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Framdriftsplan 
 

• Regionråd 19. september: sende IKAP-2 på høring 
(høringsperiode 22. september – 31. oktober) 

• felles saksframlegg med likelydende forslag til vedtak 
 

• Seinest 19. september på TRR sin nettside: 
• Kunnskapsrapporter 

• Kartportal 1. versjon  
 

 

• Regionråd 12. desember vedtak IKAP-2 



Felles saksframlegg 

Felles saksframlegg Trondheimsregionen høringsforslag IKAP-2 
 

 

Forslag til vedtak: 

• xxx kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i 
høringsutkast IKAP-2, datert 19. september 2014.  

• Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all planlegging i 
kommunen. 

• Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette 
vedtaksforslaget fra noen av kommunene i Trondheimsregionen, 
gis formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak 
før Trondheimsregionens møte 12. desember 2014.  

 

 



Saksframlegg - saksutredning 

 

Generelt om høringen  

Bakgrunn rullering IKAP  

om høringsutkast IKAP-2, logistikknutepunkt  

virkning av IKAP-2 
 

rådmanns vurdering (må kommunene selv fylle ut) 

 



Saksframlegg - Logistikknutepunkt 

I IKAP-1 ble det vedtatt: <<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>>  

 

Ved oppstart av rullering av IKAP i 2013, forelå det fortsatt ikke noen avklaring om lokalisering av 
logistikknutepunkt. Rulleringsarbeidet ble allikevel satt i gang. 

 

I løpet av rulleringsprosessen, april 2014, har Regjeringen bestemt at Delt løsning skal legges til grunn for nytt 
logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Regjeringen har bedt Jernbaneverket å gjennomføre 
nødvendige utredninger for de to aktuelle lokaliseringsalternativene for godsterminal for Jernbane, 
Torgård i Trondheim og Søberg i Melhus, i løpet av 2014, slik at Regjeringen kan legge det til grunn ved 
endelig lokaliseringsbeslutning, ventelig på nyåret 2015.  

 

Siden det fortsatt ikke foreligger en endelig avklaring om lokalisering av godsterminal for Jernbane, er det tatt 
inn en retningslinje under Næring, som sikrer at det legges til rette for tilstrekkelig næringsareal i 
nærheten av den framtidige båt- og jernbaneterminalen for gods. 

 

 <<Når endelig avklaring om lokalisering av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen foreligger, skal det 
sikres tilstrekkelig næringsareal i tilknytning til både båt- og jernbaneterminalene, slik at det legges til 
rette for styrkning av næringslivet knyttet til godshåndtering>> 

 

 

 



Saksframlegg – virkning av IKAP 

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) er ikke 
en offisiell plan etter Plan- og bygningsloven. IKAP er en felles 
arealplan for Trondheimsregionen som regionen selv mener 
er nødvendig for å oppnå målene om klimavennlig 
regionutvikling og å begrense nedbygging av landbruksareal.  
I tillegg har Trondheimsregionen erfart at en slik felles plan gir 
større gjennomslagskraft for å få statlig finansiering til store 
samferdselsprosjekter og belønningsmidler. 
 

IKAP er retningsgivende og gjensidig forpliktende for areal- og 
transportutvikling i Trondheimsregionen. IKAP er et politisk 
rammeverk som gir viktige overordnede føringer for 
arealforvaltning i kommunene og sikrer dermed en 
interkommunal samordning. 

 



Kunnskapsrapporter 

• Befolkningsutvikling 
– Norge, Trondheimsregionen, Flyttemønster 

– prognose 2014-2040 

• Boligbygging 
– hvor og hvor mange 

– framtidig boligbehov 2025 og 2040 

• Næring 
– Trends i næringsstruktur, prognose behov arealkrevende 

virksomheter, rett virksomhet på rett plass 

• Transport 
– pendlerstrømmer, reisevaner, kollektivtilbud, gang/sykkel, 

store prosjekter i Trondheimsregionen 



Kartportal 

• Boligfeltbase 

• Næringsarealbase 

 

 



Nye Sveberg 
Nidaros næringseiendom ønsker å starte områderegulering 

 



Nye Sveberg 

• Nidaros næringseiendom har opsjonsavtaler/forkjøpsrett, 
første går ut i 2016 

• Nidaros ønsker å starte (område)regulering, men har ikke 
tilstrekkelig kapital 

• Nidaros ønsker 50-50 finansiering med det offentlige 
(forventer behov 6 mill tilskudd til regulering + 1 mill til 
emisjon; 260 kr/m2 ferdig regulert, ikke opparbeidet) 

• Nidaros har fått Nordisk handelspark (?) med på laget for 
den private delen (de utvikler Sveberg Handels- og Næringspark) 

 

 

 



Intensjonsavtale 
Intensjonsavtalen er ment som et ledd i å få etablert et 

utviklingsselskap for området Nye Sveberg, i henhold til 
kommunenes vedtak i IKAP.  

 
IKAP-1:  

• De største næringsområdene må utvikles med sikte på nødvendig offentlig 
styring for å sikre det regionale perspektivet. Det må etableres nødvendig 
ressursgrunnlag for gjennomføring der dette er nødvendig.  
 

• Det skal i første omgang vurderes behov for å etablere utviklingsselskap med 
offentlig eiermajoritet for hvert av områdene, for planlegging og eventuelt også 
utbygging. Der hvor det vil ha betydning for å oppnå gjennomføringskraft, skal 
alle kommuner i regionen inviteres til å delta i slike selskap.  



Nye Sveberg - intensjonsavtale 

Prosjektgruppe 

Kristian Rolstad, Malvik kommune 

Leif Roar Skogmo, Stjørdal kommune 

Olaf Løberg, Klæbu kommune 
 

Tor Espnes, Trondheim kommune Eierskapsenheten 

Åge Singsaas, Trondheim kommune Eierskapsenheten 

Ida Eieland, Trondheim kommune Eierskapsenheten 
 

Jon Hoem, Trondheimsregionen 

Esther Balvers, Trondheimsregionen 

 



Alternativer rolle offentlige 

1. Nullalternativet – gjør ingenting på Sveberg 

2. Kjøper oss inn i selskapet 

3. Kjøper hele selskapet og trer inn i opsjonsavtalene 

4. Inngå avtale med selskapet om at vi vil kjøpe en bestemt andel ferdig 
regulert areal med opparbeidet infrastruktur 

5. Gi økonomisk støtte til selskapet for å utvikle området mot å sikre oss 
en andel areal 

 

Anbefaling/konklusjon prosjektgruppe:  
pkt 3 eller 4 er utpekt som mest aktuelle.  
Foretrekker pkt 3, men krevende når det gjelder kapital. Har vi råd til et annet 
alternativ enn 4?  

 Partene diskuterer dette i egen organisasjon og kommer tilbake med en anbefaling 
på neste møte.  

 Partene skal diskutere sin ev. eierandel/investeringsstørrelse i et nytt selskap. 

 

 



Nye Sveberg 

Nidaros næringseiendom ønsker å starte områderegulering 
og etterspør tilbakemelding om offentlig 
deltakelse/bidrag 

 

-    Malvik kommune har gitt tilbakemelding om at de ikke skal bidra 
finansielt, men kan bistå med rask saksbehandling 

- Hva kan Trondheim kommune bidra med? 

- Hva kan Trondheimsregionen bidra med? 

- … 

 

 

 

 



Nye Sveberg 

Hvordan kan vi få til at Nye Sveberg, som er 
prioritert regional næringsareal i langsiktig 
perspektiv, blir realisert?  

 

Hvordan følger vi opp vedtak i IKAP-1 om 
utvikling av de største næringsområdene 

 

 

 

 


