INNKALLING, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 26.04.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/10463-3

Sted:

Skaun kommune, rådhuset, kommunestyresalen

Tidsrom:

Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900- ca 1300. Det serveres lunsj etter møtet.

Innkalt:

Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann
Observatører
Ordførere E6-sør
Deltakere i transportsaker

Kopi:

Varamedlemmer

Dato 19. april 2013

Orienteringsvedlegg:
Vedlegg 1: Politikerbesøk NTNU – 31. mai 2013: Kommunestyrene, bystyret og fylkestinget inviteres.

Ordfører i Skaun kommune, Jon P Husby, ønsker velkommen
TR 13/13

Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 01.03.2013

Vedlegg 2: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.03.2013
Forslag til vedtak:
Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.03.2013 godkjennes.

TR 14/13
Sak:

Nasjonal transportplan 2014-23: Orientering om mulig oppfølging.
Rita Ottervik gir en gjennomgang ut fra departementets forslag, med innspill på hvordan vi følger opp mot Stortingets behandling.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

TR 15/13
Sak:

Fastsetting av planprogram IKAP-2.
I henhold til vedtak i AU har planprogrammet vært utsendt til høring, med høringsfrist
22.03.2013. 20 høringsinstanser har gitt uttalelse, herunder alle kommunene i Trondheimsregionen, Sør- og Nord Trøndelag fylkeskommune samt fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag. I
tillegg har vi mottatt uttalelse fra Jernbaneverket, Direktorat for mineralforvaltning, Trondheim
Havn, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Næringsalliansen i Trondheimsregionen og
Trondheimsregionens friluftsråd.
De innkomne merknadene er gjennomgående positiv og konstruktiv, og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Ingen merknader har utfordret hovedgrepene som er foreslått i planprogrammet. De fleste innspillene er støtte til det som allerede er beskrevet. Forslag om endringer
dreier seg i hovedsak om:
- Nye vurderingstemaer som bør tas inn
- Supplering av eksterne samarbeidsparter ved utredningstemaer
- Problematikken rundt uavklart logistikknutepunkt.
Sammendrag av hver enkelt merknad, administrative vurderinger og konklusjoner om justering
eller supplering i planprogrammet framgår av komplett katalog som er utlagt på nett:
(www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/323-mote-trondheimsregionen-regionradet-26april-2013)
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Innspill som bekrefter det som allerede er beskrevet i planprogrammet er tatt til orientering. Innspill som er en spesifisering eller utdyping av det som allerede er beskrevet tas til etterretning,
og innebærer ikke endring i planprogrammet. Innspill som foreslår supplering/utfylling er vurdert, og det er begrunnet i katalogen om det foreslås justert tekst i planprogrammet.
Forslag til justert planprogram framgår av vedlegg 3. Alle foreslåtte justeringer i planprogrammet er i dette dokumentet midlertidig uthevet med utguling og en tallangivelse i parentes, tallet
henviser til hvem som har initiert endringen: Framgår av nummerert liste over høringsparter
som er tatt inn bakerst i planprogrammet.
AU har framhevet at behovsberegning for næringsareal må differensiere på ulike typer næringsvirksomhet og sees i sammenheng med strukturendinger inklusive relokaliseringsbehov. Presisering er inntatt i kap 5.3.1.
Vedlegg 3: Planprogram for rullering av Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP-2.
Justert etter høring. Datert 18.04.2013
AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet :
Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter utkast datert 18.04.2013 som planprogram for
IKAP-2.

TR 16/13
Sak:

Tildeling fra Miljøverndepartementet over statsbudsjettet til samordnet bolig-, arealog transportplanlegging i Trondheimsregionen 0940-1000
Som orientert om i siste møte i Trondheimsregionen, vil Miljøverndepartementet gi støtte til pågående plansamarbeid i Trondheimsregionen, sammen med Bergen- og Stavangerregionen. Jfr
vedlagt brev (Vedlegg 4). Det er bevilget 2 mill kr til Trondheimsregionen i 2013, med mulighet
for videreføring i ytterligere fire år. Midlene tildeles fylkeskommunene som er formelle søkere.
I brevet fra MD opplyses også at fylkesmannen i storbyfylkene tildeles stilling til oppfølging av
bolig- og arealutviklingen i byområdene, for styrking av fylkesmannens deltakelse i de regionale plansamarbeidene.
Daglig leder og prosjektleder IKAP har deltatt i forberedende møte med Miljøverndepartementet sammen med STFK, og følger nå opp tildelingsbrevet sammen med STFK for utarbeiding av
konkret søknad. Det legges til grunn at hovedtyngden av midlene videreføres til IKAP/Trondheimsregionen. STFK signaliserer at dette kan samordnes med at deler av midlene reserveres et
eget regionalt prosjekt som STFK igangsetter for nærmere avklaring av logistikknutepunkt, se
sak TR 17/13. Et arbeid som også Trondheimsregionen/IKAP, Trondheim kommune og NTFK
må kobles tett opp mot.
Miljøverndepartementet er særlig opptatt av at planarbeidene tar opp følgende forhold og problemstillinger:
- Helhetlige bolig-, areal- og transportløsninger på tvers av kommunegrensene
- Fastsetting av et langsiktig utbyggingsmønster
- Rett lokalisering av handel, annen næring og offentlige funksjoner
- Reduksjon av transportbehov, klimagassutslipp, luftforurensning og støy
- Bedre kunnskapsgrunnlag og faglige analyser i planarbeidet
- Forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, fylkesmannen og andre
- Aktuelle temaer for samarbeid mellom storbyregionene
Departementet ber om en beskrivelse av hvordan regionen ønsker å anvende støttemidlene i
2013 i tråd med føringene over, samt en enkel fremdrifts- og finansieringsplan for arbeidet der
bidrag fra og fordeling mellom deltakende parter fremkommer, også hvilke aktiviteter som vil
kunne være aktuelle å gå videre med frem til og med 2017.
For Trondheimsregionen er det to arbeidsområder som bør prioriteres i 2013: IKAP-2 og logistikknutepunkt, sammen med at en styrking av samarbeid med andre storbyregioner er positivt.
IKAP-2, ca 60 % av tildelingen i 2013:
Innsatsen i 2013 konsentreres i henhold til planprogram om følgende tema, som kan styrkes
gjennom tildeling fra MD:
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Utbyggingsmønster 2040:
- Klimavennlig regionforstørring 2040, samordnet areal- og transportutvikling
- Framtidsbilder 2040
Analyser:
- Behovsberegning for næringsareal for ulike typer næringsvirksomhet, i sammenheng med
strukturendinger og relokaliseringsbehov
- Konsekvenser av utenlandsk innvandring for arealbruk og offentlige tjenester
- Offentlige tjenester 2040, areal- og investeringsbehov
Andre tema:
- Politisk forankring/Trondheimsregionen som ”politisk verktøy”
- Ivaretakelse av god bokvalitet
- Massedeponi: Aktuelle områder og felles retningslinjer
Logistikknutepunkt, ca 30 % av tildelingen i 2013
Jfr sak TR 17/13
Styrke samarbeid mellom byregionene, ca 10 % av tildelingen i 2013
Det er flere temaer i rullering av IKAP som også er tatt opp i de andre byregionene. Det bør
vurderes gjennomføring av noen prosjekter i fellesskap.
Plan for bruk av MD-midler kommende år
Aktuelle tema – må utvikles løpende:
- Gjeldende rullering av IKAP vil gå inn i 2014.
- Videreføring avregional utredning om logistikknutepunkt
- Gå videre med eksempelsamling ”bygge tett(ere) i boligområder” (Samarbeid med andre
storbyregioner?)
- Utvikle metodikk for vurdering av måloppnåelse i regionen. (Samarbeid med andre storbyregioner?) Årlig rapportering status/måloppnåelse for arealutvikling i Trondheimsregionen,
hver høst. Dette kan brukes som input til tema som skal ha fokus i året etter.
- IKAP-kommuneplanene (KPA), videreutvikling av samordning
- Videreutvikle areal- og transportplanlegging for handel. (Samarbeid med andre storbyregioner?)
- Kontinuerlig forankringsarbeid.
- Kunnskapsformidling: Videreutvikle temakartportaler for Trondheimsregionen som gjøres
tilgjengelig: Boligfeltbase, Næringsarealbase, Kommuneplanene, Statistikk, Temakart (landbruk, natur, miljø, store planer, osv)
- Kompetansebygging
Bidrag fra andre parter i 2013:
Trondheimsregionen vil bidra med 1,2 mill kr i henhold til vedtatt budsjett (600’ fra kommunene, 400’ fra STFK næringsfond, 0,2 mill kr i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Det er gitt
skjønnsmidler fra fylkesmannen til ”Offentlige Tjenester” (500’), ”Utenlandsk innvandring”
(300’) og Massedeponi (500’), dvs totalt en større sum enn budsjettert.
Videre organisering av arbeidet
AU har tatt opp at når ressurstilgangen øker, bør det vurderes nærmere hvordan arbeidet organiseres. Daglig leder tilrår at det igangsettes en avklaring av dette hvor Trondheimsregionen
sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim kommune (som vertskommune for Trondheimsregionen) vurderer hensiktsmessige løsninger.
Prosjektleder for IKAP, Esther Balvers vil gi en nærmere redegjørelse angående mulige arbeidsoppgaver i 2013 i møtet.
Vedlegg 4: Brev fra Miljøverndepartementet, datert 25.03.2013
Forslag til vedtak:
Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i
2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.
Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim kommune.
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TR 17/13

Oppfølging logistikknutepunkt.
I drøftingene med STFK om tildelte midler fra Miljøverndepartementet har STFK signaliset
igangsetting av en regional planutredning for å avklare logistikknutepunkt innen neste NTP. AU
i Trondheimsregionen har drøftet dette i møte 13.04.2013 og har i samsvar med administrasjonens tilrådning sluttet seg til at STFK tar ansvar for en slik utredning. Trondheim kommune har
også i sin behandling av planprogram for IKAP tilrådd slik organisering.
Dette anses som en fornuftig videreføring av denne saken, da forutsatt at prosjektet gjennomføres i forståelse med de berørte departementene. Trondheimsregionen/IKAP, Trondheim kommune og NTFK må kobles tett opp mot et slikt arbeid. Det blir også viktig å ivareta god kontakt
mot spesielt Jernbaneverket og Trondheimsfjorden interkommunale havn. Det bør være et siktemål i en videreføring av denne prosessen å snarest mulig kunne etablere en bredere regional
enighet om konsept og lokalisering.
I regjeringens forslag til NTP 2014-23 uttrykkes at regjeringen ikke har tatt stilling til hvilket
konsept som skal legges til grunn for den videre planleggingen av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Dette må sees i et større og lengre perspektiv enn det normalt er rom for i en
KVU. Derfor må dette spørsmålet blant annet vurderes i lys av resultater fra en igangsatt samfunnsanalyse av godstransport hvor potensialet for kombinerte sjø- og jernbanetransporter skal
vurderes. Denne nasjonale godsanalysen skal være ferdig sommeren 2015 og skal kartlegge
både innenlandske og grenseoverskridende godsstrømmer samt potensial for godsoverføring
mellom ulike transportformer.
AU har bedt om at STFK orienterer om opplegg for slik regional utredning i Trondheimsregionen-regionrådet.
Sør-Trøndelag fylkeskommune orienterer.

AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen slutter seg til at STFK igangsetter regionalt utredning for å avklare lokalisering av logistikknutepunkt i god tid før neste NTP.

TR 18/13

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Framtidsmuligheter i kollektivtrafikken. 1030-1100

Sak:

Fylkestinget gjorde i desember 2012 følgende vedtak:
- Det søkes etablert et samarbeid med Nord-Trøndelag og NSB om videreutvikling og økt
samordning av takst- og billetteringssystemer for buss og tog.
- Fylkestinget ber om at togrutene i stedet for å stoppe på Lerkendal forlenges til Melhus. En
slik ruteendring er ønskelig senest fra og med desember 2013. Detaljer vedr. ruteløsningen
som ønskes, forutsettes avklart i løpet av inneværende år.
- AtB forutsettes å ta hensyn til endringene i togrutene i sin ruteplanlegging og bestilling av
bussruter.
- Fylkesrådmannen bes å arbeide videre med en eventuell overtakelse av lokaltrafikken med
tog, hvor overtakelse av kun inntektsansvaret er en alternativ løsning
Fylkestingets vedtak er viktig for saker som Trondheimsregionen har prioritert tungt i samferdselspolitisk fundament og øvrige uttalelser.
Fylkeskommunen arbeider også aktivt med strategier for videreutvikling av AtBs tilbud.
Alle disse temaene er viktig i forhold til regjeringens klimamelding, som har som mål å ta all
vekst i byregionene med miljøvennlig reisemåte, temaene har også tett sammenheng med arbeidet med utbyggingsstrategier i IKAP.
STFK gir en orientering

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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TR 19/13
Sak:

Folkehelseprosjekt LEV-VEL i Malvik kommune
Ordfører Terje Granmo orienterer.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 20/13
Sak:

Årsmelding Trondheimsregionen 2012
Forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 2012 er vedlagt. Årsmeldingen beskriver at aktiviteten i Trondheimsregionen i 2012 har vært omfattende, og at vi har initiert viktige utviklingssaker.

Vedlegg 5: Forslag til årsmelding 2012
AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregionen
2012.

TR 21/13

Orienteringer:
Møtedager i Trondheimsregionen høst 2013
- Rådmannsforum og AU har drøftet formen på møtene i Trondheimsregionen-regionrådet.
Det er ugunstig at rene orienteringer settes opp på slutten av møtene. Innledere bør oppfordres til å være kortere, de kan utfordre Trondheimsregionen på hva som ønskes diskutert. Det
kom opp som konkret forslag i AU å se på torsdager som møtedag, og at møter på fredager
ikke bør gå langt over lunsj. Sekretariatet vil sjekke ut angående mulig flytting av møtene i
høst. Forslag blir sendt ut til kommunene og andre berørte for utsjekking.
Politikerbesøk på NTNU 31. mai 2013: Samling av kommunestyrene/bystyret og fylkestinget
- Jfr vedlegg 1. AU oppfordrer kommunene til å sørge for god deltakelse. Eventuelle uklarheter om opplegget bes tatt opp. Vi ønsker alle inviterte vel møtt til en spennende dag!
Større markedsføringskampanje:
- Trondheimsregionen arbeider med opplegg for en større kampanje for Trondheimsregionen
på slutten av 2013, som fastsatt i utviklingsplanen. AU mente at det trengs god involvering
og forankring før vi går bredt ut. Det er aktuelt å starte slik drøfting i et ordførermøte.

TR 22/13

Eventuelt

Rita Ottervik
fungerende leder
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KOMMUNESTYRENE, BYSTYRET OG FYLKESTINGET INVITERES:
POLITIKERBESØK PÅ NTNU – 31. MAI 2013
Trondheimsregionen 26.04.2013
Vedlegg 1
Trondheimsregionen og NTNU inviterer:
Dag:
Fredag 31. mai 2013
Oppmøte: Realfagbygget, auditorium R1
Tidsramme: Kaffe, registrering: Kl 0815-0900,
hjemreise fra Realfagbygget
ca kl 1530

FORMÅL:
Hovedmålet er å gjøre Trondheimsregionens politikere kjent med aktivitetene ved NTNU og SINTEF.
Vi oppfordrer til å se etter mulige samarbeid mellom kompetansemiljøene, kommunene og næringslivet innen felt som berører din kommune.
Det er et mål i næringsplanen at alle politikere i
kommunene i Trondheimsregionen skal ut på
bedriftsbesøk hvert år.

INNHOLD:
Samlingen består av to deler. En felles sekvens i Auditorium R1 før lunsj, gruppevis besøk til ulike fagmiljø innenfor NTNU/SINTEF etterpå. Endelig program blir utsendt når detaljene er klare.
Felles møte før lunsj:
Rektor og prorektor NTNU, konsernsjef SINTEF og direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil bidra:
 Om NTNUs rolle for samfunnsutviklingen, og om samhandlingen mellom næringslivet og kommunene.
 Suksesshistorier: Flere bedrifter vil fortelle hvordan kunnskapsmiljøene har bidratt til at de har lyktes.
 Studenter vil presentere seg, og fortelle hva de kan bidra med for kommunene og næringslivet.
Gruppevis besøk til ulike fagmiljø:
Deltakerne blir inndelt i grupper som besøker ulike fagmiljøer. NTNU har satt opp busser der det er behov.
Rutinerte studentguider vil følge gruppene. Lunsj blir servert der deltakerne er på besøk. Noen eksempler:
 Marinteknisk senter på Moholt
 Energi, innovasjon/entreprenørskap, arkitektur og andre fagmiljø på Gløshaugen
 Mange spennende/interessante aktiviteter på Medisinsk fakultet på Øya
 Aktuelle forskningsmiljøer/studietilbud på Dragvoll
 Viktige forskningsmiljøer SINTEF.
Det legges opp til at alle kommuner deltar i flest mulig grupper, derfor inndeles deltakerne i grupper av Trondheimsregionen.

PÅMELDING:
Trondheimsregionen ved arbeidsutvalget oppfordrer sterkt alle kommuner til å delta fulltallig.
Trondheimsregionen utarbeider lister for hver kommune/fylkeskommunen hvor alle politikere og aktuelle fra
administrasjonen i utgangspunktet er påmeldt. Forfall/vararepresentanter må meldes til kommunen.

TRANSPORT:
Kommunene/fylkeskommunen organiserer selv transport mellom kommunene og Realfagbygget på NTNU,
eventuelt med offentlig transport. Det er ikke kapasitet til privatbilparkering.

NTNU OG TRONDHEIMSREGIONEN ØNSKER ALLE INVITERTE HJERTELIG VELKOMMEN!
KONTAKTER:
Trondheimsregionen: Børge Beisvåg: borge.beisvag@trondheimsregionen.no, tlf: 906 69 739
NTNU: Benedicte Brubakken, rådgiver i rektors stab for nyskaping: benedicte.brubakken@ntnu.no
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Vedlegg 2

REFERAT/PROTOKOLL
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 01.03.2013
Referent: Jon Hoem

Referanse: 13/10463-2

Dato 12.03.2013

Sted:

Orkdal kommune, Rådhuset - Kommunestyresalen

Tidsrom:

Kl 0900-1400

Til stede:

Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Joar Håve, Kjell Fosse, Leif Roar Skogmo
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kristian Rolstad (fra kl 1000)
Trondheim kommune: John Stene, Yngve Brox, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Odd Steinar
Viseth, Sigmund Knutsen
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth
Melhus kommune: Sigmund Gråbak, Roy Jevard
Skaun kommune: Bjørn Hammer, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Steinar Gaustad, Aage Schei
Midtre Gauldal kommune: Knut Dukane
Rissa kommune: Anita Nesset Kristiansen, Randi Sollie Denstad, Vigdis Bolaas
Leksvik kommune: Einar Strøm
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Harald Hegle, Tore Kiste, Trygve Gudde
Observatører: NiT: Berit Rian
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad
Øvrige inviterte: Atle Minsaas, Trond Rønningen.

Alle presentasjoner fra dette møtet finnes på www.trondheimsregionen.no/møter
- Einar Strøm ble oppnevnt til møteleder i leders fravær
- Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Ordfører i Orkdal kommune, Gunnar Hoff Lysholm, ønsker velkommen
Orkdal ønsker å posisjonere seg i forhold til å bli en del av framtidig logistikkløsning. Thams
startet lakseeksport til store deler av Europa. E39 er nedbetalt i 2017. Grønøra er etablert som
sjønært næringsareal. Det fylles fortsatt opp for utvidelse i sjøen. Vi har også bakenforliggende
områder som kan inngå i havneløsning. Vi gikk inn i Trondheim havn tidlig, det er en milepæl at
fusjonen Indre Trondheimsfjord havn er realisert. 60% av containerne i Trondheim havn går i
dag over Orkanger. Havna ønsker at all tungtransport kommer via E39. Det er en utfordring å
løse dette. Hvis det blir løsning med jernbaneterminal i sør, så er nærmeste havn Orkanger, og
havn i nord kan være Levanger/Verdal. Orkdals politiske flertalls oppfatning er at vi tar ansvar
for slik havneutbygging. Vi vil øremerke våre areal primært til havnerelaterte produksjonsbedrifter, ikke ren lagervirksomhet.

TR 01/13
Vedtak:

TR 02/13

Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 07.12.2012
Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012 godkjennes.

E6 Jaktøyen-Oppland grense

Orientering - Film ble vist. Tore Kiste orienterte, se presentasjon: Samtlige kommuner har gitt tilslutning
til bompengesøknaden. Linja er klar med noen få unntak. Det er noen bør-merknader og
betingelser: Alle peker på at statens andel må økes. Markedsrenten er lavere enn 6,5% som
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er brukt. Ingen kommune ønsker at det skal være bompenger på interne reiser i kommunene. Det blir en drøy samlet bombelastning på strekningen i slutten av perioden, i seks år kan
det bli 180 kr fra Oppdal til Jaktøyen. Det må skje en kontinuerlig utbygging fram til 2025.
- Nå jobbes det med å få høy nok ramme i NTP. Det blir særlig viktig å følge opp lobbyarbeid
etter stortingsbehandlingen.
- Fylkestinget vedtok søknaden 27.02.2013. Nå detaljeres bompengesøknaden av SVV. Det
blir et foreløpig møte med Vegdirektoratet, så formell oversending. Søker blir STFK/SørTrøndelag bomvegselskap. Det kreves nå sammenslåing av bomselskaper. STFK kjøper opp
selskap for å samle, med Trøndelag bomvegselskap som utgangspunkt.
- Ambisiøst tror vi det blir vedtak i Vegdirektoratet i mai/juni, med stortingsbehandling i januar 2014, da kommer de første bommene/anleggsstart i Soknedal i desember 2014.
Fra møtet: - Einar Strøm: Det er kommet langt når de kommunale og fylkeskommunale vedtakene er
gjort. Det er et viktig tema at økte kostnader for å ivareta jordvern må tas av staten når dette er resultat av statlige innsigelser. Johan Arnt Elverum: Det er bred enighet om at elektrifisering av Trønderbanen nordover og veg sørover har første prioritet. Nå kan vi få inntrykk
at all veg sørover skal prioriteres før noe skjer nordover. Tenker spesielt på fire-felts veg
Trondheim-Stjørdal. Bompengene på E6 Trondheim-Stjørdal vil være nedbetalt i 2018-2020.
Dersom bompengene forlenges 8-10 år, vil dette prosjektet kunne realiseres uten å fortrenge andre vegprosjekt. Asplan har lagt fram rapport om at hvis bompengene tas bort, vil
trafikken på E6 øke voldsomt. Firefeltsprosjektet må komme. Jeg regner med at alle disse
prosjektene nå kommer med i NTP. Einar Strøm: Vedtaksforslaget ekskluderer ikke andre
prosjekt, det er presist utformet i forhold til situasjonen.
Vedtak:

TR 03/13

Trondheimsregionen vil presisere at E6 fra Jaktøyen til Oppland grense er av Norges viktigste
veger for næringsliv og nasjonal utvikling. Dagens standard er sterkt hemmende for næringslivet i hele Midt-Norge og Nord-Norge, og like viktig for Sør-Norsk og utenlandsk næringsliv
som har leveranser mot Midt-Norge/Nord-Norge. Fylkeskommunen og kommunene på
strekningen har nå fattet vedtak om bomfinansiering. Trondheimsregionen mener det er helt
nødvendig at E6 Jaktøyen-Oppland grense må ha en rask realisering med helhetlig og kontinuerlig utbygging. De enkeltpostene som inngår i transportetatenes NTP-forslag ivaretar
ikke dette, og vi vil framheve at jordvernhensyn i Melhus, fremmet av regional statlig myndighet, gir kostnadskonsekvens som må ivaretas i statlig andel. Det kan ikke aksepteres at
E6 i Soknedal får lavere prioritet enn tidligere.

Oppfølging logistikknutepunkt

Fra møtet: - Daglig leder ga en kort redegjørelse. Saken er en oppfølging av tidligere vedtak. Når samferdselsministeren nå har signalisert at lokalisering ikke blir fastsatt i NTP, så kan ikke det
bety at ingenting skal skje i NTP-perioden. Trondheimsregionen har i sin uttalelse til NTP
krevd at NTP 2014-23 må avsette midler for oppstart/realisering av godsknutepunkt i NTPperioden – innforstått med at en endelig lokalisering fortsatt ikke er klar. Vi har ventet på at
Samferdselsdepartementet gir en planleggingsordre om hva som skal skje videre, dette har
drøyd ut. Vi må kreve at prosessen ikke stopper opp og at våre uttalelser blir hensyntatt.
Einar Strøm: Se dette også i sammenheng med utpekt havn. Gunnar Lysholm: Er enig i uttalelsen. Skjønner godt at statsråden ikke tar dette videre. Det beste pressmiddelet hun har
er jo at vi må bli enig før saken føres videre. Terje Granmo: Vi har enstemmig vedtak i
Trondheimsregionen, men samtidig ser vi at noen kommuner har egen agenda om lokalisering sør. Malvik har nå flertall for delt løsning. Trondheimsregionen sloss på to fronter:
Både for videre utredning, og gjennom at noen av kommunene jobber for for en løsning i
sør. AU må ta en runde på dette. Slik det er, skjønner jeg godt at statsråden utsetter saken.
Yngve Brox: Både bystyret og fylkestinget holder alle løsninger oppe, da har statsråden ingen signaler. Og vi har en klar anbefaling fra Jernbaneverket. Samlet gir dette en umulig situasjon for staten. Signalene fra Malvik og Orkdal er positive. Regionen må få på plass en løsning. Drift av terminal i Trondheim er nå dobbelt så dyr som ny terminal i Stavanger, vi taTrondheimsregionen 01.03.2013
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per og toget taper. Høyre ser at ideell løsnig ikke går, da må vi ta det best mulige.
Berit Rian: Ikke rart at vi ikke blir prioritert når vi framstår så sprikende. Næringslivet ser at
realistisk løsning er sør for byen, det kan jo være semi-integrert med havn Orkanger. Lytt til
de som skal bruke terminalen.
Vedtak:

TR 04/13

Trondheimsregionen-regionrådet ber om at vår anbefaling om videre utredning av logistikkknutepunkt følges opp raskt, og at videre prosess og midler for oppstart/realisering av godsknutepunkt i Trondheimsregionen ivaretas i NTP-perioden.

Transportplan for Sør-Trøndelag

Orientering: - Trygve Gudde orienterte, se presentasjon. Vi har 3000 km fylkesvegnett og et stort kollektivtilbud. Vi kartlegger nå utfordringer, så skal vi se på prioriteringer. Planforslag legges
fram i juni-fylkestinget. Så utarbeides handlingsprogram. Vinklingen er på veg, kollektivtrafikk og samordning med statlige satsinger. Det er 50 kilder som har gitt ca 1000 innspill.
Dette har gitt en base som ingen andre fylkeskommune har, den legges ut på nettet og kan
løpende utvikles. Prioritering vil innebære både rammefordeling og metode for å prioritere
innenfor hver gruppe. Høringsbrev sendes ut 15. mars, høringsfrist er 30. april.
Fra møtet: - Daglig leder: Trondheimsregionen har i uttalelse vektlagt overordnet prioritering, ut fra at
veg og kollektiv skal sees i sammenheng. Spesielt har vi pekt på togets rolle, vi må se buss
og jernbane i sammenheng selv om toget drives statlig. De konkrete innspillene til basen
må kommunene ta dette direkte opp med fylkeskommunen. Berit Rian: Fra næringslivet har
vi også etterlyst transport i sin helhet, også havn, flyplass osv. Tryve Gudde: Vi vil ta opp alle
transporttema tydelig i sluttdokumentet. Det er ikke noe forsøk på å nedprioritere noe,
men vi fokuserer på det vi har ansvar for.
Vedtak:

TR 05/13

Saken tas til orientering.

Ocean Space Centre

Orientering - Prosjektleder Atle Minsaas orienterte, se presentasjon. NTNU utdanner 110 mastere og 20
doktorgrader årlig innenfor marinteknikk, størst i den vestlige verden. Vi er stolt av at vi har
forskningssentra som er verdensledende. Fasilitetene vi tilbyr er slitne, ikke funksjonell for
framtiden.
- 70% av jorda er hav, 80% med dybde over 3000 m. Det er mye som vi fortsatt vet svært lite
om. Havnasjonen Norge har 6 ganger mer hav enn landareal. Reeve peker på tre vekstnæringer, alle tre er relatert til havet. Havet har stor betydning for vår velferdsutvikling.
- Prosjektfaser: KVU levert i 2011, KS1 kom nå, viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk
lønnsomt. Næringsministeren uttrykker vilje for videreføring. Prosjektet er et uavhengig
prosjekt som ikke skal inn i køen i kunnskapsdepartementet. KS1: Hvis det ikke skjer noe i
løpet av få år, vil fagmiljøet forvitre. Dette er uakseptabelt. I et globalt marked, vil vi fort
kunne bli utkonkurrert. Senteret blir mer enn Marintek, vil være en node i et stort nettverk,
sammen med NTNU, SINTEF, industrien, nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer mm.
- Det må bygges et nytt sjøvannsbasseng og havromslaboratorium, vannflate35x250m. Egen
havromslaboratorium på NTNU, 35x50m, i tillegg til mange andre fasiliteter. KS1-sikrerne
bekrefter i stor grad de kravene/ønskene vi satte opp i starten. KS1 behandles før valget.
- Vi trenger laboratorier: Havlaboratoriet har vært avgjørende for internasjonal utvikling.
Flerfaselaboratoriet på Tiller har gitt internasjonal meravkastning som tilsvarer mer enn all
offentlig forskning i Norge fra 1980 og fram til i dag.
- Nyhavna ble forlatt fordi installasjoner som dette må fundamenteres på fjell. KVU slo fast at
det var for problematisk på Nyhavna.
Fra møtet: - Einar Strøm framhevet at dersom det ønskes støtte for arbeidet fra Trondheimsregionen så
er det bare å ta kontakt.
Vedtak:

Saken tas til orientering
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Campusutvikling for unviversitet/høyskole i Trondheim

Orientering: - John Stene redegjorde for det politiske utgangspunktet (presentasjon), nedfelt i kommuneplanens hovedmål. Det politiske initiativet har utgangspunkt i at samling sentralt i sørdelen
av byen kommer kunnskapsmiljøene, nasjonen og byen til gode. Har betydning for både
byens attraktivitet som studentby og driften av NTNU. Bystyret har bedt rådmannen om å
avsette midler til arbeidet. Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn, Trondheimsregionens strategiske næringsplan beskriver kobling av hjernekaft og handlekraft. Vi må sikre posisjonen framover. Det ansettes nå prosjektleder.
- Morten Wolden presiserte at dette innbefatter 40.000 studenter og forskere direkte, men
ikke er et Trondheimsprosjekt. Samlokalisering er ekstremt viktig for regionen og for Norge.
Samling vil gi et sterkere preg i byen og det vil skje oppstå en ”ny” bydel. Selv om enkelte av
våre prosjekt lenge har stått i kø for bevilgning, så skjer det mye. At det nå endelig skjer noe
med Elgesetergt er bra og spennende. Regjeringen har nå bestilt KVU for NTNU, det skal utredes både en- og tocamus. Styret for NTNU ønsker dette. Det er gitt en kort frist, mye er
allerede utredet. Prosjektleder ansettes for tre år, og det bygges opp en organisasjon. Det
er utarbeidet handlingsplan for Plangruppa i 2013. SINTEF jobber med energicampus. Det
utarbeides kommunedelplan for Dragvoll i to alt.
Fra møtet

- Terje Granmo: For nabokommunene er det interessant hvor studentene skal bo. Morten
Wolden: Det avhenger i stor grad av kollektivtilbudet. Kristian Rolstad: Hvordan blir kommunene i Trondheimsregionen involvert? Morten Wolden: Når KVU er avklart er dette et
konkret prosjekt, da blir det tyngre involvering. Terje Granmo: Blir hus i Elgesetergt revet
for Miljøpakkepenger? Morten Wolden: Det er bevilget 300 mill i Miljøpakken til Elgesetergt. Riving av blokkene er en del av forbedringen, også for å få fram kollektivtrafikken.

Vedtak:

Saken tas til orientering

TR 07/13

Handlingsplan for Strategisk næringsplan

Fra møtet: - Børge Beisvåg orienterte. Vårt ønske er politisk deltakelse i planarbeidet i alle kommunene.
Mange tiltak fra tidligere er fortsatt med. Vi vektlegger balanse mellom kommunerettede
og næringsrettede aktiviteter og ønsker fortsatt innspill.
- De ulike tiltakene i handlingsplanen framgår av presentasjonen, noen utdrag:
- Delmål 1: Forskere og studenter ut i bedrift krever at kommunene selv bidrar.
- Delmål 2: Lokale triple-helix er fortsatt ikke godt nok på plass i alle kommunene. Vi skal nå
ha regelmessig samling med næringsmedarbeidere om næringsplanen. Tar opp bransjevis
satsing på landbruk og bygg&anlegg. Velfrdsteknologi og kampflybasen er tatt opp. FoUmiljøene ønsker kobling til næringsaktører i kommunene.
- Delmål 4: Næringslivet er opptatt av saksbehandlingstid for plan- og byggesaker, det følger
vi opp. Vi kan lære av hverandre. Avtalen med Ungt entreprenørskap fungerer. HiST får ikke
søkere på entreprenørskap for lærere, hva gjør vi med det?. Lavterskeltilbud for arbeidsinnvandrere er nå på plass, vi må få informert om dette.
Fra møtet: - Daglig leder: Kommunene må prioritere å utvikle samlinger med næringsmedarbeidere/
FoU-kontakter. Vi må utnytte hverandres ressurser, dra lasset bedre sammen for den felles
utviklinge. Terje Granmo: Kommunerepresentantene er opptatt av hvordan arbeidet går, de
bør bli involvert. Utarbeiding av intensjonsavtale om å realisere felles næringsarealer viser
at vi ikke er kommet så langt som vi håper. Hvor samordnet og forståelsesfull er vi når flere
kommuner ikke blir med på å utvikle en intensjonsavtale? Det er mye bra i planen, vi må
jobbe videre i våre kommunestyrer. Stig Klomsten: Fylkeskommunen er i ferd med å se på
virkemiddelapparatet. Vi ønsker dialog med Trondheimsregionens kommuner. Næringskonsulentene må ha en operativ rolle og bli en del av et nettverk. Også Regut i STFK må
være med. Næringshagene er også en aktør. Roy Jevard: Vi prøvde et storselskap på midten
av 2000-tallet, noen kommuner gikk imot – vi skulle ha fulgt opp.
Trondheimsregionen 01.03.2013
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Vedtak

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen – Handlingsplan 2013-14, forslag datert 19.02.2013.

TR 08/13

Evaluering: Retningslinje om samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet

Orientering: - Daglig leder redegjorde: Bakgrunnen for retningslinjen er å sikre tilstrekkelig politisk styring
av næringsplanarbeidet. Prosessen med handlingsplanen viser at det trengs mer tid enn forutsatt. Det foreslås at hovedrullering gjøres på to år. Planen er løpende, vi må ta tak i saker
når de dukker opp, dette gir behov for systematisert kommunikasjon.
Vedtak:

TR 09/13

Retningslinje for samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet:
1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i
samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. Forslaget skal
bygge på prosess med innhenting av innspill fra kommunene, næringslivet og FoUmiljøene.
2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum.
3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-regionrådet i vedtak av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis. Bruk av Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres til Trondheimsregionen-regionrådet.
4. Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger og at det rapporteres regelmessig om handlingsplanen i Trondheimsregionenregionrådet.

Trondheim kommunes arbeid med store idrettsarrangement

Oreintering: - Morten Wolden orienterte, se presentasjon. Vi hadde en folkefest i 1997, nå er muligheten
her igjen. 2021 er første mulighet for VM. Også en midtskandinavisk Tour i 2016 (hvert fjerde år) utredes, dette avgjøres i sommer. Får Oslo OL i 2022, skal neste VM legges utenom
Oslo. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i skikretsen for VM på ski i Trondheim. Det er meget
tydelige signal i bystyret om at dette vil vi politisk, rådmannen innstiller på å bruke midler
på dette. Søknad skal være klar i 2015, avgjøres i 2016. Dagens anlegg er OK for å arrangere Tour, for VM må langrennsstadion og bygninger i Granåsen utvikles. Det koster noe, her
må mange parter være med. Vi må utvikle en tydelig profil/branding for VM.
Vedtak:

TR 10/13

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til at det arbeides med å få VM på ski, Word
cup-arrangement og en egen Tour de ski i Midt-Skandinavia.

Nytt hestesportsenter i Trondheimsregionen

Orientering: - Trond Rønningen orienterte, se presentasjon. Anlegget på Leangen er 240 dekar, anbefalt i
kommuneplanen som bolig- og næringsområde. Våre skisser viser 1.700 boliger og 40.000
kvm næring. Dette gir mulighet for travsporten. Det konstateres at det ikke er alternativ i
Trondheim kommune, 350 daa må finnes i en annen kommune. Fanrem, Melhus og Klæbu
er alternativene. Vi har innhentet signaler fra NVE, IKAP, fylkesmannen , fylkeskommunen
og Statens vegvesen. Styringsgruppa ser på videre planprosess på Leangen, og starter forhandlinger med grunneiere og ser på framtidsverdi for de aktuelle arealene. Vi tar sikte på
å gi grunnlagsmateriale til Travforbundet i april og regner med å kunne innstille på ett av
områdene. Hovedutgangspunktet er å få rimeligst mulig anlegg. Avstand er ikke avgjørende.
Vi ser for oss at rekrutteringsanlegg for Trondheim kan finnes i kommunen.
Fra møtet: - Gunnar Lysholm: Husk å holde kommunene orientert i forhandlingene. Stein Ytterdahl: Presiserte at det ikke er slik at Trondheim kommune ikke vil ha travbanen, det finnes ikke mulige areal. Regner med at det kan bli en god løsning i regionen.
Trondheimsregionen 01.03.2013
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Vedtak:

TR 11/13
Fra møtet:

Saken tas til orientering.

Orienteringer:
Daglig leder orienterte.
- Årsavslutning: Regnskapsresultat 2012 viser et totalt forbruk i Trondheimsregionen på 6.2
mill kr, et underforbruk på ca 1,1 mill kr, som er fondsoverført. En årsak til underforbruket
er at det ikke ble tilsatt internasjonal prosjektkoordinator. Det er nå avsatt vel 8 mill kr i
næringsfond.
- IKAP-planprogram: Planprogrammet er sendt ut til høring i kommunene og andre høringsinstanser, med sikte på endelig fastsettelse i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013.
Utredning av deponi for rene masser i regionen er tildelt 500.000 kr i skjønnsmidler.
- MD-prosjekt IKAP: I møte med Miljøverndepartementet ble det orienterte om at det legges
opp til et fem-årig program for miljøvennlig og bærekraftig storbyregionutvikling, med betydelige støttemidler til regionene/fylkeskommunene.
- Videreføring av prosjekter finansiert av skjønnsmidlene: Videreføring av ”Trondheimsregionen 2040” (offentlig areal- og investeringbehov) og ”Konsekvenser av utenlandsk arbeidsinnvandring” ivaretas av en oppstartsgruppe med deltakere fra Stjørdal og Melhus. Vi forespør også kommunene om prosjektlederkompetanse.
- Videreføring kommunikasjonsplan: Røe kommunikasjon har bistått med prosjekt om rekruttering av eksterne ambassadører for Trondheimsregionen. Dette vil følges opp av oss.
- Utviklingsplan 2013-16 har inntatt en større medieprofilering andre halvår 2013, ev i samarbeid med flere. Det forberedes nå et forprosjekt for å klargjøre dette.
- Lyntog: AU har sluttet seg til at dagens signaler tilsier at vi ikke bruker mer energi på lyntog
nå. Vårt utgangspunkt er fortsatt at hvis det skal bli lyntog, så skal Trondheim-Oslo komme
først.

TR 12/13

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Einar Strøm
møteleder
sign

Trondheimsregionen 01.03.2013

Jon Hoem
daglig leder
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Planprogram for rullering av
Interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen – IKAP-2
Justert etter høring.
Datert 18.04.2013

Innhold
1 INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN – IKAP ....................................... 3
1.1 RULLERING AV IKAP ................................................................................................................. 3
1.2 VEDTATTE MÅL OG STRATEGIER OPPRETTHOLDES ............................................................................. 4
2 OVERORDNEDE FØRINGER FOR AREALUTVIKLING I TRONDHEIMSREGIONEN ............................ 5
3 UTVIKLINGSTREKK I REGIONEN ............................................................................................... 7
4 REGIONALE UTFORDRINGER.................................................................................................... 8
5 TEMAER SOM SKAL UTREDES ................................................................................................ 10
5.1 UTBYGGINGSMØNSTRE ............................................................................................................ 10
5.1.1 FRAMTIDSBILDER TRONDHEIMSREGIONEN 2040 ................................................................................. 10
5.1.2 UTBYGGINGSMØNSTRE ................................................................................................................... 10
5.2 TRANSPORT .......................................................................................................................... 11
5.2.1 KLIMAVENNLIG REGIONFORSTØRRING ............................................................................................... 11
5.2.2 PENDLERPARKERING ....................................................................................................................... 12
5.3 NÆRING .............................................................................................................................. 13
5.3.1 STORE NÆRINGSAREALER ................................................................................................................ 13
5.3.2 LOGISTIKKNUTEPUNKT .................................................................................................................... 14
5.4 BOLIG ................................................................................................................................. 15
5.4.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOLIGBEHOV .......................................................................................... 15
5.5 AREALBEHOV FOR OFFENTLIGE TJENESTER..................................................................................... 16
5.6 MASSEDEPONI ...................................................................................................................... 17
5.7 FOLKEHELSE .......................................................................................................................... 18
6 SAMLET VURDERING ............................................................................................................. 19
7 ROS-ANALYSE ....................................................................................................................... 19
8 FRAMDRIFTSPLAN................................................................................................................. 20
9 MEDVIRKNING ...................................................................................................................... 20

2

1 Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP
IKAP er en interkommunal arealplan (1), utarbeidet av kommunene i Trondheimsregionen og SørTrøndelag 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.
IKAP-arbeidet skjer innen de hovedrammer som er trukket opp i Ny Giv. Slik er IKAP en videreføring
og detaljering av Ny Giv (1). 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.

Kart planområde: Trondheimsregionen
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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. Regjeringen har
signalisert en stor satsning på sjø og havn, med mer enn 3 mrd i kommende NTP (17).
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
5

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.
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen
IKAP er vektlagt i Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Mange av strategiene og
målsetningene i IKAP er avgjørende for god næringsutvikling. Det er viktig å videreutvikle en attraktiv
storbyregion med bedre transport, tilrettelagt for flere mennesker, økt mulighet for pendling og gode
næringsarealer for videreutvikling og nyetablering av virksomheter. Velfungerende og gode
lokalsamfunn er viktig for næringslivet – det er uttrykt at kampen om arbeidstakere er like viktig som
kampen om bedrifter (18).
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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.
Godstransport
Med den store veksten i befolkning og generell godsutvikling vil vi kunne se en dobling og kanskje en
tredobling av godsmengdene innen næringstransporter fram til 2040. Det vil medføre store
utfordringer for næringslivets konkurranseevne og stille krav til en framtidsrettet infrastruktur for
gods på veg, bane og havn (17).
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.
Veksten innen næringstransporter vil på samme måte som persontrafikk føre med seg store
miljøutslipp. Konsentrasjon i knutepunkt vil medføre bedre utnyttelse av transportmidlene (17).
Suksessen med kollektivsatsningen i regionen har ført til stor etterspørsel etter pendlerparkeringsplasser 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, friluftsarealer
(20) 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
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tilby, i størst mulig grad, passende boliger og boligområder til alle, samtidig som hensyn til transport
og natur/landbruk ivaretas.
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, samt folkehelse og friluftsliv skal utredes (4,20).
Eksterne samarbeidsparter
- Nord-Trøndelag fylkeskommune (1,2)
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- Statens vegvesenJernbaneverket
- Kystverket (17)
Resultat
- Oversikt over aktuelle utbyggingsmønstre i regionen med beskrivelse av konsekvenser for
samfunn, naturressurser og miljø, samt folkehelse og friluftsliv (4,20).
- 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
Elektrifisering Meråkerbanen (17)
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, samt forbedre trafikksikkerhet og hensyn til nærmiljø og verneverdier (1).
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.
Trondheim Havn sin oppbygging av en kostnadseffektiv havn og sjøtransport i Trondheimsfjorden,
kan bli et viktig bidrag til samferdselsprosjektene i regionen (17).
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
- Nord-Trøndelag fylkeskommune (1,2)
- Jernbaneverket
- NSB
- Statens vegvesen
- Kystverket (17)
- Miljøpakken
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Resultat
Oversikt over mulige fremtidige kollektivsystemer/arealbruk som bidrar til et miljøvennlig
transportmønster i Trondheimsregionen og godt framkommelighet og effektivitet for gods- og
næringstransport (17).

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, samt folkehelse (4).

Eksterne samarbeidsparter
- Nord-Trøndelag fylkeskommune (1,2)
- Statens vegvesen
- Jernbaneverket (15)
- 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 og havnrelaterte bedrifter. 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. Det
gjelder både næringsarealer lokalisert i tilknytning til hovedvegnettet samt industriområder i
tilknytning til sjø, som bidrar til utvikling av Trondheimsfjorden som Utpekt havn. 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, samt arbeidet som er gjort av
Trondheim Havn og Trondheim kommune angående relokalisering av bedrifter på Nyhavna og
Brattøra (17).
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, strukturendringer, relokaliseringsbehov (AU),
konsekvenser for klima/transport, jordvern, miljøverdier, samt folkehelse og friluftsliv (4,20).
Eksterne samarbeidsparter
- Nord-Trøndelag fylkeskommune (1,2)
- 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
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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. KVUarbeidet 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.
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
- Nord-Trøndelag fylkeskommune (1,2)
- Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen
- Trondheim Havn IKS
Resultat
- Vurdering alternative areal- og transportløsninger for regionen basert på ulike konsept for
logistikknutepunkt
- Avklart arealbruk av arealene reservert for mulig realisering av logistikknutepunkt i IKAP-1
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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. Med grunnlag i forventet demografisk utvikling i regionen,
skal det vurderes framtidig boligbehov, fordelt på type bolig.
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 lages kart som viser endring i bebygd areal fra 1950-2012.
Det skal samles eksempler med høyt utnyttede boligområder med gode bokvaliteter, som grunnlag
for oppdatering av retningslinjer (5). 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, folkehelse/friluftsliv og kommunal økonomi (1,4,20).
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
- Nord-Trøndelag fylkeskommune (1,2)
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Resultat
- Oppdatert boligfeltbase med kunnskapsgrunnlag om konsekvenser for landbruk, miljø,
folkehelse/friluftsliv og kommunal økonomi (1,4,20).
- 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
- Nord-Trøndelag fylkeskommune
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- NAV

Resultat
- Konklusjoner om areal- og investeringsbehov for offentlige tjenester i Trondheimsregionen
- 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
- Nord-Trøndelag fylkeskommune (1,2)
- 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
- Nord-Trøndelag fylkeskommune (1,2)
- 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.
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Høringsparter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Stjørdal kommune
Malvik kommune
Trondheim kommune
Klæbu kommune
Melhus kommune
Midtre-Gauldal kommune
Skaun kommune
Orkdal kommune
Rissa kommune
Leksvik kommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Jernbaneverket Midt Norge
Direktorat for mineralforvaltning
Trondheim Havn
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT)
Næringsalliansen i Trondheimsregionen (NAT)
Trondheimsregionens Friluftsråd
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

13/784

25.03.2013

Statsbudsjettet for 2013, kapittel 1400, post 61 Framtidas byar og berekraftig
byutvikling - økonomisk støtte til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i
Bergensregionen, Trondheimsregionen og Stavangerregionen
Det er forventet fortsatt høy befolkningsvekst og stort boligbehov i byområdene i årene
fremover. Dette gir økt press på arealer og transportsystem og utfordringer for miljø, helse og
livskvalitet. Regionalt plansamarbeid er viktig for å møte disse utfordringene, og
Miljøverndepartementet ønsker å bidra til mer helhetlige, forpliktende og langsiktige
plangrep.
Det vises til Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013, kapittel 1400, post 61
Framtidas byar og berekraftig byutvikling. Departementet ønsker å støtte de pågående
plansamarbeidene for bolig-, areal- og transport i de tre storbyregionene Bergensregionen,
Trondheimsregionen og Stavangerregionen med inntil to millioner kroner hver i 2013. Støtten
kan videreføres i ytterligere fire år forutsatt budsjettgodkjenning.
Det vises også til brev fra Miljøverndepartementet til fylkesmannen i Hordaland, SørTrøndelag, Rogaland og Oslo og Akershus 8. februar 2013 om stillinger til oppfølging av
bolig- og arealutviklingen i de største byområdene. Stillingen innebærer en styrking av
fylkesmannens deltakelse i de regionale plansamarbeidene og arbeidet med å påse at
kommunene følger opp planene i samarbeid med fylkeskommunen.
Miljøverndepartementet er særlig opptatt av at planarbeidene tar opp følgende forhold og
problemstillinger:



Helhetlige bolig-, areal- og transportløsninger på tvers av kommunegrensene, med
eksisterende byområder, tettsteder og kollektivtransportsystem som utgangspunkt
Fastsetting av et langsiktig utbyggingsmønster som sikrer tilstrekkelig utbygging av
boliger basert på en effektiv arealbruk, klare grenser mot landbruks-, natur- og

Postadresse
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
postmottak@md.dep.no

Kontoradresse
Myntgt. 2
http://www.md.dep.no/

Telefon
22 24 90 90
Org no.
972 417 882

Avdeling for regional planlegging
Telefaks

Saksbehandler
Jørgen Brun
22245933







friluftsområder og hensyn til verdifulle kulturmiljøer
Rett lokalisering av handel, annen næring og offentlige funksjoner
Reduksjon av transportbehov, klimagassutslipp, luftforurensning og støy
Bedre kunnskapsgrunnlag og faglige analyser i planarbeidet
Forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, fylkesmannen og
andre statlige myndigheter i planarbeidet og gjennomføringen
Aktuelle temaer for samarbeid mellom storbyregionene

Vi ber om en beskrivelse av hvordan regionen ønsker å anvende støttemidlene i 2013 i tråd
med føringene over, samt en enkel fremdrifts- og finansieringsplan for arbeidet der bidrag fra
og fordeling mellom deltakende parter fremkommer. Vi ber om at det går frem hvilke
aktiviteter som vil kunne være aktuelle å gå videre med frem til og med 2017. Ved eventuell
videreføring av støtten vil vi be om en revidert beskrivelse for hvert år. Vi ber om at det i all
korrespondanse om midlene refereres til prosjektnummer 13276101.
Vi ber om skriftlig tilbakemelding i tråd med ovennevnte innen 30. april og tar sikte på snarlig
avklaring etter dette. Dersom det er spørsmål, så ta kontakt med Jorgen.brun@md.dep.no eller
terje.kaldager@md.dep.no

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Erik Vieth Pedersen
avdelingsdirektør
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2012
Trondheimsregionen passerte 270 000 innbyggere i
2012. Alle kommunene våre fikk flere innbyggere. Målet
for samarbeidet er økt verdiskaping. Veksten skal være
bærekraftig og ta hensyn til klima og miljø. Vi bygger en
tettere region med et felles bolig- og arbeidsmarked.
Nedenfor kan du se hva Trondheimsergionen gjorde i
2012 for å komme nærmere disse målene. Oversikten er
delt inn i fire progamområder:
A. Gjennomføring av strategisk næringsplan.
B. Videreføring av IKAP/boligprosjektet.
C. Profilering/informasjonsarbeid.
D. Organisasjonen.Ingress.

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2012
Programområde A: Videreføring av strategisk næringsplan
Gjennomføring
av strategisk
næringsplan:
Arbeidet er
videreført i
2012. Næringsrådet styrer
arbeidet ut fra
rammene i utviklingsplanen,
og etter innspill
fra kommunene,
næringslivet og
kunnskapsmiljøene. Det er
avholdt seks
møter i næringsrådet i 2012. I februar ble prosess
for rullering av handlingsplanen igangsatt. Det er
gjennomført politiske prosesser i de fleste kommunene og i fylkeskommunen. Forslag til rullert handlingsplan forelå ved årsskiftet 2012/13.
Omdømmeundersøkelsen 2011:
Hovedfunn er at Trondheimsregionen er den best
ansette storbyregion i Norge målt etter hvor folk vil
bo, studere og jobbe, også hos folk som bor i de
andre storbyregionene. Vi er bedre ansett som
reisemål enn i undersøkelsen for to år siden, nå
bare slått av Bergensregionen.
Ungt entreprenørskap:
En hovedsatsing i 2012 er samarbeidsprosjektet
med Ungt entreprenørskap Trøndelag om entre-

prenørskap i grunnskolen. Det er gledelig å registrere at prosjektet gir flere aktive skoler.
I 2012 er det også jobbet med:
- Studenter ut i bedrift
- Forskere ut i bedrift
- Samarbeid NTNU-industrimiljø
- Økt kompetanse i tiltaksapparatet
- Avklaring av kunnskapsnav
- Bidratt til næringsutviklingsprosjekt Melhus,
Klæbu, Midtre Gauldal
- Bidratt til å få på plass operativ ressurs for
Næringsforening Melhus
- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen
- Bidratt til analyse av teknologibaserte virksomheter for Trondheimsregionen, Impello-analysen
- Fremtidsrettet samferdsel ut fra samferdselspolitisk fundament:
o Høyhastighetsbane, eget notat utarbeidet
o Intercity Trønderbanen
o Logistikknutepunkt
o E6 sør/Trondheimsvegen
o Fv 704
- Økt attraktivitet; to eksempler på tiltak:
o Arbeid med å sikre Trondheimsregionen et
godt mottaksapparat for internasjonal arbeidskraft rekruttert av våre bedrifter
o Arbeid med å sikre topp kompetente innvandrere relevante stillinger i regionen –
Global trainee
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- Avklaring av næringsmuligheter knyttet til velferdsteknologi
- Realfagssatsing gjennom Vektorprogrammet
- Studentkonkurranse eksisterende virksomhet
- Bidra til god effekt for Fosen og Midt-Norge av
kampflybaseetableringen
- Selskapsetablering for avklarte IKAP-områder
- Støttet arbeid for etablering av IOR-senter i
Trondheim (forskningssenter for økt utvinning
av olje og gass)
- Støtte arbeid med forvaltning av statens finansformue
- Gjennomført status/evalueringsseminar for
næringsplanen i april

- Bransjeanalyser gjennomført – Etablert database/måleindikatorer for status på næringsplanen
Økonomi:
Det er brukt 3.750’ kr til programområdet P1
Næringsutvikling i 2012, ca 650’ kr under revidert
budsjett. Avvik skyldes hovedsaklig at internasjonal
prosjektkoordinator ikke ble tilsatt. I tillegg er det
arbeider innenfor programområdene P2 og P3 som
også er i henhold til næringsplanen. Det er fondsoverført ca 850’ kr fra 2012 til 2013 til næringsfondet. Denne fondsavsetningen består av 50 prosent
kommunale og 50 prosent fylkeskommunale midler
og næringsfondet er nå totalt på ca 8.600’ kr.

Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet
Første halvår 2012 var stillingen som prosjektleder
IKAP vakant, og flere oppgaver har måttet utstå i
påvente av ny medarbeider. Retningslinjene sier at
rullering av planen skal starte senest sommeren
2012.
Prosjektlederstillingen
ble utlyst i
mars, Esther
Balvers ble
tilsatt med
oppstart september 2012.
Prosjektleder
IKAP har siden vært på
besøk i alle
kommuner i
Trondheimsregionen, for
å bli kjent og
å få innspill til
rullering av IKAP.
Arbeidet med rullering av IKAP startet høst 2012. I
desember var det oppstartsmøte med prosjektgruppen. Et arbeidsseminar med formannskapet i
Melhus kommune er gjennomført.
Framdrift for IKAP-rulleringen ble fastsatt i Trondheimsregionen-regionrådets møte i desember.
Befolkningsprognoser:
Den felles befolkningsprognosen er utarbeidet med
to nye kjøringer. Vi frikjøper kompetanse fra
Trondheim kommune til dette arbeidet, og det er
avholdt møter i egen arbeidsgruppe hvor alle

kommunene deltar. Fra 2012 er det utarbeidet og
presentert statistikkanalyse for regional befolkningsutvikling, ligger på
www.trondheimsregionen.no/statistikk. Denne
analysen oppdateres hvert kvartal umiddelbart
etter at SSB publiserer kvartalsstatistikk. Det er gitt
redegjørelse for demografisk utvikling i flere kommunestyrer.
Boligfeltbasen:
Det er arbeidet med et prosjekt om CO2konsekvenser for framtidig boligbygging i samarbeid med Transnova, som en videreføring av reisekonsekvensanalysen i gjeldende boligfeltbase.
Oppdatering av boligfeltbasen er igangsatt. Det er
registrert mangler som må forbedres. Det arbeides
med å utarbeide realistiske oppdateringsrutiner,
slik at det neste gang blir lettere å oppdatere boligfeltbasen med kvalitet.
To nye prosjekt:
I forbindelse med IKAP-rulleringen er det i 2012
utarbeidet to prosjektforslag:
* Utredning av areal- og investeringsbehov for
offentlig service
* Analyse av endrede rammebetingelser på grunn
av den store utenlandske arbeidsinnvandringen.
Begge prosjekt har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen for realisering i 2013.
Nye Sveberg:
Gjeldende retningslinje om å etablere egne utviklingsselskap for store regionale næringsområder er
fulgt opp gjennom at det er sendt ut en forespørsel
til kommunene om å delta i å utvikle en intensjonsavtale om samarbeid om Nye Sveberg.
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Økonomi:
Det er i 2012 regnskapsført ca 1.000’ kr innenfor

programområdet P2: IKAP/boligprosjektet, revidert budsjett er 1.100’ kr.

Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid
I 2012 har Trondheimsregionen videreutviklet internettsiden. En viktig forbedring er en oppdatert
nyhetsfeed fra aviser og nettsider. Vi benytter et
enkelt opplegg med relevante søkeord, og deretter
en manuell utvelgelse av saker. Denne silingen bør
gjøre nyhetsoversikten rasjonell å bruke for de som
er inne på vår side.
Besøket på hjemmesiden øker: Antall unike brukere per måned i 2011 var ca 500, i 2012 ca 800 og i
januar 2013 1424.
I tillegg har vi i 2012 etablert egen facebook-side.
Det er en stadig tilvekst i personer som følger siden.
Kommunikasjonsplan:
Kommunikasjonsplanen
ble endelig vedtatt i februarmøtet i Trondheimsregionen-regionrådet. I
tilknytning til planen er
det avholdt to egne ordførermøter, i januar på
Leangen og i mai på
Bårdshaug. Etter dette har
sekretariatet i samråd med
AU videreført handlingsplanen. Det er gjennomført
en samling med alle info-medarbeidere i kommunene som var vellykket. Det er jobbet videre med
intern forankring, profilering og merkevareutvik-

ling. Det er publisert kronikker i Adresseavisen og
vi har hatt mediaoppfølging på flere saker med
Trondheimsregionen som tema. Spesielt fokus fikk
vi på omdømmeundersøkelsen hvor Trondheimsregionen kommer ut som beste region å arbeide,
studere og bo i. Det er oversendt en presentasjonspowerpoint om Trondheimsregionens aktivitet til ordførere og rådmenn.
Politisk verksted:
Vi har også sett på et prosjekt med regionalt arbeid
som ”politisk verksted”. Det ble ikke tildelt
skjønnsmidler til dette for 2013, men vi er innstilt
på videreføring både i tilknytning til næringsplanen, og ikke minst i rulleringen av IKAP.
I 2012 deltok Trondheimsregionen sammen med
Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO
som samarbeidsparter for bilag i Natt&Dag om
rekruttering av arbeidskraft i regionen. 20.000
studenter leser Natt&Dag.
Alle lokalpolitikere og rådmenn får nyhetsbrev i
forbindelse med møtene i Trondheimsregionen.
Ordningen er videreutviklet.
Økonomi:
Det er i 2012 regnskapsført ca 840’ kr til programområde P3: Profilering/ informasjon, revidert budsjett er 1.100’ kr. En årsak til underforbruket er at
felles kommunestyremøte som var planlagt høsten
2012 ble utsatt til 2013.

ORGANISASJONEN: (Programområde D)
Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid
Trondheimsregionen er primært et samarbeid for
felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er

etablerte tjenestesamarbeidsområder. Trondheimsregionen skal ikke utfordre dette. Det pågår
nå et samarbeid mellom Trondheim og de nærmeste kommunene om samhandlingsreformen.

Trondheimsregionen – regionrådet
Det har vært fem møter i 2012. Det ble behandlet
48 saker. Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik,
er valgt leder i denne valgperioden.
Flere av møtene er i 2012 lagt opp tematisk, for
eksempel junimøtet om logistikknutepunkt og desembermøtet om oppfølging av vedtak om kamp-

flybase på Ørland. Det rapporteres jevnlig om strategisk næringsplan i møtene.
Arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-23 har
hatt stort fokus i 2012. Det er vedtatt flere uttalelser som er oversendt sentrale samferdselsetater og
rikspolitikere.
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Arbeidsutvalget - AU
AU i denne valgperioden er: Leder Erling Lenvik
(Midtre Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trondheim), Jon P Husby (Skaun) og Einar Strøm (Leksvik). AU har hatt fem møter i 2012 og behandlet

44 saker. Eget arbeidsutvalg er et viktig organ for
politisk forankring og effektiv drift av Trondheimsregionen. Trondheimsregionen-regionrådet viser i
økende grad til at saker må følges opp av AU.

Rådmannsforum
Rådmannsforum består av alle rådmennene og er
et nødvendig bindeledd mellom Trondheimsregionen og kommunenes virksomhet. Det bidrar også
til gjensidig orientering og erfaringsutveksling om
aktuelle aktiviteter i kommunene. Forumet bidrar

også til å sette saker på dagsorden i Trondheimsregionen som politisk organ. I denne valgperioden er
rådmannen i Midtre Gauldal, Knut Dukane, leder.
Det har vært fem møter i 2012 med til sammen 50
saker.

Næringsrådet
I tilknytning til strategisk
næringsplan ble det i september 2010 konstituert et
eget næringsråd. Næringsrådet skal sikre samhandling mellom det offentlige,
næringslivet og FoU (triple
helix) og styre ressursbruk
og prioriteringer i strategisk næringsplan. Medlemmer i 2012: Direktør i
næringsforeningen i
Trondheim: Berit Rian, direktør i NHO: Merete
Storødegård, leder Stjørdal næringsforum: Torstein

Mørseth, prorektor NTNU - nyskaping og eksterne
relasjoner: Johan Hustad, rektor HiST: Trond Andersen og direktør SINTEF - regional utvikling: Sigmund Kvaløy, fylkesrådmann: Odd Inge Mjøen,
rådmann i Melhus: Roy Jevard, rådmann i Leksvik:
Erlend Myking.
Berit Rian er valgt som leder. Hun deltar sammen
med Trond Andersen som observatør i Trondheimsregionen - regionrådet.
Næringsrådet behandlet i 2012 52 saker, og bidrar
på en aktiv og konstruktiv måte til å nå målene i
næringsplanen. Koblingen mot næringslivet og FoU
gjennom arbeidet i næringsrådet fungerer positivt
og er en utvilsom suksessfaktor.

Sekretariatet
Jon Hoem er daglig leder i full stilling, Børge
Beisvåg er ansatt i hel stilling som prosjektleder for
næringsplanen. Esther Balvers ble tilsatt som prosjektleder for IKAP fra september i hel stilling (ca
10 prosent utlån til Trondheim kommune) og Hans
Kringstad er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i
1/3 stilling. I tillegg kjøpes ca ett årsverk fra Trondheim kommune til statistikktjenester, konkrete
prosjekt i næringsplanen og støttefunksjoner.

Trondheim kommune er vertskommune med personalansvar for sekretariatet.
Til dette programområdet, ledelse/samarbeid, er
det regnskapsført ca 580’ kr i 2012, revidert budsjett på 600’ kr.
I tillegg til fondsoverføring til næringsarbeid er det
totalt fondsavsatt ca 230’ kr til driftsfond fra 2012
til 2013. Driftsfondet er nå totalt på ca 3.200’ kr.

Regnskap 2012
Programområder
P1: Næringsutvikling:
P2: Arealutvikling:
P3: Profilering, info og påvirkning:

P4: Sekretariat og ledelse :
Ikke tilordnet 11.02.2013
Totalt forbruk regnskapsført i ERV 2012

Forbruk
2012
3 752 336
1 054 682
838 303
577 748
1 779
6 224 848

Vedtatt
budsjett
5 500 000
1 000 000
1 200 000
700 000
8 400 000

Justert
budsjett
4 400 000
1 200 000
1 100 000
600 000
7 300 000

Avvik
647 664
145 318
261 697
22 252
-1 779
1 075 152

