

Esther Balvers gir en gjennomgang i møtet. 

Vedlegg 2:  Utkast til planprogram datert 23.01.2013 

Vedlegg 3:  Sammenstilling av mål og strategiske valg i IKAP-1 

Forslag til vedtak 

Rådmannsforum slutter seg til forslag til planprogram  

 

RF 03/13 Oppfølging logistikknutepunkt – rullering av IKAP.  

Sak: Trondheimsregionen vedtok i møte 27.04.12 uttalelse til Samferdselsdepartementet hvor vi ba 

om at forventet bestilling om videre planavklaring fra departementet til JBV måtte ha med vide-

re avklaring av både alternativ med integrert og delt løsning. Vårt utgangspunkt for dette var at 

vi anså saken for lite avklart for å gå rett på ett alternativ. Vi fryktet at prosessen fort ville kunne 

bli stoppet på et senere tidspunkt fordi ulike løsninger ikke var tilstrekkelig avklart. Vedtaket 

var i samsvar med STFKs vedtak til regional transportplan, hvor fylkeskommunen uttrykte at 

Staten må sørge for videre planlegging og bevilgning til logistikknutepunkt, og at det ble etter-

lyst en helhetlig tilleggsutredning av framtidens godsstrømmer i et regionalt, nasjonalt og Midt-

Nordisk perspektiv.  

 Etter dette har lite skjedd, inntil at samferdselsminister Marit Arnstad nå har signalisert at det 

ikke vil komme noen konklusjon om logistikknutepunkt i NTP. Trondheimsregionen har i sin 

uttalelse til NTP krevd at NTP 2014-23 må avsette midler for oppstart/realisering av godsknute-

punkt i Trondheimsregionen i NTP-perioden – innforstått at en endelig lokalisering fortsatt ikke 

er klar. Det viktige er at prosessen ikke stopper opp, at NTP gir tydelige signaler om prosess for 

avklaring og oppstart etter det. 

 Det er beklagelig at det fortsatt ikke er gitt noen videre signaler til JBV om videre utredning/ 

planleggig. Trondheimsregionen bør påvirke til at dette får fortgang, og at logistikknutepunktet 

blir ivaretatt i NTP slik vi har påpekt. Ut fra dette legger jeg saken fram for drøfting/innspill i 
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rådmannsforum. Jeg er kjent med at STFK arbeider med et snarlig seminar om logistikknute-

punktet, her blir det viktig å stå sammen. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

 

RF 04/13 E6 Trondheim - Stjørdal – oppfølging av SVVs forslag i Trondheimsregionen-

regionrådet 07.12.12 

Sak: Startegidirektør Kjetil Strand i SVV-Midt orienterte i møte i Trondheimsregionen-regionrådet  

07.12.2012 om forprosjekt for E6 Trondheim-Stjørdal, hvor det både er sett på tunnelene og fire 

feltsveg mellom. Nye tunnelløp vil koste 2,5 mrd, 1 mrd mer enn det som er avsatt i NTP-

forslaget, firefeltsstrekningene i dagen 1,5 mrd. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende 

tunneler med 1 mrd, statlige penger over vedlikeholdsbudsjettet.   

 Strand presenterte en regneøvelse som viste at dersom en er villig til finansiering 50/50 med 

bompenger, kan alt være realisert i løpet av en tiårsperiode. E6 øst er nedbetalt i 2020, viderefø-

ring av bompenger kan gi muligheter dersom det er lokale ønsker. Han framhevet at fordelene 

vil være store – og at det kreves at man må begynne å jobbe med dette politisk lokalt. Vegvese-

net er beredt til å være med, og uttrykker også at utbyggingen etter denne modellen ikke vil gå 

på bekostning av andre vegprosjekt. Det er naturlig å videreføre dette innspillet til politisk vur-

dering. 

 Daglig leder vil påpeke at dette uansett er en sak som må sees i nær sammenheng med samlede 

samferdselsprioriteringer i regionen. Ett tema er å vurdere hele E6 fra Steinkjer til Oppland 

grense i sammenheng, et annet tema er at satsingen på tog må sammenholdes med satsing på 

veg. Det som ligger helt fast er at Trøndelag med høyeste prioritet satser på Intercity-utvikling 

av Trønderbanen gjennom rask elektrifisering av Trondheim-Steinkjer, inklusive Meråkerbanen.  

Videre at tog har prioritet nord for Trondheim og veg sør for Trondheim. Når det kommer til 

prioriteringer av E6 nord for Trondheim, sett i sammenheng med rekkefølge av videre utvikling 

av togtilbudet, kan det synes som om enigheten i Trøndelag er mer skjør. Dette prosjektet berø-

rer slike problemstillinger. Det er for eksempel tatt opp muligheter for kryssubsidiering mellom 

veg og jernbane, både som generelt prinsipp og for Trønderbanen spesielt. Dette berører en 

eventuell forlengelse av bompengeinnkreving på E6 Trondheim-Stjørdal direkte. Dersom kryss-

subsidieringsmulighet foreligger, vil det være naturlig å ta opp om eventuell forbedring på jern-

banen Trondheim-Stjørdal til økt frekvens og kapasitet, slik at denne avlaster behovet for fire-

felts utbygging av E6, vil være en like aktuell løsning ut fra en total samfunnsmessig vurdering. 

Herunder at dersom 4-felts veg kommer først, så vil det utvilsomt svekke grunnlaget for satsing 

på jernbanen. Ut fra at inntektspotensialet for bompenger er desidert størst for E6 Trondheim-

Stjørdal, må det også forventes at det kommer opp drøfting av strekninger, om det skal være 

egne prosjekt sør/nord for Stjørdal, eller en samlet kryssfinansiering for hele strekningen 

Trondheim-Steinkjer. Daglig leder anser det naturlig at disse spørsmålene tas opp politisk, med 

sikte på at det bør utredes tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for videre avklaring. Saken legges 

fram for rådmannsforum for innspill/vurdering.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

  

RF 05/13 Handlingsplan for Strategisk næringsplan 

Sak: Næringsrådet vedtok i møte 23.01.2013 forlag til Handlingsplan for Strategisk næringsplan 

2013. Forslaget bygger på prosess som er gjennomført med politiske innspill fra kommunene. I 

henhold til gjeldende retningslinje skal handlingsplan for næringsplanen legges fram for Trond-

heimsregionen-regionrådet via rådmannsforum. Prosjektleder Børge Beisvåg gir en gjennom-

gang i møtet. 

Vedlegg 4: Ettersendes: Forslag til handlingsplan for strategisk næringsplan 2013  



 

Rådmannsforum 04.02.2013 
 

 Side 3 av 4 

 

Forlag til vedtak: 

Framlagt forslag til handlingsplan for strategisk næringsplan 2013 legges fram for Trond-

heimsregionen-regionrådet.  

  

RF 06/13 Evaluering:  Retningslinje om samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregi-

onen-regionrådet 

Sak: Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i møte 12.06.2010 retningslinjer for samordning mel-

lom Trondheimsregionen-regionrådet og næringsrådet: 

1. Næringsrådet utarbeider forslag til årlige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i 

samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. 

2. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen i samlet budsjett for 

Trondheimsregionen, knyttet til utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prio-

riterte strategier/prosjekt samt delrammer angis.  

3. Regional strategisk næringsplan forutsettes vedtatt 11.06.10 av Trondheimsregionen. Samti-

dig skal næringsrådet være etablert innen dette. Det tas sikte på at næringsrådet legger fram 

signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 senest i TR-

møte i september. 

4. Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen via rådmannsforum. 

5. Retningslinjene evalueres innen utgangen av 2011 

 Som det framgår av pkt 5 forutsettes det en evaluering av retningslinjen innen 2011, dette er av-

ventet til at vi nå har et tilstrekkelig grunnlag for å evaluere. Trondheimsregionen-regionrådet 

vedtok også i møte 15.04.2011 at framlagt ”årshjul” for planarbeidet skulle legges til grunn for 

samhandling om handlingsplan for næringsplanen. Årshjulet legger opp til en årlig syklus hvor 

det fastsettes overordnet rammetildeling og ev styringssignaler fra Trondheimsregionen-

regionrådet i utviklingsplanen som vedtas i 3. kvartal, og at dette legges til grunn for handlings-

planen som næringsrådet vedtar i 1. kvartal påfølgende år. 

 Saken er drøftet i næringsrådets møte 23.01.2013. Hovedmomentet er at en full årlig rullering er 

for ambisiøst i forhold til at nødvendig medvirkning blir ivaretatt, spesielt opplegget med poli-

tisk medvirkning fra kommunene. Prosess som ble igangsatt i henhold til årshjulet ved årsskiftet 

2011/12 viser dette. Videre er erfaringen at prosjektene ikke følger årsskiftene, mange går over 

flere år. Det er også viktig at næringsrådet raskt kan ta tak i nye saker når de oppstår. Ut fra det-

te bør retningslinjene justeres, det foreslås en full gjennomgang av handlingsplanen hvert 2. år, 

og at gjensidig rapportering mellom næringsrådet/handlingsplanen og Trondheimsregionen-

regionrådet tydeliggjøres. Slik rapportering har vært praksisen også i perioden som har vært, det 

rapporteres fra næringsplanarbeidet i hvert møte.  

 At handlingsplanene legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum bør 

opprettholdes, også gjeldende praksis med rapportering i rådmannsforum om saker som har be-

tydning for kommunene. 

Forslag til vedtak: 

Retningslinje om samordning mellom næringsrådet-Trondheimsregionen-regionrådet foreslås 

endret i henhold til saksframlegget. 

 

RF 07/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådet-møte 01.03.13:  

- Campussaken 
- Ocean space senter 
- HiST-Siemens 
- Bru over Trondheimsfjorden?  
- Årsmelding Trondheimsregionen 2012  
- Folkehelseprosjekt i Malvik? 
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RF 08/12 Orienteringer:  

- Igangsetting av prosjekt om ”Trondheimsregionen 2040” (Offentlig areal- og investeringbe-
hov) og Konsekvenser av utenlandsk arbeidsinnvandring 

- Videreføring av kommunikasjonsplanen 
- Videre engasjement om lyntog foreslås avventet 
- Uttalelser gitt fra Trondheimsregionen  
- Samfunnsikkerhet/beredskap 
- Konferansen Kampen om arealene 
- Erfaringer/innspill fra kommunene angående Trøndelagsdagen? 
- STFK: Ønske om møter med regionrådene angående Transportplan for ST 
- Henvendelse fra travforbundet angående ny travbane til erstatning for Leangen.  

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 07.11.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-10 Dato: 07.11.2012  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 07. november 2012 kl 1300-1600 

Til stede: Rolv Roar Skogmo, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Helge 
Grenne (Midtre Gauldal), Karen Espelund, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, 
Jon Hoem, Børge Beisvåg (fra sak 44/12). Kari Kristensen (folkehelserådgiver, Malvik), deltok 
under sak 41/12. 

Forfall: Olaf Løberg, Ove Snuruås, Vigdis Bolås, Erlend Myking  

Referenter:  Jon Hoem/Sigmund Knutsen 

 Saksfremlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på nettsiden for møtet. 

 Stein A. Ytterdahl ledet møtet. Ingen merknader til møteinnkallingen. 

RF 40/12 Referat fra møte 22.08.2012 

Vedtak: Referatet godkjent. 

 

RF 41/12 Skal Trondheimsregionen ta opp temaet folkehelse i forhold til felles kompetanse/er-

faringer?  

Orientering: -  Folkehelserådgiver Kari Kristensen, Malvik, innledet, se presentasjon. Innbyggerundersøkel-
sen ”Lev vel” måler grunnlaget for trivsel og livskvalitet, hva gjør det bra å bo i Malvik? Det 
er gitt skjønnsmidler, arbeidet utføres av Senter for folkehelsefremmende forskning sam-
men med STFK og Fylkesmannen. Arbeider gjennomføres tverrfaglig, med ”helse i plan”-
møter hver 4. uke. Innbyggerundersøkelse for innbyggere over 18 år er gjennomført, repe-
teres hvert 4. år. Har sammen andre kommuner søkt og fått kr 1,8 mill kr fra regionalt 
forskningsfond: ”Fra kunnskap til handling, fra handling til kunnskap”. 

 -  Karen Espelund orienterte om arbeidet med folkehelsearbeid i regi av fylkeskommunen, se 
presentasjon. Fokus på hva som skaper helse –på andre samfunnssektorer enn helse. Hvem 
er ansvarlige aktører? Livet leves i kommunene, det har konsekvenser: Samspill mellom uli-
ke sektorer, relasjon kommune - frivillighet, lavterskeltilbud for ungdom, utsatte grupper. 
Det er store utfordringer blant barn/unge: Innenfor/utenfor, frafall i skolen, egenaktivitet, 
ensomhet mm. Variasjoner i uførhet mellom kommunene. Regioninndelingen er overlap-
pende, statlige etater må også samordne seg. Behov for en erfaringsarena for kommunene.              

Fra møtet: - Roy Jevard anbefalte nettverket ”Sunne kommuner”. Kristian Rolstad: Kommunene har til 
sammen mye kunnskap, folkehelse har betydning i IKAP. Ønskelig å utveksle kunnskap og 
erfaring. Jon Hoem: AU har bedt rådmannsforum vurdere om Trondheimsregionen skal ha 
en rolle, kan være en erfaringsarena. Kari Kristensen: Også viktig å inkludere NAV i kommu-
nes arbeid. Roy Jevard: Kommunene er med i flere regionråd og samhandlingsområder, bør 
ta en runde i disse og samle synspunkter. Katrine Lereggen: Nyttig å høre hva andre kom-
muner gjør, men mange aktører, også KS, som allerede trekker inn NAV. Erfaringsutvikling 
er bra. Karen Espelund: Vi må sortere roller, fylkeskommunen og fylkesmannen må også 
samordne seg. Stein Ytterdahl: Kommunene arbeider med dette, andre er pådrivere.  

Vedtak: Trondheimsregionen kan være en arena for erfaringsutveksling i arbeidet med folkehelse, i 
forståelse med øvrige regionråd. Arbeidet må ha tilknytning til videre arbeid med nærings-
plan, arealplan og omdømme. 

http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/raadmannsforum-moter-2012/291-mote-radmannsforum-7-november-2012
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RF_2012/RF_41-12_Lev_vel.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RF_2012/RF_41-12_STFK_Folkehelse.pdf
jmj
Tekstboks
Rådmannsforum 04.02.2013Vedlegg 1
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RF 42/12 Møteplan for rådmannsforum 2013 

Vedtak: Møtedager for rådmannsforum i 2013: 30. januar 2013, 13. mars 2013, 22. mai 2013, 21. au-
gust 2013 og 6. november 2013. Alle møtedager er på onsdag kl 1300-1600. 

 

RF 43/12 Invitasjon om deltakelse i intensjonsavtale angående etablering av Utviklingsselskap 

for Nye Sveberg. 

Orientering: -  Kristian Rolstad redegjorde for Malvik kommunes utgangspunkt: Å få utvikling av dette 
næringsarealet. Saksframlegg med vedlegg er et godt grunnlag for drøfting. Dette er en 
oppfølging av IKAP. Saken behandles i kommunestyret 26.11.2012. Jon Hoem: Det foreslås 
en trinnvis avklaring, først å utarbeide intensjonsavtale, så å slutte seg til avtalen og dernest 
å videreføre som selskapsavtale. Andre areal kan få eget selskap, evt inngå i dette selska-
pet. Saken står på sakskartet for å ev avklare spørsmål og framdrift.  

Fra møtet: -  Roy Jevard: Et selskap bør ikke vinkles bare mot Sveberg, men også ta med andre områder, 
det hadde gjort Melhus mer positiv. Melhus har garantert for eget areal/område på 320 da 
med 120 mill.kr. Prosessen starter med feil utgangspunkt, og det er ikke sikkert at nye poli-
tikere uten videre står bak denne delen av IKAP-vedtaket. Modellen fra 2005-2006 er bedre 
og mer samlende, og kunne gitt bedre løsninger. Slik saken er lagt fram tvinger den fram et 
negativt svar, kommer ikke opp før nyttår. Stein Ytterdahl: Det kan være en start med ett 
selskap, kan utvikles til flere. Tar saken opp i formannskapet før jul. Helge Grenne: Midtre 
Gauldal behandler saken i november, med negativ innstilling. Kathrine Lereggen: Tilsvaren-
de ang Skaun. Kristian Rolstad: Saken handler om en intensjonsavtale i første omgang, saks-
fremlegget viser at ulike mulige modeller kan bakes inn. Leif Roar Skogmo: Det var ikke en-
kelt å finne en god modell i 2005-06, denne saken er en prøve på om vi kan finne en modell 
i regionen. Sveberg er et konkret areal det kan være fornuftig å gå i gang med. Kristian 
Rolstad: Håper at rådmennene i sine saksframlegg forklarer prosessen og mulighetene. Det 
er generelt behov for bedre forankring av Trondheimsregionen, det er mange nye politike-
re. Jon Hoem: Det er en suksessfaktor om vi lykkes med realisering av Sveberg. Men ikke 
noe sammenbrudd om kommuner sør for byen ikke blir med. Dette er et utviklingsarbeid 
for å få opp mulighetsrommet, erfaringene kan tilsi videreføring i flere retninger. Stein Yt-
terdahl: Dette er en nødvendig sunn debatt, ingen av kommunene avviser regionalt samar-
beid om næringsarealer som prinsipp.    

Vedtak:  Kommunene følger opp saken i henhold til oversendelsen. 

 

RF 44/12 Framdrift i IKAP-arbeidet, andre arealspørsmål 

Orientering: -  EstherBalvers orienterte om arbeidet med rullering av IKAP, se presentasjon. Har hatt mø-
ter med alle kommunene unntatt Leksvik og Rissa, som snart skal besøkes. Styrke at IKAP er 
en plan utarbeidet av fellesskapet. Mål og strategier er like aktuelle, men oppdatering av 
prognoser, bolig- og regionale næringsarealer, retningslinjer mm. Tidsperspektiv 2040, men 
dimensjonering for en 12 årsperiode. Sentrale tema: Logistikknutepunkt og andre areal for 
arealkrevende virksomheter. Boligbygging: Her foregår kontinuerlig oppdatering. Boligbe-
hov som følge av innvandring. Hvordan finne en strategi for å få nok boligbygging sett i for-
hold til befolkningsveksten? Er i gang med å lage en database med alle næringsarealer. 
Framdrift: Planprogram legges fram for Trondheimsregionen 26.04.2013. Utarbeide IKAP: 
vår 2013, høring våren 2014. Bred medvirkning.  

Fra møtet: -  Stein Ytterdahl: Hvorfor 2040 som tidsperspektiv? Det er ulike planer og tidsperspektiver. 
Kan diskusjonen om næringsarealselskap tas inn også i IKAP? Kristian Rolstad: Malvik øns-
ker å komme i gang snart med Sveberg, men kan vurdere om prosessen tilsier at dette gjø-
res i IKAP. Roy Jevard: Hva menes med ”regionale næringsarealer”? Heller ”regionens” 
næringsarealer, dvs alle næringsarealer i regionen. Jon Hoem: Gjeldende plan opererer med 
ulike typer næringsareal. Det blir viktig å gjøre nærmere avklaringer om det er riktig å opp-

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RF_2012/RF_44-12_IKAP-videreforing.pdf
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rettholde dette. Lars Roar Skogmo: Vi har allerede en database for alle næringsarealer 
gjennom IKAP. Fylkesmannens krav initierte  IKAP, oppfordret til å avklare et større næ-
ringareal felles for regionen, dette er prioritert i planen. Kristian Rolstad: Folkehelse må inn. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

  

RF 45/12 Søknader fra Trondheimsregionen om skjønnsmidler 2013: 

Orientering: - Daglig leder orienterte om søknadene og prioritering. Søknadene er forankret i vedtatt ut-
viklingsplan/vedtak i AU. Søknad 3 er knyttet til oppfølging av kommunikasjonsplattformen. 
Hvordan kan vi skape engasjement i medlemskommunene slik at de aktivt spiller inn tema 
til Trondheimsregionen?  IKAP kan være et case i et prosjekt om Trondheimsregionen som 
politisk verksted.  

Fra møtet: -  Roy Jevard: Daglig leder bør ta kontakt med ordfører/kommunene for å orientere på nytt 
om Trondheimsregionen. Det dukker regelmessig opp politiske utsagn som utfordrer 
Trondheimsregion-samarbeid. Hans Kringstad: Viktig med åpenhet om konflikter. Ønske om 
større eierskap i kommunene tilsier en mer dristig tilnærming til slike saker. Det er for lite 
debatt om motsetninger i regionrådsmøtene, det må være lov å være uenig. Roy Jevard: 
Viktig at politikerne ser nytteverdien av Trondheimsregionen, enig med Kringstad. Karen 
Espelund: Tilsvarende diskusjon om forankring og eierskap foregår i alle regionrådene.    

Vedtak: Rådmannsforum i Trondheimsregionen støtter innsendte forslag til søknader om skjønnsmid-
ler til Trondheimsregionen i 2013. Prosjektene vil være til stor nytte for deltakerkommunene 
og har god overføringsverdi for andre kommuner. Kommunene vil bidra med deltakelse som 
angitt i søknadene/budsjett. 

 

RF 46/12 Ny travbane ved eventuell flytting fra Leangen 

Orientering: -  Daglig leder innledet: Hensikten saken er at kommunene vet om hverandre, Travselskapet 
henvender seg til grunneiere i flere kommuner. Helst burde regionen ha en lokaliserings-
analyse med kriterier som avklarer hensiktsmessig beliggenhet. 

Fra møtet: -  Roy Jevard: Travselskapet besøker mange grunneiere og mange kommuner for å ha alterna-
tiver for å dempe pris og redusere innsigelser. Melhus kan følge opp arealer tilknyttet da-
gens bane i Vollmarka dersom grunneierne er villig. I dag sitter mange hjemme og spiller, 
ferre er på travbanen. Kristian Rolstad: Malvik har et avslappet forhold til dette. Karen 
Espelund: Det bør unngås at kommunene spilles opp mot hverandre.    

Vedtak: Kommunene holder hverandre gjensidig orientert. 

 

RF 47/12 Gjennomgang av aktuelle saker i næringsplanen. 

Orientering: -  Børge Beisvåg orienterte. Vi skal ikke være et virkemiddelapparat, vi gjennomfører konkre-
te tiltak. Kontrakter over 500.000 kr medfører utfordringer angående innkjøp, ser på løs-
ninger med rammeavtaler etc. Vi tar opp spørsmål til STFK - kan næringsrådet gi tilskudd?  

- Møte i Næringsrådet neste uke. Handlingsplan for næringsplanen er den tyngste saken.  
- Bedre tilrettelegging for en økende mengde utenlandske innvandrere, også fagarbeidere, er 

nødvendig, bla. norskopplæring, skoletilbud. Systematisering av informasjon er nødvendig.  
- Rammeavtale med SINTEF inngås nå, varig ut 2013.  
- Bransjekartlegging i regionen starter nå, spesielt teknologibedrifter, olje/gass og havbruk.  
- Næringsrådet støtter matematikkprogrammet Vektor, som rekrutterer ingeniørstudenter 

som lærere i skolen.  
- Sett av Trøndelagsdagen 21.01.13 på Rica Nidelven. Bedrifter fra alle kommunene inviteres.  
- Utvikling av kunnskapsnav: SINTEF skal gjøre et arbeid som del av rammeavtalen.  
- NTNU ønsker bedre tilkobling til regionens næringsliv. Det blir holdt et møte mellom NTNU-

institutt og bedrifter i Rissa og Leksvik i nær framtid.       
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Fra møtet: -  Roy Jevard: Nødvendig med opplegg for norskopplæring til arbeidsinnvandrere og evt fami-
lie, fra kommunene/fylkeskommunen. Kompetansesentrene på VGS er en ressurs. Stein Yt-
terdahl: NiT endrer navn og utvider virksomheten til flere kommuner, hvordan skjer det i 
praksis? Børge Beisvåg: Det er egne underavdelinger for noen kommuner. Næringsalliansen 
holdes aktiv, favner hele regionen, blir referansegruppe for IKAP-arbeidet. Roy Jevard: An-
befaler at flere utvider arbeidet gjennom NiT på samme måte som Melhus (1/2 stilling).     

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 48/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012 

Orientering: -  Daglig leder orienterte: Stjørdal kommune er møtearrangør. Aktuelle saker ut over de som 
er lagt fram i dette møtet:  

- Kampflybasen: Ørland kommune og STFK er invitert til å innlede. Trondheimsregionen har 
tatt opp momenter for samarbeid i eget notat til Fosen regionråd. 

- Stjørdal som vertskap for stor militæraktivitet: Muligheter og utfordringer 
- NTP-oppfølging: Vi prøver å få samferdselsministeren i dette møtet. 
- SVV: Tunnel-prosjekt Trondheim-Stjørdal.  
- Næringsplanen: Presentere vellykket samarbeid Siemens-HiST.   

Fra møtet:  -  Roy Jevard: JBV utreder nå krysningsspor i Melhus. Jon Hoem undersøker dette nærmere. 
Roy Jevard: Temaet om kommunenes eierskap til regionen – kan tas ut fra søknad om 
skjønnsmidler. 

    

RF 49/12 Orienteringer/spørsmål 

- Samling i ”Byer i Midt-Norge” i Namsos 8.-9. november. Tema helseteknologi og samhand-
ling byer-omland. Daglig leder deltar. 

- Samfunnssikkerhet/beredskap, samling fastsatt til 13. desember. Kommunene har fått invi-
tasjon, men Hoem sjekker om det er utsendt til alle. 

- Samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling, fylkeskommunen og bondelaget om 
konferanse om areabruk/jordvern i regionen. 14.2.13, Rica Nidelven. Statsråd Marit Arnstad 
kommer. Daglig leder sender forvarsel til rådmennene. 

- Retningslinjer for samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og næ-
ringsrådet skal evalueres, i henhold til vedtak i rådmannsforum RF 31/10 og i TR 16/10. 

- Trondheimsregionen har sendt brev til dept sammen med flere ordførere med støtte til 
kravet om permanent pilegrimssenter i Trondheim. Senteret er nå på plass.    

 

RF 50/12 Eventuelt:  

 Ingen saker.  
 

 

Stein A. Ytterdahl Jon Hoem 
(sign) nestleder rådmannsforum daglig leder  
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1 Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP 
IKAP er en regional arealplan, utarbeidet av kommunene i Trondheimsregionen og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. Planen er retningsgivende for all planlegging i Trondheimsregionen. IKAP forutsettes 

i henhold til kommunestyre/bystyre/fylkestingsvedtak fulgt opp av de respektive kommunene som 

forpliktende retningslinjer for kommuneplanens arealdel og gjennom annen oppfølging. 

IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud til 

næringsetableringer og framtidig bosetting. Det er fastsatt i felles fylkesplan for Nord- og Sør 

Trøndelag, at regionen skal være en nasjonal rollemodell i forhold til konkurransedyktig, balansert og 

bærekraftig utbyggingsmønster. IKAP har tatt denne utfordringen gjennom å følge opp miljø-, klima- 

og landbruksutfordringene via strategiske valg og retningslinjer for arealutvikling i regionen. 

For å oppnå målene for utvikling av regionen er det behov for nytenkning. Videreføring av 

tradisjonell arealpolitikk vil generelt ikke være godt nok for å ivareta konsekvenser for 

klima/transport, jordvern og miljøverdier. Derfor er det et mål for IKAP-arbeidet å gi alternativer for 

areal- og transportutvikling i regionen som utfordrer kommunene på å prioritere mer bærekraftig 

utvikling. Det er viktig at alle parter aksepterer at dette er et nødvendig utgangspunkt for å ivareta de 

nasjonale målene.   

IKAP er en langsiktig plan med en helhetlig og felles arealstrategi for regionen. Planhorisonten er 

2040, med mer konkret dimensjonering av boligbehov og behov for arealkrevende 

næringsvirksomheter for en 12-års periode, slik at dimensjoneringen kan legges til grunn i 

kommuneplanlegging.  

Kommunene og Sør-Trøndelag fylkeskommune er prosjekteiere av planen. Det er en viktig 

forutsetning at kommunene deltar aktivt i arbeidet med utgangspunkt i at regionale vurderinger vil 

kunne gi nye løsninger lokalt. Samtidig bidrar samarbeidet til kompetansedeling og 

kompetanseheving i kommunene. I arbeidet med IKAP drar kommunene nytte av hverandre. 

Sammen står vi sterkere. 

 

1.1 Rullering av IKAP 
Det har gått tre år etter ferdigstilling av IKAP-1, og det er ønskelig å se om planen har fungert som 

tenkt, samt å videreutvikle og forbedre planen, basert på erfaringer med IKAP fra de siste årene.  

Vedtatt i retningslinje 1.7 i IKAP-1: ny vurdering av retningslinjene om store næringsareal skal tas opp 

til nærmere vurdering etter at det foreligger nærmere sikkerhet om lokaliseringssted for godsterminal 

og havn, uansett må ny vurdering igangsettes senest sommeren 2012. 

Det har vært forventet en avklaring fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket om videre 

planprosess, denne har ikke kommet, og samferdselsministeren har nå signalisert i media at det ikke 

vil foreligge noen anbefaling om lokalisering av logistikknutepunkt i NTP 2014-2023, og at det må 

gjøres videre utredninger om løsning.  Trondheimsregionen mener at arealbruk på de arealene som i 

IKAP-1 er reservert for mulig realisering av logistikknutepunkt må avklares. 
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Rissa og Leksvik kommuner tiltrådte som medlemmer i Trondheimsregionen høsten 2009. Det ble 

ikke tidsmessig mulig å innarbeide de to nye kommunene i plangrunnlaget for IKAP-1.  Ved rullering 

av IKAP skal begge kommuner bli fullverdig del av planen. 

I tillegg til ovennevnte opplever Trondheimsregionen en enda større befolkningsvekst enn den som 

lagt til grunn i IKAP-1. Dette gir også grunnlag for ny vurdering av retningslinjene. 

 

1.2 Vedtatte mål og strategier opprettholdes 
Både mål og strategier for arealutvikling i regionen, vedtatt i IKAP-1, er vurdert i forhold til nye 

nasjonale og regionale føringer.  Gjeldende mål og strategier i IKAP-1 anses fortsatt å ivareta dagens 

utfordringer, og tilrås lagt uendret til grunn i rulleringsarbeidet. 
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2 Overordnede føringer for arealutvikling i Trondheimsregionen 
 

Nasjonal politikk 

Regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging utkom i 2011 (Kgl. res. 

juni 2011). Det nasjonale forventningsdokumentet peker på hvilke hensyn fylkeskommunene og 

kommunene bør legge vekt på i sin planlegging for å gjennomføre nasjonal politikk.  

Følgende temaer bør regional planlegging omfatte:  

- Klima og energi  

- By -og tettstedsutvikling  

- Samferdsel og infrastruktur  

- Verdiskaping og næringsutvikling  

- Natur, kulturmiljø og landskap  

- Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø  

Landbruks- og matmeldingen (St.Meld nr 9)  

Det er nødvendig at global matforsyning blir mer robust og at verdens ressurser brukes på en 

bærekratig måte for å produsere mat. Regjeringen ser på den globale matsituasjonen som et viktig 

bakteppe når framtidig matproduksjon i Norge skal vurderes. 

Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til 

en økende befolkning i Norge. 

Den eneste måten å sikre at både dagens befolkning og framtidige generasjoner har tilgang på nok og 

trygg mat og energi og virke fra skogen, er at ressursene blir brukt på en bærekraftig måte. 

Landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv, bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og 

skogen og jorda sin funksjon som karbonlager. 

 

Nasjonal transportplan, NTP 

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for 

helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom 

transportformene. 

Ny Nasjonal transportplan for 2014-2023 skal vedtas i Stortinget våren 2013. 

Forslag til NTP signaliserer endrede behov som gir nye utfordringer for samferdselssektoren. I sitt 

forslag til Nasjonal transportplan for de neste ti årene ber transportetatene om et krafttak. I forslaget 

settes det fokus på drift og vedlikehold, byområdene og klimautfordringene.  

 Transportetatene foreslår en samlet strategi med tre hovedelementer:  

- Utbygging av kollektivtrafikk og tilrettelegging for gåing og sykling for å ta trafikkveksten i 

byområdene  

- Utbygging av jernbane, veg og lufthavner for å bidra til regionforstørring og regional utvikling  

- Utbygging og opprusting av transportnettet mellom byer, regioner og landsdeler  
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Felles fylkesplan Nord- og Sør-Trøndelag 

I 2008 vedtok Sør- og Nord-Trøndelag felles fylkesplan, Trøndelagsplan 2009-2012, Kreative 

Trøndelag – her alt e mulig uansett.  

Hovedmål for areal- og transportutvikling i Nord- og Sør-Trøndelag er at Trøndelag skal bli en 

nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og 

bosettingsmønster  

Ny giv for Trondheimsregionen 2002-2011 (2030) – fylkesdelplan for areal- og transport 

Ny giv ble vedtatt som fylkesdelplan i 2003 og er godkjent av Miljøverndepartementet samme år.  

Hovedprinsippet for arealutvikling i Trondheimsregionen er at det meste av utbyggingen bør foregå i 

definerte sentra og knutepunkt for kollektivtrafikken. Veksten skal primært skje som fortetting og 

dernest som vekst i tilknytning til eksisterende tettstedsstruktur. Ny giv er fortsatt gjeldende 

fylkesplan for ivaretakelse av kjøpesenteretablering. 

Kommunale føringer 

Kommunene er prosjekteiere til IKAP. IKAP har som utgangspunkt både å ivareta og samordne de 

kommunale interessene og å avklare et helhetlig utbyggingsmønster for regionen og hvordan den 

enkelte kommune kan inngå i dette. 

Gjeldende strategier og arealføringer i kommunenes kommuneplaner er et avgjørende utgangspunkt 

for arbeidet. En regional gjennomgang kan gi nye svar på arealutfordringene, både gjennom at 

regional helhetsvurdering kan åpne for at nye arealer blir mer aktuelle og at eksisterende arealer kan 

bli mindre aktuelle ut fra strategiene og behovsanslagene som legges til grunn. 

Miljøpakken for transport 

Miljøpakken er et viktig bidrag til prinsipp for arealutvikling, transportprioritering, infrastruktur og 

virkemidler. Den prinsipielle enighet i forhold til utslippsreduksjon, arealpolitikk og nødvendighet av 

restriktive tiltak legges til grunn i IKAP. Miljøpakken gir klare signaler om forutsetninger for å ivareta 

utbyggingsmønster som bidrar til mindre klimautslipp. 
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3 Utviklingstrekk i regionen 
Befolkningsvekst 

Trondheimsregionen er en region i stor vekst. Etter vedtak av IKAP-1, juni 2010, har regionen fått 

10 400 flere innbyggere. Folketallet i Trondheimsregionen har passert 270 000 i 2012. Det er vekst i 

alle kommuner i Trondheimsregionen, bortsett fra Leksvik.  

Kollektivsatsning  

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Miljøpakken sin tunge satsning på frekvens og pris på 

kollektivtilbudet i regionen, har ført til en stor vekst i kollektivreiser fra og til arbeidsplasser. Dette 

har hatt positiv effekt på reduksjon av klimagassutslipp fra transport i regionen og ført til en 

miljøvennlig regionforstørring, samtidig har det bidratt til at Trondheimsregionen er en byregion med 

begrenset kødanning i rushtid. Framkommeligheten på vegnettet for nærings- og godstransport er 

dermed forholdsvis god i denne regionen.  

Næringsutvikling 

Det er en god sysselsettingsutvikling i regionen, med en årlig tilvekst på over 2 000 netto sysselsatte 

per år i perioden 2010-2011. Strategisk næringsplan bidrar til videre utvikling, med hovedsatsing på å 

utnytte regionens fortrinn med kunnskapsmiljøer. 

Trondheimsregionen er med en andre plass, blant de beste regioner i NæringsNM de siste ti årene. 

Det er i hovedsak Trondheim kommune som står for plasseringen.  

Boligbygging 

Boligbyggetakten er lavere enn beregnet behov. I perioden 2010-2012 er det bygd 1 350 boliger per 

år i regionen, beregnet behov framover er i siste IKAP-prognose 2 200 boliger per år. 

Kampflybase Ørland 

Sommeren 2012 vedtok Stortinget at det opprettes én hovedbase for kampfly i Norge og at denne 

skal utvikles på Ørland.  Luftforsvarets styrkeproduksjon tilknyttet luftvern flyttes til Ørland. 

Kampflybasen på Ørland skal dermed få ca 1 000 flere ansatte enn i dag. I tillegg forventes 

ringvirkninger som kan gi enda mer befolkningsvekst i regionen og et tettere bånd mellom forsvaret 

og kunnskapsmiljøer og næringsliv i regionen.  
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4 Regionale utfordringer 
 

Klima og miljø 

Trondheimsregionen tar et særskilt ansvar for å videreutvikle et konkurransedyktig og bærekraftig 

utbyggingsmønster i regionen. Transport i storbyregioner er et av de viktigste innsatsområder for 

utslippsreduksjon. Vi må sørge for at den framtidige veksten i persontransport i regionen skal tas av 

gang, sykkel og kollektiv. Ikke bare for å oppnå målene om en miljøvennlig utvikling i regionen, men 

også som bidrag til å sikre god framkommelighet for gods- og næringstransport på vegnettet. 

Suksessen med kollektivsatsningen i regionen har ført til stor etterspørsel etter pendlerparkerings-

plasser i kommunene rundt Trondheim. I dag er mange av pendlerparkeringsplassene lokalisert i 

sentrumsområder i tettstedene, og i hovedsak etablert på bakkeplan. Med den forventete 

befolkningsveksten i regionen og målet om at veksten i persontransport skal tas av gang, sykkel og 

kollektiv, blir behovet for pendlerparkeringsplasser økende i årene framover. Det er behov for 

framtidsrettete løsninger, som tilbyr tilstrekkelig areal til pendlerparkering og samtidig sikrer 

attraktive sentrumsområder med en effektiv arealutnyttelse. 

Effektiv arealutnyttelse 

Befolkningsveksten i regionen er, sammen med muligheter for en effektiv arealutnyttelse, 

avgjørende for framtidig arealbehov til både bolig- og næringsformål. En utfordring i 

arealplanleggingen er at det er mange interesser som må vurderes opp mot hverandre på hvert sted. 

Noe må vike, alt er ikke mulig overalt. Men lykkes vi med fortetting og sambruk, kan mer lokaliseres 

sentralt. Det bør utvikles et samordnet areal- og transportsystem regionalt, som tar vare på 

kvalitetene og verdiene i regionen, samt legger til rette for utvikling av boligarealer og 

næringsarealer på rett plass, tilpasset den forventete befolkningsveksten. 

Landbruk 

Det skal vektlegges at jordbruksarealene, spesielt kornjorda, ivaretas og sikres til matproduksjon. 

Også økt beitebruk er avgjørende for å sikre matproduksjonen. 

Sør-Trøndelag er et fylke med store variasjoner i forhold til press på dyrka jord. De sentrale 

områdene i Trondheimsregionen har størst press, også fra store samferdselstiltak.  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener at et noe differensiert jordvern i fylket i stor grad vil svare på 

de utfordringer som regionen har innenfor jordvern. Streng håndhevelse av jordvernet, spesielt 

kornarealer i sentrale områder i fylket, er viktig både med hensyn på bærekraftprinsippet, men også i 

forhold til målet om økt matproduksjon. 

Demografi 

Sammensettingen av befolkningen endrer seg over tid. Det er en klar trend i retning en økning i antall 

eldre i befolkningen og halvparten av veksten er utenlandsk arbeidsinnvandring. Dette kan ha 

konsekvenser for boligtypebehov i regionen. De siste årene har det vært en trend at eldre flytter til 

enklere boliger i sentrumsområder, særlig i tettstedene.  Trondheimsregionen mener det er viktig å 

tilby, i størst mulig grad, passende boliger og boligområder til alle, samtidig som hensyn til transport 

og natur/landbruk ivaretas. 
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Befolkningsveksten gir også økt press på utbygging av offentlig infrastruktur. Det gjelder barnehager 

og skoler, helse- og velferdssentre, kategoriboliger, idrettsanlegg, park og friområder, kulturtilbud 

med mer. Etter samhandlingsreformen har kommunene fått en endret rolle i den samlede helse- og 

omsorgspolitikken, slik at det i større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og 

innsats i sykdomsforløpenes tidligere faser. Kommunene må sannsynligvis ta nye grep for å klare alle 

disse utfordringene. 

Kampflybase Ørland 

Etableringen av kampflybase på Fosen vil gi betydelige ringvirkninger for et stort område. Konstruktiv 

medvirkning fra hele Midt-Norge er nødvendig for å sikre best mulig utvikling i nærområdet til 

kampflybasen og i regionen. Kampflybase på Ørland har konsekvenser for areal- og 

transportutvikling i både Fosenregionen og Trondheimsregionen. Trondheimsregionen som 

tilliggende storbyregion ønsker å bidra aktivt.  
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5 Temaer som skal utredes 
Dette kapittelet beskrives de forskjellige temaene som skal tas opp i rullering av IKAP, hva skal 

utredes og resultat som skal forankres i planen.  

 

5.1 Utbyggingsmønstre 

5.1.1 Framtidsbilder Trondheimsregionen 2040 

Samfunnet kan endre seg sterkt over en 25-års periode. For 25-30 år tilbake, i 1980-tallene, var 

samfunnet og næringsstruktur i Trondheimsregionen annerledes enn i dag. Hva slags region skal vi bli 

i 2040?  

Det forventes en befolkningsvekst på over 80.000 nye innbyggere i perioden til 2040. Hvor og 

hvordan skal alle disse nye innbyggere bo? Hvordan kan vi sikre en attraktiv og bærekraftig region? 

For å få innsikt i forskjellige muligheter for utvikling av Trondheimsregionen, foreslås det å utarbeide 

framtidsbilder for Trondheimsregionen 2040.  

5.1.2 Utbyggingsmønstre 

Det er behov for en langsiktig plan og en sammenhengende strategi, som grunnlag for 

kommuneplanens arealdel i de respektive kommunene. IKAP skal være den langsiktige planen i 

Trondheimsregion og skal sikre en sammenhengende arealstrategi som skal legges til grunn i 

kommuneplanarbeidet i kommunene.  

Utredningsbehov 

Det skal utredes konsekvenser av forskjellige utbyggingsmønstre i Trondheimsregionen, basert på 

gjeldende mål og strategier for arealutvikling i Trondheimsregionen. Konsekvenser for samfunn, 

naturressurser og miljø skal utredes. 

Eksterne samarbeidsparter 

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

- Statens vegvesen 

- Jernbaneverket 

Resultat 

- Oversikt over aktuelle utbyggingsmønstre i regionen med beskrivelse av konsekvenser for 

samfunn, naturressurser og miljø 

- Føringer for valg av utbyggingsområder for en 12-års periode 

- Oppdaterte retningslinjer  
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5.2 Transport 
Det forventes at flere store samferdselsprosjekter i regionen blir avklart når Nasjonal transportplan 

for 2014-2023 vedtas våren 2013. Det gjelder: 

- E6 Trondheim - Oppdal 

- E6 Trondheim – Steinkjer 

- Infrastruktur for jernbane Trondheim – Steinkjer 

- E39 Ålesund-Trondheim 

- Logistikknutepunkt 

Trondheimsregionen mener et slikt krafttak er helt nødvendig, og at Trondheimsregionen ut fra den 

gode utviklingen i kollektivtrafikken må prioriteres tungt for å tilrettelegge bedre infrastruktur. Jfr 

vedtatt uttalelse til NTP fra Trondheimsregionen-regionrådet. 

I tillegg til prosjektene på nasjonalt nivå, avklarer Sør-Trøndelag fylkeskommune i Transportplan for 

Sør-Trøndelag 2014-23 prosjekt om utbedring av fylkesveg 704 Sandmoen – Tulluan. Målet er å 

forbedre framkommelighet for næringstransport til masseuttaksanleggene og næringsarealet Tulluan 

i Klæbu kommune. 

Miljøpakken 2 omfatter mange prosjekter. Her nevnes noen store prosjektsom har betydningfor 

arealutviklingen i Trondheimsregionen:: E6 Tonstad-Jaktøyen, veg Sluppen-Stavne, tunnel til Byåsen, 

nye kollektivfelt/knutepunkt, superbuss og innfartsparkering. 

Trondheimsregionen vurderer det som ikke nødvendig å planlegge nye samferdselsprosjekter for 

regionen i tillegg til de prosjektene som er på gang. 

 

5.2.1 Klimavennlig regionforstørring 

En klimavennlig regionforstørring forutsetter en samordnet areal- og transportutvikling, med et 

kollektivsystem tilpasset det framtidige behovet i regionen. Dette er en forutsetning for å ivareta 

nasjonalt mål om at veksten i persontransport i byregionene må tas med gang, sykkel og kollektiv. 

Utredningsbehov 

Det skal utredes alternativer for framtidig kollektivsystem for aktuelle utviklingsretninger i regionen. 

Poenget er ikke å fastsette ett alternativ.  

Eksterne samarbeidsparter 

- Jernbaneverket 

- NSB 

- Statens vegvesen 

- Miljøpakken 

 

Resultat 

Oversikt over mulige fremtidige kollektivsystemer/arealbruk som bidrar til et miljøvennlig 

transportmønster i Trondheimsregionen og godt framkommelighet for gods- og næringstransport. 
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5.2.2 Pendlerparkering  

Suksessen av kollektivsatsningen i regionen er en direkte konsekvens av tiltak i Miljøpakken og 

fylkeskommunens prioritering. Miljøpakken gjorde at Trondheim ble kåret til Norges modigste 

klimaby i 2008 og har ført til en vekst i bussreiser i regionen med nesten 50% i perioden 2010-2012.  

Den store veksten i kollektivbruk har ført til stor etterspørsel etter pendlerparkeringsplasser i 

kommunene utenfor Trondheim. I dag er mange av pendlerparkeringsplassene lokalisert i 

sentrumsområder i tettstedene og i hovedsak etablert på bakkeplan. Dette er ikke en effektiv 

utnytting av sentrumsarealene. De samme arealene er attraktive for ulike sentrumsformål. I tillegg 

har store parkeringsarealer på bakkeplan negative konsekvenser for opplevelseskvalitetene i 

sentrumsområdene. 

Innfartsparkering i Trondheimsregionen er et prosjekt i Miljøpakken. Arbeidet med rullering av IKAP 

skal ha fokus på utforming og lokalisering av pendlerparkeringsarealer i tettstedene. 

Utredningsbehov 

I fellesskap med Miljøpakken, skal det utvikles alternative løsninger for pendlerparkering i 

Trondheimsregionen. Alternativene skal vurderes i forhold til behov, attraktivitet, konsekvenser for 

klima/transport, jordvern og miljøverdier. 

 

Eksterne samarbeidsparter 

- Statens vegvesen 

- Miljøpakken 

 

Resultat 

- Oversikt over aktuelle løsninger for pendlerparkering i regionen 

- Retningslinjer for planlegging i kommunene 
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5.3 Næring 

5.3.1 Store næringsarealer 

IKAP-1 har utpekt noen store arealer for næring i regionen, for næringsetableringer med 

arealkrevende virksomheter. Arbeidet var ikke kommet i mål på grunn av uklarhet om 

logistikknutepunkt.  Det foreligger fortsatt ikke en avklaring om logistikknutepunkt, les mer om det i 

neste avsnitt. Trondheimsregionen mener det er behov for avklaring om fremtidig arealbruk på de 

arealene som i IKAP-1 er reservert for mulig lokalisering av logistikknutepunkt. I tillegg mener 

Trondheimsregionen at det er behov for en ny vurdering av lokalisering av, og størrelse på, store 

næringsarealer i regionen.  

Arbeidet skal bygge videre på arbeidet som er gjort i IKAP-1.  

I IKAP-1 er det lagt til grunn et årlig behov på 200 da. nytt næringsareal for arealkrevende 

virksomheter. Utbyggingsbehovet bør vurderes på nytt.  

Utredningsbehov 

Videreutvikle metodikk for prognose av behov for store næringsareal med arealkrevende 

virksomheter som transport, lager og industri, og vurdere økonomiske og andre konsekvenser i 

forhold til klargjøringstakt for arealene. Det skal vurderes forskjellige alternativer for lokalisering, i 

hovedsak basert på registreringer i IKAP-1. Alternativene skal vurderes i forhold til behov, egenhet 

for forskjellige typer næringsvirksomheter, konsekvenser for klima/transport, jordvern og 

miljøverdier. 

 

Eksterne samarbeidsparter 

- Næringslivet 

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

- Trondheim Havn IKS 

Resultat 

- Metodikk for prognose av behov for næringsareal i regionen 

- Oversikt over aktuelle arealer for store næringsarealer i regionen. Beskrivelse av egenhet av 

arealene for forskjellige type næringsvirksomheter 

- Avklaring om fremtidig arealbruk på de arealene som i IKAP-1 er reservert for mulig 

lokalisering av logistikknutepunkt 

- Prioritering av store næringsarealer for et 12-års periode, nærmere om klargjøring 

- Oppdaterte retningslinjer 

 

5.3.2 Logistikknutepunkt 

Jernbaneverket har utarbeidet Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikk knutepunkt for 

Trondheimsregionen. Konseptspørsmålet har i stor grad dreid seg om det skal etableres en integrert 

løsning med jernbane, bil og havn eller om det skal være en delt løsning med egen havn. KVU-

arbeidet er kvalitetssikret i KS1-vurdering, som i likhet med KVU-anbefalingen tilrår delt løsning med 

havn, med jernbaneterminal i sør, Søberg eller Torgård. KS1- viser til eksisterende havner på Brattøra 

og Orkanger og eventuell ny havn i Muruvik.  
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Det har vært forventet en avklaring høsten 2012 fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket 

om videre planprosess, denne har ikke kommet, og samferdselsministeren har nå signalisert i media 

at det ikke vil foreligge noen anbefaling om lokalisering i NTP 2014-23, og at det må gjøres videre 

utredninger om løsning. 

Trondheimsregionen har fulgt prosessen tett. I juni 2012, etter at KS1 forelå, ble det vedtatt ønske 

om at videre avklaring av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen gjennomføres tilstrekkelig robust, 

slik at videre prosess fører fram til beslutning som kan realiseres raskest mulig. For å ivareta dette 

har Trondheimsregionen oppfordret regjeringen om at både alternativ for delt og integrert løsning 

bør utredes videre, og at alle løsninger må belyse havnetilknytning. Samtidig vedtok 

Trondheimsregionen i uttalelse til NTP 2014-23 at det må avsette midler for oppstart/realisering av 

godsknutepunkt i Trondheimsregionen i NTP-perioden.  

Både for utviklingen Trondheimsregionen, og for å oppnå mer bærekraftig godstransport, er det 

svært viktig at Regjeringen snarest tar stilling til konsept for logistikknutepunkt. Nytt 

logistikknutepunkt har vesentlig betydning for næringslivets rammevilkår, og har i tillegg 

konsekvenser for utnytting av store næringsarealer og sjønære industriområder i regionen.  

Utredningsbehov 

Trondheimsregionen forutsetter at Samferdselsdepartementet snarest gir Jernbaneverket avklaring 

om videre prosess, slik at Stortinget snarest mulig kan ta stilling til konkret realisering av 

logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.  

Fortrinnsvis ut fra snarlige statlige signaler, vurderer Trondheimsregionen gjennom IKAP å 

gjennomføre analyse av alternative areal- og transportløsninger for Trondheimsregionen basert på 

ulike konsept for logistikknutepunkt. Dette ses i sammenheng med andre alternativanalyser nevnt 

foran, spesielt for store næringsareal. 

Eksterne samarbeidsparter 

- Regjeringen/Stortinget 

- Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen 

- Trondheim Havn IKS 

Resultat 

Avklart lokalisering av logistikknutepunkt for jernbane og havn. 
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5.4 Bolig 

5.4.1 Befolkningsutvikling og boligbehov 

Trondheimsregionen er en region i sterk vekst. En stor del av befolkningsveksten er innflyttning av 

utenlandske arbeidsinnvandrere. Det er lite kjent om boligpreferanser for innvandrere. Hvor ønsker 

de å bosette seg og hva slags boliger har de behov for? Trondheimsregionen ønsker å være en 

attraktiv region for alle, slik at de som flytter hit, bosetter seg permanent i regionen. 

Befolkningssammensettingen i regionen endrer seg. Antallet eldre i regionen vil øke sterkt. De siste 

årene har vi sett at mange eldre gjerne flytter til sentrumsområder. Eneboligen som etterlates, blir 

kjøpt av barnefamilier.  

Endringene i befolkningssammensetting og dermed endringene i det framtidige boligbehovet, har 

konsekvenser for arealbruks- og transportløsninger i regionen. Trondheimsregionen mener det er 

viktig å være forberedt på endringene i befolkningssammensettingen og det framtidige boligbehovet. 

Trondheimsregionen skal, også med den sterke befolkningsveksten, være en attraktiv region å bo i 

for alle befolkningsgrupper. 

Utredningsbehov 

Befolkningsprognoser for regionen skal oppdateres. Prognosene skal synliggjøre forventede 

utviklinger i antall innbyggere og demografiske sammensetting av befolkningen, herunder 

konsekvenser av utenlandsk innflytting. 

Flyttebevegelser til og i regionen skal kartlegges, med hensikt til å få bedre innsikt i boligpreferanser. 

Mye av tilflyttingen er utenlandsk innvandring fra Europa. Dette skal Trondheimsregionen gjøre en 

egen analyse i forhold til. Vi har fått bevilget skjønnsmidler til prosjektet i 2013. 

Det skal synliggjøres hvilke endringer i bomønster som har skjedd over tid i regionen. Det skal lages 

kart som viser endring i bebygd areal fra 1950 til 2012. 

Med grunnlag i forventet demografisk utvikling i regionen, skal det vurderes framtidig boligbehov, 

fordelt på type bolig. 

Boligfeltbasen for framtidige boligområder og tabellene med konsekvenser for landbruk og 

reisekonsekvens utarbeidet i forbindelse med IKAP-1, skal oppdateres. De foreslåtte framtidige 

boligområdene skal vurderes i forhold til behov, attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, 

jordvern og miljøverdier. 

Det skal analyseres hvordan vi kan få mer fart i boligbyggingen. Hvor ligger flaskehalsene i prosessen, 

hva kan det offentlige gjøre å forbedre prosessene, hva kan utbyggerne gjøre. 

Eksterne samarbeidsparter 

- Utbyggingsnæringen 

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Resultat 

- Oppdatert boligfeltbase med kunnskapsgrunnlag om konsekvenser for landbruk og miljø 

- Felles boligprognose med analyse av boligtypebehov 

- Oppdaterte retningslinjer 
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5.5 Arealbehov for offentlige tjenester 
Den sterke befolkningsveksten og endringer i befolkningssammensettingen i Trondheimsregionen, 

har konsekvenser for offentlig infrastruktur i kommunene.  

I samhandlingsreformen forventes økt kompetanse i kommunene for helse- og omsorgstjenester og 

det legges til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad 

må finne sin løsning i kommunene.  

Trondheim kommune har kartlagt arealbehov og investeringsbehov for offentlige tjenester i perioden 

2012-2030, Trondheim 2030. Denne kartleggingen har synliggjort at det ligger formidable 

utfordringer for kommunen for å ivareta de offentlige behovene - både investeringer, arealbehov og 

driftskonsekvenser. 

Trondheimsregionen-regionrådet har utrykt et klart ønske om å utrede tilsvarende for de øvrige 

kommunene i Trondheimsregionen. Målet er å øke kunnskapen i de respektive kommunene om 

konsekvensen av befolkningsveksten for areal og investeringer til offentlig infrastruktur. Kommunene 

må sannsynligvis ta nye grep for å klare disse utfordringene.  

Utredning om offentlig tjenestebehov i Trondheimsregionen har fått tildelt skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Utredningen skal tas opp som del av rullering av IKAP.  

Utredninger 

Kartlegging av arealbehov for offentlig infrastruktur for hver kommune i Trondheimsregionen. 

Utredningen skal gjøres tilsvarende utredningen som er gjort for Trondheim kommune i Trondheim 

2030. 

Eksterne samarbeidsparter 

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

- Nord-Trøndelag fylkeskommune 

- NAV 

 

Resultat 

- Konklusjoner om areal- og investeringsbehov for offentlige tjenester i Trondheimsregionen 

2030 

- Løsningsmodeller for å klare utfordringene 
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5.6 Massedeponi 
Trondheimsregionen har en utfordring knyttet til deponering av rene overskuddsmasser fra 

byggeaktivitet. 

Den sterke befolkningsveksten i regionen fører til stor byggeaktivitet til ulike formål i mange år 

framover.  

Regulerte områder for deponering av rene masser vil i løpet av et par år være oppfylt og avsluttet.  

For å være forbered på det framtidige behovet for områder for deponi, og å gjøre det lettere for 

næringslivet å finne egnete områder for deponering av rene masser, er det behov for en regional 

utredning som utpeker aktuelle for deponiområder. 

Utredninger 

Det skal kartlegges egnete områder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen. 

Alternativer for lokalisering av deponiområder i regionen skal utredes. Alternativer skal vurderes i 

forhold til behov, attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. 

Ut fra kartleggingen av potensielle områder for deponi, skal det utarbeides en strategi for 

deponering av rene masser i Trondheimsregionen. 

Eksterne samarbeidsparter 

- Fylkesmannen Sør-Trøndelag 

- MEF (Maskinentrepenørenes Forbund) 

Resultat 

- Aktuelle områder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen 

- Strategi for deponering av masser 

- Oppdaterte retningslinjer 

- Oppdaterte og videreutviklete veileder for deponi 
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5.7 Folkehelse 
Målet med folkehelsearbeidet er bedre leveår med god helse for den enkelte, reduserte sosiale 

helseforskjeller i befolkningen og reduserte samfunnskostnader. 

Fysisk aktivitet kan medvirke til å forebygge, utsette eller lindre kroniske sykdommer, og gjennom 

planleggingen kan det legges gode rammer for økt aktivitet for alle grupper i befolkningen. Det er 

blant annet viktig å sikre trygge skoleveger og trafikksikre gang- og sykkelveger til sentrumsområder, 

tjenester, idrettsanlegg mm.  

Friluftsliv fremmer helse og trivsel og gir naturopplevelse, rekreasjon og anledning til sosialt samvær. 

Alle bør derfor ha tilgang til grønne nærområder, parker og friluftsområder med god kvalitet. 

Tilgjengelighet til større naturområder og tilrettelegging for ferdsel i jordbrukslandskap er også viktig. 

Gang- og sykkelveger og stier gjør det lettere å være fysisk aktiv i hverdagen, og sikrer samtidig trygg 

og miljøvennlig ferdsel. 

Utredningsbehov  

Økt kompetanse om helse- og omsorgstjenester skal tas opp som del av delprosjekt Areal- og 

investeringsbehov for offentlige tjenester i Trondheimsregionen 2030. 

 

Den sterke befolkningsveksten gjør det svært viktig å sikre tilstrekkelig og variert tilbud av friområder 

i regionen. Sør-Trøndelag fylkeskommune har startet kartlegging av friområder i Sør-Trøndelag.  

Trondheimsregionen skal ikke gjøre en egen utredning om friområder i IKAP. Informasjonen som 

kommer frem i Sør-Trøndelag fylkeskommune sin utredning skal brukes som grunnlag i 

rulleringsarbeidet for IKAP. 

 

Eksterne samarbeidsparter 

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

- Trondheimsregionens friluftsråd 

Resultat 

- Kartlegging av friområder i Trondheimsregionen 

- Retningslinjer for planlegging i kommunene 
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6 Samlet vurdering 
I arbeidet med rullering av IKAP, skal det utredes alternativer for lokalisering av boliger, store 

næringsarealer, massedeponi og pendlerparkering.  Alternativene skal vurderes i forhold til behov, 

attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. Med grunnlag i 

konsekvensutredningen skal det for hvert tema lages en oversikt over aktuelle alternativer. 

For å synliggjøre samlede konsekvenser for areal- og transportutvikling i regionen, skal det utredes 

konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier i en samlet vurdering av de aktuelle 

alternativene. Denne samlete vurdering skal skje på et overordnet nivå med fokus på langsiktighet og 

helhet. 

Mål av den samlede vurdering er å gi alternativer for areal- og transportutvikling i regionen som 

ivareta konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. Videreføring av tradisjonell 

arealpolitikk vil generelt ikke være godt nok. IKAP skal derfor gi alternativer for areal- og 

transportutvikling i regionen som hjelper kommunene på å prioritere mer bærekraftig utvikling. 

7 ROS-analyse 
For å ivareta samfunnssikkerhet i Trondheimsregionen, er det viktig at det er oversikt over risiko og 

sårbarhet på regionalt nivå.  

Som del av samlede konsekvenser av areal- og transportutvikling i regionen, skal det utarbeides en 

forenklet ROS-analyse på overordnet nivå, basert på tidligere ROS-vurdering i IKAP-1. Eksisterende 

kunnskap og data skal legges til grunn i analysen. ROS-analysen skal vise risiko- og sårbarhetsforhold 

som har betydning for arealbruk i regionen.  
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8 Framdriftsplan 
Fremlegging av planprogrammet og behandling av dette er første milepæl. Planprogrammet skal 

legges ut til høring i februar/mars 2013, med høringsfrist 22. mars. Det tas sikte på fastsettelse av 

planprogrammet i Trondheimsregionen-regionrådet 26. april 2013. 

Hele året 2013 skal brukes til planarbeidet og utarbeiding av planforslag for revidert IKAP (IKAP-2). 

Det tas sikte på behandling av høringsutkast til IKAP-2 i Trondheimsregionen-regionrådet våren 2014. 

Planarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører, dette gir mange usikkerhetsmoment 

knyttet til framdriftsplanen og om foreslåtte utredninger lar seg gjennomføre. Ett eksempel er 

avklaring om logistikknutepunktet.  

 

9 Medvirkning 
Det legges stor vekt på involvering av kommunene, både politisk og administrativt. Det er etablert en 

administrativ prosjektgruppe, som skal involveres tett i planarbeidet, etter samme modell som i 

IKAP-1.  

Det oppfordres til politiske arbeidsmøter i hver enkelt kommune, gjerne med formannskapene. Det 

skal også organiseres tematiske politiske verksteder som diskusjonsplattform og for å sikre politisk 

medvirkning og forankring.  

Rådmannsforum og Trondheimsregionen-regionrådet skal kontinuerlig oppdateres om planarbeidet. 

Det blir viktig å involvere alle berørte på hensiktsmessig og tilstrekkelig måte. Nær medvirkning fra 

fylkeskommunene og statlige og regionale myndigheter kreves og skal vektlegges. 

Trondheimsregionen har et godt samarbeid med næringsforeningene i kommunene via 

næringsalliansen. Næringslivet skal konsulteres og involveres i planarbeidet. 

De gode kontaktene Trondheimsregionen har med både NTNU og HiST skal brukes. Det skal 

tilrettelegges for at studenter i Trondheimsregionen skal kunne knyttes aktivt til planarbeidet.  

Trondheimsregionens hjemmeside og facebookside skal brukes aktivt. Vi vil også tilby nyheter for 

utlegging på kommunenes egne hjemmesider, eventuelt også intranettsider. 

 

  

 



Side 1 

 

Vedlegg: Mål og strategiske valg IKAP-1 

5.1 Overordnede mål 

5.1.1 UTGANGSPUNKT 

felles fylkesplan: Mål 5b: Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, 

balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster  

ny planlov § 3.1,oppgaver Planer etter planloven skal sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske,  

og hensyn i planleggingen  sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmes- 

(forkortet) sige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses.  

 - sikre jordressurser, vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer 

 - legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling 

 - god forming av bygde omgivelser og gode oppvekst- og levekår 

 - fremme befolkningens helse 

 - ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport 

 - fremme samfunnssikkerhet 

overordnede mål i IKAP Overordnede mål i IKAP tar utgangspunkt i felles fylkesplan, målene grupperes i 

forhold til konkurransekraft, balansert utvikling og bærekraft. Videre er 

utgangspunktet at de hensyn som ny planlov framhever dekkes opp, sett i 

sammenheng med de forhold som er tatt opp i vedtatt planprogram for IKAP.  

5.1.2 MÅL IKAP: KONKURRANSEDYKTIGHET: 

regionforstørring Trondheimsregionens slagkraft øker med befolkningsmengden. Det er et mål å 

-  overordnet mål 1a videreutvikle dagens positive vekst gjennom at samlet folkemengde for felles 

bosettings- og arbeidsmarked i Trondheimsregionen (IKAP-området) skal 

overstige 300.000 innbyggere innenfor et 20-årsperspektiv. 

store næringsarealer Trondheimsregionen skal ha god dekning av tilgjengelige store næringsarealer for 

-  overordnet mål 1b arealkrevende virksomheter. Det legges til grunn å klargjøre for en årlig tilvekst 

på ca 200 daa til arealkrevende virksomhet. 

arbeidsplassintensiv Besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet skal lokaliseres slik at transport redu- 

virksomhet  seres, inntil tunge kollektivakser, at servicenivået for publikum blir best mulig og 

-  overordnet mål 1c at det tilrettelegges for tettere samhandling/næringsklynger. 

sentra som drivkraft Grunnlaget for både bosetting og næringsutvikling er gode service- og samfunns- 

-  overordnet mål 1d tjenester i alle kommunene. Trondheim, regionale sentra og kommunesentraene 

skal videreutvikles som dynamiske og gode sentra for sine omland. 

sikre og videreutvikle fortrinn Gjennom arealpolitikken skal det sikres god utvikling og samhandling med ut-  

-  overordnet mål 1e  gangspunkt i regionale fortrinn og satsingsområder for næringsutvikling. 
Fortrinn og satsingsområder forutsettes å framgå i strategisk næringsplan.  

gode løsninger for gods Regionen skal sikres gode terminalanlegg for håndtering av gods mest mulig  

- overordnet må 1f effektivt og miljøvennlig. 

5.1.3 MÅL IKAP: BALANSERT UTVIKLING 

befolkningsvekst i kommunene Trondheimsregionen har et vekstpotensial som skal utvikles av kommunene. Det er  

-  overordnet mål 2a et mål at alle kommunene skal klargjøre tilstrekkelig areal for å ivareta positiv 

befolkningsvekst, og at de bidrar ut fra sitt potensiale for bærekraftig og attraktiv 

boligbygging i forhold til å gi regionen en samlet positiv uvikling, jf.  mål 1a.  

5.1.4 MÅL IKAP: BÆREKRAFT 

klimagassutslipp Både regionforstørring og etablering av næringsarealer gir et særlig ansvar i for- 

jmj
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-  overordnet mål 3a hold til å minimalisere transport og å lede nødvendig transport over på 

miljøvennlige løsninger. I miljøpakken for transport i Trondheim er det lagt til 

grunn 20 % reduksjon av CO2-utslipp innen 2018. Trondheim innbefatter 2/3 av 

bosettingen i Trondheimsregionen. Resten av regionen har også stort potensial for å 

utvikle arealbruk, transportmønster og reisemiddelvalg i forhold til å oppnå 

tilsvarende utslippsreduksjon. Samlet CO2-utslipp fra transport i regionen skal 

reduseres med 20 % fram til 2018.  

verdiskaping Regionen skal sikre grunnlag for sysselsettingen og ivareta sine potensialer for  

-  overordnet mål 3b verdiskaping, både i forhold til ressursgrunnlag og ut fra kompetanse, 

samfunnsressurser og infrastruktur.  

landbruksressurser IKAP skal bidra til redusert omdisponering av dyrka jord med utgangspunkt i 

-  overordnet mål 3c nasjonalt mål om halvering av omdisponeringstakten og rikspolitisk retningslinje 

for areal- og transportplanlegging.  

andre miljøverdier Miljøverdier og sikring av biologisk mangfold skal ivaretas gjennom arealbruk  

-  overordnet mål 3d og vurdering av avbøtende tiltak, ut fra nasjonale og regionale prioriteringer. 

 

5.2 Strategiske valg 

målkonflikter De fastsatte målene utfordrer hverandre. IKAP vil framheve og legge til grunn 

planlovens formulering i ny hensynsparagraf: § 3.1, siste ledd: 

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng 

gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale 

og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. 

hensikten med strategiene Strategiene skal etablere et felles grunnlag for å prioritere alternativ arealbruk i det 

videre arbeidet. Strategiene vedtas av Trondheimsregionen som et 

konsensusgrunnlag for dette arbeidet.  

flere forhold krever  Det er presisert i IKAP-arbeidet at en vurdering med et regionalt perspektiv vil gi  

nytenking i kommunene andre løsninger enn de hver enkelt kommune har lagt opp til, og at dette utfordrer 

kommunene i forhold til eksisterende planer og tenkning. I tillegg opplever 

samfunnet nå rask endring i tunge trender som alle kommuner må forholde seg til: 

Både økt fokus på klimautfordringene, finanskrisen og forsterket jordvern/mat-

varekrise gir grunn til nytenking. IKAP-prosessen legger dagsorden for en helt 

nødvendig gjennomgang av arealbruken ut fra dette, en gjennomgang som 

kommunene måtte tatt uansett.  

5.2.1 STRATEGIER – SENTERSTRUKTUR 

utgangspunkt for strategier Strategiene for senterstruktur har som utgangspunkt er at det er avgjørende for  

om senterstruktur  regionens attraktivitet at regionale sentra og kommunesentrene styrkes, og at 

dette er viktig også for kommunene. Samtidig skal bygde-/lokalsentra kunne 

videreutvikles slik at eksisterende bosettingsmønster, lokalsamfunn og 

infrastruktur blir ivaretatt og videreutviklet.  

omforming i større sentra Byområdet i Trondheim og senterområdene i eksisterende regionale sentra og  

- Strategi 1a kommunesentra skal videreutvikles i forhold til næring og boliger gjennom 

fortetting/omforming, jf. potensial i kommunesentrene beskrevet i kap 4.5.  

næring i senterområdene For å sikre areal til besøks- og arbedsplasssintensiv næringsvirksomhet skal maksi- 

- Strategi 1b malt 30% av ny utbygging i ”kollektivbuen” og 40% av ny utbygging i 

sentrumskjerner i øvrige kommunesentra avsettes til boliger. 

bygde-/lokalsentra Dagens servicenivå i bygde-/lokalsentrene skal søkes opprettholdt og videreutviklet 

- Strategi 1c gjennom regulert boligutvikling. Nye senter-/servicefunksjoner kan etableres med 

utgangspunkt i senterets naturlige omland (Jf. strategi 3e).   
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ikke nye sentra Dagens sentra (som angitt i kap.4.4) gir en tilfredsstillende servicedekning i kom- 

- Strategi 1d munene. Ut fra dette skal det i utgangspunktet ikke tilrettelegges nye sentra i 

regionen. Dette omfatter både kjøpesenterområder og bygde-/lokalsentra.  

-  avvik fra strategien Dersom vegomlegginger etc. åpner for nye utbyggingsarealer i områder med lavt 

konfliktnivå, og kommunen ikke har utviklingsmuligheter i eksisterende sentra 

pga. konfliktnivået, kan det vurderes avvik fra strategien. Lokalsenter i 

bystrukturen i Trondheim er ikke drøftet i IKAP, og inngår følgelig ikke i denne 

strategeien.  

5.2.2 STRATEGIER – NÆRINGSAREALER 

utgangspunkt for strategier For å styrke konkurranseevnen, må det tilrettelegges tilstrekkelige næringsarea- 

om næringsarealer ler som er attraktiv for virksomheter som vurderer etablering. Det vektlegges å 

oppnå samlet samfunnsmessig gevinst gjennom at det tas miljøhensyn og at 

samvirke mellom næringsliv og samfunnsfunksjoner for øvrig utvikles. 

Samfunnsikkerhet  Overordnet: Samfunnssikkerhet skal ivaretas. Områdene skal være avklart i  

- Strategi 2a forhold til rassikkerhet. 

 

transporteffekter/klimagass- Reduksjon av transport er en overordnet strategi – rett virksomhet på rett plass:  

utslipp skal vektlegges - Besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet skal primært lokaliseres i 

- Strategi 2b  regionale/kommunale sentra for å unngå transport og for å oppnå tettere 

samhandling og dynamiske og aktive sentrumsmiljøer.  

 - Arbeidskraftintensiv virksomhet skal etableres nær kollektivknutepunkt. 

 - Arealkrevende virksomhet skal lokaliseres mest mulig gunstig i forhold til 

godsstrømmer og øvrig trafikkskaping. 

 - Fortetting av eksisterende næringsarealer skal intensiveres. 

 - Gjeldende retningslinje i Ny Giv om maksimalt 25/35 % av tomtearealet til 

parkering for henoldsvis kontor/forretning skal praktiseres (Trondheim har 

fastsatt 15/25 %). 

- transportanalyse Det skal gjennomføres transportanalyser i forhold til arbeidsreiser og godstransport 

som skal tillegges vekt ved utvelging av store næringsområder. 

konfliktgrad Det er en overordnet strategi at miljøkonflikter og reduksjon av omdisponering av  

- Strategi 2c dyrka jord skal tillegges stor vekt, med utgangspunkt i rikspolitisk retningslinje om 

areal- og transportplanlegging. 

regionale hensyn har fortrinn Overordnet strategi: Regional prioritering og dimensjonering av store næringsarea- 

- Strategi 2d ler skal vurderes uavhengig av kommuneinndelingen, men i samråd med den 

enkelte kommune.  

noen store områder Det skal avsettes noen (1-3) store områder for arealkrevende virksomhet (over 750  

- Strategi 2e daa) som skal ha videre utviklingsmulighet. Også for øvrige arealer skal størrelse 

vektlegges.  

korridorer skal vektlegges Korridorenes langsiktige potensial i forhold til arealtilgang og næringsklynger skal   

- Strategi 2f vektlegges. 

sannsynlig lokalisering Foreliggende føringer for sannsynlig lokalisering av godsterminal, skal tillegges 

av godsterminal/havn  vekt, også i forhold til utvikling av havner. Sammenheng mellom næringsvirksom- 

- Strategi 2g  het og framtidig miljøvennlig godstransport med bane og båt, herunder intermodale 

løsninger, skal vektlegges.  

store grunnlagsinvesteringer I utgangspunktet skal areal som har enkel/kort ekstern tilknytning til veg og annen 

- Strategi 2h infrastruktur prioriteres, med sikte på trinnvis utvikling. Bare dersom det er 

avklarte langsiktige positive samfunnseffekter av store tilknytningsinvesteringer, 

skal dette vurderes. 
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5.2.3 STRATEGIER – BEFOLKNING, BOSETTING 

utgangspunkt for Regionen skal ha attraktive boligtilbud i samsvar med innbyggernes preferanser. 

strategier om bosetting  Det vektlegges samlet samfunnsmessig gevinst gjennom at det tas miljøhensyn og 

at ulike samfunnsfunksjoner ses i sammenheng. 

de ”riktigste” boligarealene Det fremgår av kap.2.3 at regionen har planavklarte areal for boligbygging som 

langt overstiger behovet for nye boliger i et 12-årsperspektiv. IKAP legger til 

grunn at det skal vektlegges et bærekraftig og trafikkreduserende 

utbyggingsmønster. Da er det viktig å styre boligbyggingen slik at de 

samfunnsmessige rette områdene tas først. Trondheim kommune har gode 

erfaringer med dette. Kommunen tok i 2003 ut ca 3.000 daa planavklarte perifere 

arealer av arealdelen for å få fortettingsstrategien til å virke fort. Dette anses i dag 

som meget vellykket. Strategiene under legger til grunn at kommunene forutsettes 

å porsjonere sine arealer gjennom forpliktende plangrep (f.eks. 

rekkefølgebestemmelser). 

ingen kommune i skyggen Ideelt sett burde en sett bort fra kommunegrensene i forhold til å velge ut de 

boligarealene i regionen som anses som gunstigst i forhold til målene. Når dette 

ikke legges til grunn som strategi, har det utgangspunkt i prinsipp fastsatt i 

planprogram for IKAP om at ingen kommune skal komme i skyggen – alle skal 

sikres en tilfredsstillende vekst.  

øvelse om 20 % mer vekst IKAP har i forbindelse med meldingen om strategiske valg gjennomført en øvelse 

hvor alle kommunene skulle argumentere for hvorfor deres kommune skal ha 20 % 

mer vekst enn gjennomsnittet for regionen. Sammenfatningen av denne 

argumentasjonen er at alle kommuner har gode argument for vekst, det er ingen 

grunn til å strupe noen kommunes muligheter for samlet god utvikling. Derfor skal 

strategisk valg i IKAP for fordeling av boligbygging mellom kommunene gi 

romslighet for god utvikling – det skal være rom for større vekst enn siste 10-

årsperiode. Samtidig skal strategiene gi grunnlag for å prioritere de boligarealene i 

kommunen som innefor et 12-årsperspektiv er gunstigst ut fra IKAPs definerte mål. 

Dette er utgangspunktet for utformingen av strategiske valg for boligbygging: Først 

å fordele forventet samlet boligbygging i regionen med romslig margin mellom 

kommunene, så å gi kriterier for prioritering av de riktigste områdene i hver 

kommune.    

fordeling mellom kommunene  Antatt boligbygging i regionen (prognose moderat høy) skal forutsettes å fordele 

- Strategi 3a  seg relativt mellom kommunene som tidligere. (Siste 10-årsperiode). 

innbyrdes prioritering  Innbyrdes prioritering i hver kommune skal skje ut fra:  

- Strategi 3b - Hovedkriterium: Samfunnssikkerhet: Områdene skal være avklart i forhold til 

rassikkerhet. 

 - Hovedkriterium: Redusere transport/klimagassutslipp: Retningslinjer i Ny Giv 

om avstand fra senter til nye boligfelt skal nyanseres gjennom analyser med 

bruk av faktisk vegnett og beregninger i forhold til arbeidsplasslokalisering 

mm. 

 - Hovedkriterium: Konfliktgrad på areal skal hensyntas: Omfatter spesielt 

landbruksverdier, natur- og miljøforhold og landskap/omgivelser.   

 - Utnytting av sosial infrastruktur – kostnader 

 - Teknisk infrastruktur – kostnader  

 - Attraktivitet i det regionale boligmarkedet 

 - Grønne omgivelser/barn og unge/tilgang til rekreasjonsområder  

 - Landskap forming av omgivelser 

 

boligtyper: Trondheim skal ta et større ansvar i forhold til attraktive familieboliger i ny 

- Strategi 3c boligmasse. Kommunene skal øke fokus på boligtyper for aldersgruppene 50+, 

eldre og unge. Det skal gjennomføres en analyse av behov for nye eneboliger ut fra 

eksisterende boligmasse og aldersstruktur på beboere. Strategi for eneboliger 

fastsettes ut fra denne. 
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tetthet: Trondheim skal opprettholde sine tetthetsbestemmelser/retningslinjer. Omegns-  

- Strategi 3d kommunene skal øke vektleggingen av effektiv arealbruk. 

spredt boligbygging/ IKAP tar ikke opp spredt utbygging, som forutsettes å ha beskjedent omfang.  

bygde-/lokalsentra Boligbygging i bygde-/lokalsenter skal ha et omfang som er tilpasset senterets of- 

- Strategi 3e  fentlige og private service, og skal som hovedregel ikke legges til grunn som del av 

boligforsyningen i kommunen.  

- gjelder ikke for: For kommuner som har dokumenterte problem med å tilrettelegge nok areal i 

kommunesenteret ut fra konfliktnivå, kan det vurderes avvik fra strategien (jf. 

strategi 1c). Boligbygging i bystrukturen i Trondheim kommune anses som 

gunstig, følgelig gjelder ikke denne strategien for lokalsenter innenfor 

bystrukturen.  

andre tema som skal ivaretas Det er flere viktige hensyn i forhold til god og bærekraftig boligutvikling, hvor det 

- Strategi 3f ikke har hensikt å utforme detaljerte strategier i IKAP. Dette gjelder f.eks: 

 - tilgang til friareal/barn og unges oppvekstvilkår 

 - integrering/segregering/variasjon av boligtyper i boligfeltene 

 - bokvalitet/universell utforming  

 - stasjonær energibruk/fjernvarme 

 - eiendomspolitikk – private aktørers medvirkning.  

- kommunene må ivareta Disse temaene kan eventuelt legges til grunn i en endelig prioritering av arealer 

som er kommer likt ut i forhold til kriteriene over. Uansett er de viktige tema som 

hver enkelt kommune skal ivareta i sin planlegging. 

 

5.2.4 STRATEGIER – OPPFØLGING AV IKAP 

retningslinjene skal følges opp Hver kommune skal følge opp forpliktende retningslinjer for regionen fastsatt i  

- Strategi 4a IKAP umiddelbart etter sluttbehandlingen, med sikte på å gjennomføre prosess for 

å tilpasse gjeldende planer slik at IKAP gis nødvendig rettsvirkning. 

felles rapportering Det skal gjennomføres felles rapporterings og evalueringspresentasjon 6 måneder  

- Strategi 4b etter sluttbehandling av IKAP hvor hver kommune redegjør for igangsatte 

prosesser. Videre felles oppfølging fastsettes i tilknytning til denne presentasjonen. 
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