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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 19.09.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/4936- Dato 12. september 2014  
 

Sted: Trondheim kommune, Storsalen, Rådhuset. 

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

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Deltakere i transportsaker 

Kopi: Varamedlemmer 
 

 
 

 TR 28/14 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 20.06.2014 
Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.06.2014 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.06.2014 tas til etterretning. 

 
 TR 29/14 Flerbruksanlegg for motorsport på Stjørdal.  

Sak: På Stjørdal jobbes det med planer for en kombinert arena for sport, FoU og næringsutvikling, 
der motorsport er basisen, men der også ikke-motorisert sport vil ha en plass. Arenaen er tenkt 
brukt både til høyhastighets- og annen testing, events, og innovasjon knyttet til det sterkt økende 
elbil-markedet. Det er ønskelig at dette blir et interkommunalt anlegg. Prosjektet vil bli presen-
tert av Hilberg Ove Johansen fra Stiftelsens Hell Motorpark og Susanna M. Brynhildsen fra 
Proneo AS.  

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

 
 TR 30/14 IKAP 2 – utsending på høring. 

Sak:  IKAP 2 har i flere omganger vært oppe som sak i regionrådet, og har blitt til i en bed prosess 
med både kommunene og eksterne samarbeidspartnere. Formålet med interkommunal arealplan 
for Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvik-
ling gjennom en samordnet avklaring av arealbruken, det gir bedre grunnlag for å avveie areal-
bruk mot ulike regionale og nasjonal mål. IKAP er en langsiktig plan med en sammenhengende 
arealstrategi for regionen. Planhorisonten er 2040, med mer konkret dimensjonering av boligbe-
hov og behov for arealkrevende næringsvirksomheter for en 12-års periode, slik at dimensjone-
ringen kan legges til grunn i kommuneplanlegging. IKAP omfatter mål, strategier og retnings-
linjer for samordnet areal- og transport, jordvern, boligbygging, næringsareal og senterstruk-
tur. Det som skal vedtas er hoveddokumentet med mål, strategier og retningslinjer, mens kunn-
skapsgrunnlaget om bolig, befolkning, næring og transport er til orientering. Det er i tillegg ut-
arbeidet kriterier for hvordan de kommunale planene bidrar til måloppnåelse i IKAP 2, som skal 
være grunnlag for årlig rapportering. 
 
Saksgangen framover er at det legges opp til at Trondheimsregionen-Regionrådet nå sender sa-
ken på høring, med høringsfrist 15. desember, der kommunene blir bedt å slutte seg til mål, stra-
tegier og retningslinjer. Dersom det kommer innspill i høringsprosessen som gjør at forslaget 
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endres så bes det om at Formannskapene får fullmakt til å avklare endelig vedtak. Det gjøres for 
at det skal bli mulig for Regionrådet å fatte endelig beslutning på sitt første møte i 2015. 

 Vedlegg 2:  Felles saksframlegg. 

Vedlegg 3: Høringsutkast IKAP 2. 

Vedlegg 4: Indikatorer for måloppnåelse i Trondheimsregionen. 

Vedlegg 5: Kunnskapsgrunnlag IKAP 2. 

Vedlegg 6: Notat for utarbeiding av prognose for næringsareal i Trondheimsregionen. 

 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
IKAP 2 sendes på høring, med høringsfrist 15. desember 2014.    

  
 TR 31/14 Kommersialisering av teknologi som nytt satsingsområde – oppfølging av vedtak.  
 Sak:   Vedtaket om kommersialisering av teknologi som nytt satsingsområde har blitt veldig godt mot-

tatt – og da er det særdeles viktig at det leveres på resultater.  Siden vedtaket i Regionrådet har 
det vært jobbet med forankring og konkretisering, der blant annet behovet for klare mål har 
kommet opp. Sentrale aktører mener at potensialet er stort, og at vi bør stille oss et såpass ambi-
siøst mål som at antall teknologibedrifter og antall ansatte skal dobles innen 2025. Som en opp-
følging av det har styret i Næringsforeningen i Trondheimsregionen gjort følgende vedtak: 

” Styret ga sin tilslutning til at det etableres et Fagråd for Kommersialisering av  
teknologi i tråd med forslaget fra administrasjonen, og at NiT har som ett av sine  
overordnede mål å bidra til en dobling av antall teknologibedrifter og ansatte i  
Trondheimsregionen innen 2025.”  

 
 Det jobbes med å innarbeide lignende vedtak også i Trondheim kommune sin økonomiplan. For 

å gi arbeidet ytterlige kraft bør både Regionrådet og hver enkelt kommune innarbeide målet i de 
planene som er mest relevant.  
 
Med utgangspunkt i SINTEF sin rapport og møtet vi hadde med de mest sentrale aktørene i mai 
har vi laget et forslag til en enkel handlingsplan, som fokuserer på et begrenset antall aktiviteter. 
Denne handlingsplanen er ikke et endelig produkt, den må utvikles ytterligere, ikke minst er det 
viktig å få på plass forpliktende tiltak for et bredere partnerskap. Men for å komme i gang med 
konkrete tiltak er det viktig at vi har en felles forståelse av hva som det skal jobbes med i den 
nærmeste framtid. Regionrådet inviteres til å komme med kritiske innspill og gjerne nye konst-
ruktive forslag til tiltak.  
 

Vedlegg 7:  Utkast til handlingsplan kommersialisering av teknologi. 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Regionrådet slutter seg til målet om at antall teknologibedrifter og antall ansatte skal dobles 
innen 2025. Alle kommunene oppfordres til å innarbeide målet i sine relevante planer. 

 

 
 TR 32/14 Profilering av Trondheimsregionen. 

Sak:             Denne saken har vært innom både Rådmannsforum og Regionrådet flere ganger tidligere, og der 
det siste vedtaket i Regionrådet i september 2013 var: ” Trondheimsregionen-regionrådet tilrår 
at opplegg for større kampanje videreføres i henhold til kampanjeplan, vedlegg 5”. Etter det har 
det både vært skifte av daglig leder og en dialog med de nærmeste samarbeidspartnere som har 
gjort at oppfølging har tatt tid. Det som kan fastlås er at det er en skepsis til omdømmeprosjekter 
generelt sett og at det eksisterer flere - og sterke - oppfatninger om hva som bør være det felles 
varemerket. I det siste året har vi blant annet sett at Bergensregionens omdømmeprosjekt Vekst-
landet har fått sterk motbør og til dels blitt latterliggjort, og for sitere en artikkel fra Aftenposten 
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fra 4/8 i år: ” Bestillingen av en omdømme-powerpoint er selve kjennetegnet ved den desperate 
kommune, powerpointen som skal få ungdommen til å bli og næringslivet til å komme”. Det er 
nok dekning for å si at det generelt er stor skepsis i media til offentlige omdømmeprosjekter. 
 
Det er heller ikke enkelt å få en konsensus om hva som skal være det felles varemerket, me-
ningene varierer mellom institusjoner og også innen institusjoner. Det som er styrken med ”vi 
forandrer verden” er det ekspressive i det, og det at det står så godt til NTNU sitt ”kunnskap for 
en bedre verden” og SINTEF sitt ”teknologi for en bedre verden”. Men for NTNU og SINTEF 
er dette visjonen og selve forretningsideen, og ikke et varemerke, og har dermed en annen platt-
form enn Trondheimsregionens ”vi forandrer verden”. Ut fra dialogen vi har hatt med blant an-
net FoU-institusjonene og fagfolk innen emnet er det ”Teknologihovedstaden” som har den 
sterkeste støtten som varemerke for Trondheimsregionen. Det har et tydelig budskap, og etter å 
ha kartlagt bruken av begrepet ser vi at det er god del aktører både nasjonalt, regionalt og lokalt 
som bruker begrepet om oss – og det finnes ingen andre som konkurrerer med oss om bruken av 
begrepet. Men dette krever ytterligere forankringsarbeid før det fattes en endelig beslutning om 
det. 
 
Men det som det er entydig enighet om er at vi må bli flinkere til å fortelle suksesshistoriene fra 
regionen. Og det er denne enigheten vi tar utgangspunkt i når vi snur på rekkefølgen i det som 
ble foreslått i Røe sin rapport: Vi starter nå med å lage videoer om suksesshistorier, ut fra disse 
kriteriene: 

• En arbeidsgruppe definerer hvilke historier som skal fortelles, avstemmes med FoU-
institusjonene og kommunene. 

• Historiene skal primært komme fra FoU-miljøene, men også næringsmessige suksesshisto-
rier og eventuell andre temaer kan være aktuelle. 

• Heller enn å velge en leverandør så går vi bredt ut plasserer oppdrag til mange av de profe-
sjonelle  som har tilstrekkelig kompetanse. Da unngår vi det vi har sett tendenser til der en 
leverandør blir valgt – at de som ikke blir valgt blir opptatt av å skyte ned hele konseptet. 

•  I tillegg vil vi åpne opp for at ungdom og amatører kan levere bidrag, og at vi setter ned en 
jury som velger hvem som skal antas og dermed premieres. 

• Det skal minimum være en video fra hver kommune. 

 Disse videoene vil stilles til rådighet for hele det store partnerskapet, og når det brukes i en fel-
les historiefortelling så har det en enorm verdi i seg sjøl. Men det vil også være naturlig å defi-
nere en fase to i etterkant, hvor det vurderes å velge en leverandør som skal jobbe med innsalg 
og bruk av disse suksesshistoriene. Vi har også planer i fase 2 om å se nærmere på Værnes som 
en fantastisk profileringsarena for regionen. Før vi setter i gang fase 2 bør det være avklart hva 
som skal være det felles varemerket for regionen. 

 

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

 

 
     TR 33/14 Logistikknutepunkt/godsterminal for Trondheimsregionen. 

Sak: Som tidligere vedtatt vil jernbaneverket orientere i hvert Regionrådsmøte framover om framdrift 
og planer framover. Strategidirektør Anne Skolmli orienterer. 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Saken tas til orientering.    
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 TR 34/14 Møteplan 2015. 

 2015 er et spesielt år i og med at det er kommunevalg. Det gjør at det første møtet på høsten må 
skyves såpass langt fram i tid at kommunestyrene rekker å konstituere seg.  

Rådmannsforum: Onsdag 14.01 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 21.01 kl 1200-1600  
Arbeidsutvalget: Onsdag 28.01 kl 1200-1500  
Regionrådet: Fredag 13.02 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum: Onsdag 18.03 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 25.03 kl 1200-1500  
Arbeidsutvalget: Torsdag 09.04 kl 1300-1500  
Regionrådet: Fredag 15.04 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum: Onsdag 20.05 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 27.05 kl 1200-1500  
Arbeidsutvalget: Onsdag 10.06 kl 1300-1500  
Regionrådet: Fredag 19.06 kl 0900-1500 
 
Næringsrådet: Onsdag 19.08 kl 1200-1500  
Rådmannsforum: Onsdag 30.09 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 07.10 kl 1200-1500  
Arbeidsutvalget: Onsdag 14.10 kl 1300-1500 
Regionrådet: Fredag 23.10 kl 0900-1500 (Konstituering etter valget) 
 
Rådmannsforum: Onsdag 11.11 kl 1300-1600  
Arbeidsutvalget: Onsdag 25.11 kl 1300-1500  
Næringsrådet: Onsdag 09.12 kl 1200-1500  
Regionrådet:           Fredag 11.12 kl 0900-1500 
 

TR 35/14 Orienteringer 
- Kommunereformen – oppfølging etter samlingen med formannskapene. 

 
 

 
TR 36/14 Eventuelt 
 

 
 

 

 

Erling Lenvik Bård Eidet 
leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 20.06.2014  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 14/4936- Dato 24. junil 2014  
 

Sted: Stjørdal kommune, Radisson Blu Værnes 

Tidsrom: Kl 0900-1200 

Til stede: Stjørdal kommune: Ivar Vigdenes, Joar Håve, Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad. 
Trondheim kommune: Yngve Brox, Stein Ytterdahl. 

 Klæbu kommune:  
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen, Roy Jevard.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen. 
Orkdal kommune: Steinar Gaustad. 

 Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Knut Dukane. 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik . 
Leksvik kommune:  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Morten Ellefsen, Harald Hegle, Inger Christensen. 

 Observatører: Fylkesmannen: Brit Skjelbred, Alf-Petter Tenfjord, NTFK: Tor Erik Jensen, Nær-
ingslivet: Berit Rian 

 KS: Ole Gunnar Kjøsnes  
 Transport: SVV:, Trondheim havn: Wollert Krohn Hansen. JBV:  Raymond Siiri 
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad. 
 Trondheim kommune: Morten Wolden, Sigmund Knutsen. 
 Innledere: Merethe Storødegård NHO. 

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

 Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes ønsket velkommen. 
Innkalling/saksliste godkjent. 
 

 TR 20/14 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 25.04.2014 
Vedtak:  

Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 25.04.2014 tas til etterretning. 

 
 TR 21/14 Kommunereformen. 

Vedtak:  

 Saken tas til foreløpig orientering 

 
    TR 22/14 Logistikknutepunkt/godsterminal for Trondheimsregionen. 
  

Vedtak: 
 Saken tas til orientering.    

  
 TR 23/14 Styrking av de lokale næringsforeningene. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.   

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 TR 24/14 Samarbeid skole - næringsliv. 

Vedtak: 
Rådmannsforum bes om å følge opp saken videre i samarbeid med aktuelle parter, og komme 
tilbake til regionrådet med forslag til styrking av samarbeidet skole – næringsliv i Trond-
heimsregionen. 

 
 TR 25/14 Massedeponi i Trondheimsregionen. 

 

Vedtak: 
Utredningen sendes på høring til kommunene og berørte næringsaktører, med høringsfrist 1. 
oktober. 

 
  

 TR 26/14 Orienteringer 
- Samling for Formannskapene 21.-22. august på Rica Hell. 
- Astrid Haugslett ansatt som ny næringsutvikler/prosjektleder strategisk næringsplan 
 

 
 

 TR 27/14 Eventuelt 
  Ingen saker. 

 
 

 

 

Erling Lenvik Bård Eidet 
Leder Daglig leder 

 
 



Felles saksframlegg Trondheimsregionen høringsforslag IKAP-2 

 

Forslag til vedtak: 

1. xxx kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2, 

datert 19. september 2014.  

2. Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all arealplanlegging i kommunen. 

 

3. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget 

som grunn av høringsuttalelser, gis formannskapet myndighet til å avklare endelig 

felles vedtak før Trondheimsregionens første møte i 2015.  

 

Saksutredning 

Generelt 

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) omfatter kommunene Stjørdal, 

Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal, Rissa og Leksvik. 

Høringsutkast til IKAP-2 legges fram for politisk behandling i alle deltakerkommunene og blir 

oversendt til eksterne høringsparter til uttalelse. Høringsfrist er 15. desember 2014. 

De kommunale behandlingene og eksterne høringsuttalelsene skal legges til grunn i et 

endelig felles vedtak i Trondheimsregionen-Regionrådet sitt første møte i 2015.  

 

Bakgrunn 

Trondheimsregionen har igangsatt rullering av IKAP-1, januar 2013. Det var ønskelig å 

videreutvikle og forbedre planen, basert på erfaringer med IKAP-1, som var vedtatt juni 

2010.  

Trondheimsregionen opplever en enda større befolkningsvekst enn den som er lagt til grunn 

i IKAP-1. Dette ga også grunnlag for ny vurdering av retningslinjene. 

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-2 har begge kommuner blitt fullverdig del av planen.  
 

I tillegg til ovennevnte var det i IKAP-1 vedtatt i retningslinje 1.7: 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.  



Ved oppstart av rullering av IKAP forelå det fortsatt ikke noen avklaring om lokalisering av 

logistikknutepunkt, men rulleringsarbeidet ble allikevel satt i gang.  

 

Nærmere om høringsutkast IKAP-2 

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

forhold til næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal 

arealplan for Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og 

konkurransedyktig arealutvikling gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Det 

legges til grunn at dette gir bedre grunnlag for å avveie arealbruk mot ulike regionale og 

nasjonal mål. 

IKAP er en langsiktig plan med en sammenhengende 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. IKAP omfatter mål, strategier og retningslinjer for 

samordnet areal- og transport, jordvern, boligbygging, næringsareal og senterstruktur.   

Mål og strategier fra Melding om Strategiske valg, dd. 18.09.09 er videreført i IKAP-2, men 

strukturert på nytt og delvis omformulert, slik at de er lettere å håndtere som grunnlag for 

arealutvikling i regionen.   

Regjeringen har i Nasjonal Transportplan 2014-2023 prioritert modernisering og 

elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, samt konstatert at det er behov for 

satsing på dobbeltspor mellom Værnes/Stjørdal og Trondheim, som ledd i satsingen på 

regiontrafikk inn mot storbyene.  

For å støtte opp under denne nasjonale prioriteringen av regional jernbanesatsing, er det i 

IKAP-2 tatt in et nytt punkt under strategi for samordnet areal- og transport: 

Hovedknutepunktene for kollektivtransport langs jernbanetraseen skal styrkes (Stjørdal, 

Hommelvik, Trondheim Sentral, Melhus skysstasjon, Støren) 

 

I arbeidet med rullering av IKAP kom fram behov om forenkling av IKAP og tydeliggjøring av 

hva som er forpliktende. Det var også stor interesse for kunnskapsgrunnlaget som ble 

presentert, både internt og eksternt. Derfor er struktur av IKAP endret til et hoveddokument 

mål, strategier og retningslinjer (IKAP-2) og kunnskapsgrunnlagsrapporter om befolkning, 

bolig, næring, og transport. Hoveddokumentet skal vedtas og er gjensidig forpliktende for 

parter i Trondheimsregionen. Kunnskapsgrunnlaget er til orientering og 

skal oppdateres årlig og være tilgjengelig via Trondheimsregionen sin nettside, 

www.trondheimsregionen.no (prosjekter / ikap-2 / grunnlagsdokumenter).  

 

I kapittel Oppfølging av IKAP-2 er det beskrevet hva kommunene og Trondheimsregionen 

skal bidra med for å sikre at målene for arealutvikling i Trondheimsregionen blir oppnådd. 

http://www.trondheimsregionen.no/


Massedeponi, arealbehov offentlige tjenester, folkehelse/friluftsli.v 

Disse 3 utredningstemaene fra planprogrammet for rullering av IKAP er tatt opp som eget 

prosjekt.  

 

Utredning om massedeponi er gjennomført parallell med rullering av IKAP. Utredningen 

Massedeponi i Trondheimsregionen: regional utredning av områder for deponering av rene 

masser er sendt på høring 25. juni 2014, med høringsfrist 1. oktober 2014. 

 

Utredning om arealbehov for offentlige tjenester er startet opp i løpet av 2014 og forventes 

ferdigstilt desember 2014.  

 

Tema Folkehelse var i planprogrammet knyttet opp mot Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt 

prosjekt kartlegging av friområder i Sør-Trøndelag. Arbeidet med kartlegging av friområder i 

kommunene i Sør-Trøndelag er i gang, men har imidlertid ikke kommet så langt. Oppstart av 

arbeidet med en kartlegging av regional viktige friområder og korridorer for friluftsliv skal 

settes i gang når de kommunale kartleggingene i kommunene i Sør-Trøndelag er på plass. 

For de to kommunene i Trondheimsregionen som ligger i Nord-Trøndelag, Stjørdal og 

Leksvik, skal Trondheimsregionen bistå kommunene til å gjennomføre en tilsvarende 

kartlegging av friområder på kommunenivå. 

 

Logistikknutepunkt 

I IKAP-1 ble det vedtatt at 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.  

Retningslinjene for Næring i høringsutkast IKAP-2, vurderes som et godt styringsverktøy for 

arealplanlegging sin bidrag til måloppnåelse for næringsutvikling i Trondheimsregionen, og 

anses som tilstrekkelig for avklaring om framtidig lokalisering av næringsvirksomheter for 

godshåndtering via sjø og jernbane, når lokaliseringsbeslutning fra Regjeringen foreligger. 

  



Virkning av IKAP-2 

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. 

 

Vurdering 

… skal kommune selv fylle ut … 

 

Vedlegg 

 IKAP-2, høringsutkast 19. september 2014 

 Indikatorer for måloppnåelse i Trondheimsregionen, høringsutkast 19. september 2014 

 

Øvrig bakgrunnsmateriale finnes på www.trondheimsregionen.no (prosjekter / ikap-2 /) 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Samarbeid om areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Om Trondheimsregionen 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik kommuner. I tillegg er Sør-Trøndelag fylkeskommune 
medlem. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeids- og serviceregion. 

Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal 
konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, 
næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen. 

Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon  
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.  
 

”Vi er ti kommuner som vil løfte hverandre framfor å konkurrere innbyrdes. Vi oppnår mer sammen 

enn hver for oss”.  

 

Hvorfor samarbeid om areal- op transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Felles mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen er 

nødvendig for å oppnå målene om klimavennlig regionutvikling og å begrense nedbygging av 

landbruksareal. I tillegg gir det større gjennomslagskraft for å få statlig finansiering til store 

samferdselsprosjekter, samt belønningsmidler. 

 

Med å sikre diversitet og et bredd tilbud av næringsarealer og bomiljøer i Trondheimsregionen, har 

regionen i sin helhet en større tiltrekkingskraft enn kommunene hver for seg. 

 

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP  

IKAP er en interkommunal arealplan, utarbeidet av kommunene i Trondheimsregionen og Sør-

Trøndelag fylkeskommune. IKAP forutsettes fulgt opp av de respektive kommunene.  Retningslinjene 

er forpliktende for kommunene til å følge opp i sin kommuneplanens arealdel og ved behandling av 

reguleringsplaner, slik at alle bidrar til å oppnå målene for utvikling av regionen.  

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

næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for 

Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling 

gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Det legges til grunn at dette gir bedre grunnlag for 

å avveie arealbruk mot ulike regionale og nasjonal mål. 

IKAP er en langsiktig plan med en sammenhengende 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. Det er hensikten at dette dokumentet skal vare lenge. Eventuell behov for 

rullering skal vurderes av Regionrådet. 

Mål, strategier og retningslinjer (IKAP-2) skal vedtas i alle 10 kommuner og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune.    
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Fra IKAP-1 til IKAP-2 

Planprogram for rullering av IKAP ble fastsatt i Trondheimsregionen-regionrådet 26. april 2013. Tema 

som er utredet og nedfelt i kunnskapsgrunnlagsrapporter er Utbyggingsmønstre (samordnet areal- 

og transport), transport, næring, bolig. Med grunnlag i disse analysene er det konkludert at det ikke 

er behov for store endringer i retningslinjene vedtatt i IKAP-1, og at det er ikke behov for å utpeke 

flere regionale næringsarealer til arealkrevende bedrifter enn det som er vedtatt i IKAP-1.  

Mest viktige er å tydeliggjøre det som er vedtatt som mål, strategier og retningslinjer i IKAP-1.   

Utredning om massedeponi er gjennomført som eget prosjekt parallell med rullering av IKAP. 

Massedeponi i Trondheimsregionen: regional utredning av områder for deponering av rene masser er 

sendt på høring 25. juni 2014, med høringsfrist 1. oktober 2014. 

Tema arealbehov for offentlige tjenester er tatt opp som eget prosjekt og forventes ferdigstilt 

desember 2014.  

Tema Folkehelse var i planprogrammet knyttet opp mot Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt prosjekt 

kartlegging av friområder i Sør-Trøndelag. Arbeidet med kartlegging av friområder i kommunene i 

Sør-Trøndelag er i gang, men har imidlertid ikke kommet så langt. Oppstart av arbeidet med en 

kartlegging av regional viktige friområder og korridorer for friluftsliv skal settes i gang når de 

kommunale kartleggingene i kommunene i Sør-Trøndelag er på plass. For de to kommunene i 

Trondheimsregionen som ligger i Nord-Trøndelag, Stjørdal og Leksvik, skal Trondheimsregionen bistå 

kommunene til å gjennomføre en tilsvarende kartlegging av friområder på kommunenivå. 

 

Endring i struktur IKAP 

I arbeidet med rullering av IKAP kom fram behov om forenkling av IKAP og tydeliggjøring av hva som 

er forpliktende. Det var også stor interesse for kunnskapsgrunnlaget som ble presentert. Derfor har vi 

endret struktur i IKAP til et hoveddokument mål, strategier og retningslinjer (IKAP-2) og 

kunnskapsgrunnlagsrapporter om transport, befolkning, bolig, næring.  

Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres årlig og være tilgjengelig via Trondheimsregionen sin nettside, 

www.trondheimsregionen.no (prosjekter / ikap-2 / grunnlagsdokumenter).  

 

Oppdatering mål, strategier og retningslinjer fra IKAP-1 til IKAP-2 

Mål og strategier for arealutvikling i Trondheimsregionen som vedtatt i Melding om strategiske valg 

(18.09.09) er videreført i IKAP-2, men strukturert på nytt og delvis omformulert, slik at de er lettere å 

håndtere som grunnlag for arealutvikling i regionen.  

 

Noen retningslinjer fra IKAP-1 er omformulert, slik at de er konsistent med målene og strategiene, 

samt lettere å følge opp. 

 

Vi har supplert strategi for samordnet areal- og transport med styrkning av de mest viktige 

stasjonsområder langs jernbanen i Trondheimsregionen til hovedknutepunkt langs jernbanen, med 

arbeidsplasser, handelsetableringer, tjenester og boliger.  

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Medvirkning i rullering av IKAP 

 politiske arbeidsmøter i Formannskapene (Melhus, Stjørdal, Malvik, Skaun, Rissa) 

 jevnlig rapportering i Regionrådet, tematiske drøftinger i rådmannsforum 

 tematiske presentasjoner i Næringsrådet, Næringsforening Fagråd eiendom, Finans- og 

næringskomiteen Trondheim kommune  

 tematiske arbeidsseminar med eksterne samarbeidsparter 

 prosjektgruppemøter 
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Overordnete mål 
 

Utvikling av Trondheimsregionen 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon  

og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.  

 

Arealutvikling i Trondheimsregionen 

Trondheimsregionen skal bidra til at Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et 

konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster. 

 
 
Delmål samordnet areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen, IKAP 

 Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling. 

 Det skal sikres tilgang til jordbruksareal, også for framtidige generasjoner. 

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i. 

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i. 
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Samordnet areal- og transport 

Mål 

Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling. 

Strategi 

Flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller til fots og transportbehov i 

Trondheimsregionen skal begrenses 

- Tyngden av arealutvikling i Trondheimsregionen skal skje innenfor influensområde for kollektiv 

og innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrene, slik at mange innbyggere har lett tilgang til 

kollektivtilbud og tjenester. 

 

- For å sikre passasjergrunnlag for økt jernbanetilbud i Trondheimsregionen, er det viktig å sørge 

for at innbyggerne i regionen har lett tilgang til en stasjon og at enkelte stasjoner blir et viktig 

målpunkt i regionen. Trondheimsregionen har pekt ut 5 stasjoner hvor det prioriteres satsning 

på videreutvikling av stasjonsområdet, både med arbeidsplasser, handelsetableringer og boliger.  

o Stjørdal stasjon  

o Hommelvik stasjon  

o Trondheim sentral stasjon  

o Melhus skysstasjon 

o Støren stasjon 

 

- I Trondheimsregionen skal det sikres tilgang til pendlerparkeringsplasser der hvor reisende med 

kollektivtransport er avhengig av å komme seg til holdeplassen med bil. 

 

Retningslinjer 

Arealutvikling som begrenser trafikkomfang 

 Kommunene skal prioritere utbygging på gang-/ og sykkelavstand fra sentrene. 

 Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal skal styrke hovedknutepunktene langs jernbanetraseen. 

 Næringsareal til arealkrevende næringsvirksomhet skal lokaliseres mest gunstig i forhold til 

godsstrømmer og øvrig trafikkskaping. 

 

Stimulere reiser med kollektivtransport 

 Kommunene skal prioritere utbygging av boligområder, detaljhandel, offentlige tjenester og 

større arbeidsplasser i de best tilgjengelige områder med kollektiv. 

 Arbeidsplass-/ og besøksintensive virksomheter skal etableres i senterområder og inntil tunge 

kollektivakser. 

 Maksimalt 25/35 % av tomtearealet til parkering for henholdsvis kontor/forretning skal 

praktiseres (Trondheim har fastsatt 15/25 %).  

 Største del av boligbygging i regionen skal realiseres på gang-/sykkelavstand fra senterområdene 

og holdeplasser for kollektivtransport. 
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Jordvern 

Mål 

Det skal sikres tilgang til jordbruksareal, også for framtidige generasjoner. 

Strategi 

I Trondheimsregionen legges det opp til en arealutvikling som i størst mulig grad unngår nedbygging 

av jordbruksareal. 

 

Retningslinjer 

Spare jordbruksareal 

 Kommunene skal ta vare på større sammenhengende arealer med dyrket mark eller dyrkbar 

mark av høy kvalitet, også i bynære strøk.  

 Innenfor gangavstand fra holdeplasser på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan 

utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetning at det planlegges en 

konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og grønnstruktur. 

 Eventuell nedbygging av landbruksareal skal avklares i kommuneplanens arealdel. 
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Bolig 

Mål 

Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i. 

Strategi 

Trondheimsregionen skal utvikle en felles boligpolitikk og sikre variert boligtilbud. 

I Trondheimsregionen skal innbyggerne ha lett tilgang til friluftsområder med en variert grad av 

tilrettelegging. 

 

Retningslinjer 

Dimensjonering boligbygging 

 Kommunene skal i sin kommuneplanens arealdel dimensjonere boligutbygging i forhold til 

framtidig befolkningsvekst i kommuneplanperioden. Prognosen for befolkningsvekst skal 

baseres på befolkningsutvikling i kommunen over de siste 10 årene.  

 Kommunen skal prioritere de boligfeltene som best ivaretar IKAPs mål og strategier. 

 Boligfelt som ikke prioriteres innenfor det anslåtte behovet, tilrås avventet. Kommunen skal 

bruke de planmessige/juridiske virkemidler som den selv anser som mest hensiktsmessig for å 

porsjonere boligbyggingen, for eksempel rekkefølgebestemmelser. 

 

 

Variert boligsammensetting og attraktive bomiljøer 

 Det skal vektlegges varierte bygningstyper og boligstørrelser.  

 Kommunene skal sikre sammenhengende grøntområder nær boligene og lett tilgang til 

friluftsområder. 

 Uterom skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og tilfredsstillende 

støynivå. Uterom skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper og utformes 

slik at det kan brukes til alle årstider. 

 Prinsippene bak universell utforming skal legges til grunn i all planlegging. 

 Kommunene skal legge til rette for tiltak som fremmer fysisk og mental helse. 

 Etablering av sykkelstier og tilrettelegging for fotgjengere skal vektlegges. 

 

 

Effektiv arealutnyttelse 

 Kommunene skal prioritere utbygging innenfor eksisterende tettsteder – både som fortetting i 

regulert, utbygd strøk og som feltutbygging på ledig tomtegrunn. 

 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealutnyttelse innenfor boligfeltene.  

- det skal angis omtrent antall boliger som skal bygges i boligfeltet 

- det skal angis hvilke boligtyper skal bygges i boligfeltet 

- det skal angis gjennomsnittlig boligtetthet i boligfeltet 
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ABC-prinsippet for arbeidsplasslokalisering 

Som strategi for lokalisering av næringsvirksomheter bruker blant annet Trondheim kommune ABC-

prinsippet. ABC-prinsippet er en veldig enkel og nyttig virkemiddel for å styre etablering av 

næringsvirksomheter til ’rett plass’. Målsetningen med ABC-prinsippet er at lokalisering av 

næringsvirksomheter skal gi mindre bilbruk, sikrer tilgjengelighet av næringsvirksomheter og et 

bedre tettstedsmiljø, i samsvar med målene for arealutvikling i Trondheimsregionen. 

Eksisterende og framtidige områder for næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller C-områder 

etter tilgjengelighet med kollektivtransport, sykkeltilgjengelighet, biltilgjengelighet og nærhet til 

boligområder. 

 

A-områder er områder som er godt tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots for mange.  

I Trondheimsregionen er kollektivbuen og kommunesentrene A-områder. Kollektivbuen er best 

tilgjengelig med kollektiv og har mange innbyggere på gang- og sykkelavstand. Kollektivbuen 

prioriteres derfor til etablering av store kontorvirksomheter med mange ansatte. Kommunesentra i 

de øvrige kommunene i Trondheimsregionen egner seg godt til etablering av mindre 

kontorvirksomheter. 

Bedrifter som skal lokaliseres i A-områder er kontorbedrifter som har mange ansatte og/eller 

besøkende, samt besøksintensive tjenester som detaljhandel, sykehus, kommunehus. 

 

B-områder er områder som ligger i eller i tilknytning til tettsteder og har godt tilgang til 

hovedvegnettet.  

Alle næringsarealer i og i direkte tilknytning til tettstedene i Trondheimsregionen er B-områder. 

Typiske bedrifter som skal lokaliseres på B-områder er transportbedrifter, lagerhaller, bygg- og 

anleggsvirksomheter.  

C-områder er områder som ligger på avstand fra tettstedene, slik at det kan etableres 

industrivirksomheter som er støy- og støvproduserende. 
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Næring 

Mål 

Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i. 

Strategi 

I Trondheimsregionen skal det sikres tilgjengelig næringsareal til arealkrevende bedrifter. 

 

Rett virksomhet på rett plass: ABC-lokaliseringsprinsippet legges til grunn i tilrettelegging av 

næringsareal til forskjellige næringsbransjer.  

I Trondheimsregionen skal det være et godt og variert tilbud av attraktive næringsarealer for 

forskjellige typer næringsvirksomhet (bransjer). 

 

Retningslinjer 

Variert tilbud og attraktive næringsarealer 

 Kommunene skal sikre tilgang til attraktive næringsareal ut fra egne fortrinn og behov. 

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

 

Areal til arealkrevende bedrifter 

 Nye Sveberg skal prioriteres som regionalt næringsområde for arealkrevende 

næringsvirksomhet i Trondheimsregionen i et langsiktig perspektiv. 

 Deler av Torgård (erstatter Løvåsområdet fra IKAP-1 pga dårlig grunnforhold der), Tulluan og 

Stormyra skal bidra i næringstilbudet for store regionale næringsetableringer i et kortsiktig 

perspektiv. 

 Grønøra sin regionale betydning for videreutvikling av Orkdal som industrikommune med havn 

skal vektlegges. 

 

Rett virksomhet på rett plass 

 Kommunene skal legge til rette for lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet i 

kommunesentra for å redusere behov for reiser, øke bruk av kollektivtransport i regionen, og for 

å oppnå tettere samhandling og dynamiske og aktive sentrumsmiljøer. 

 

Effektiv arealbruk 

 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealbruk på både eksisterende og nye 

næringsområder, for å dempe behov for nye næringsareal i regionen, og dermed omdisponering 

av blant annet jordbruksareal. 

 Mer effektiv arealutnyttelse på eksisterende næringsarealer skal prioriteres. 
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Senterstruktur 

Mål 

Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo og drive næringsvirksomhet i. 

Strategi 

Regionale sentra og kommunesentrene skal styrkes.  

Samtidig skal bygde-/lokalsentra kunne videreutvikles slik at eksisterende bosettingsmønster, 

lokalsamfunn og infrastruktur blir ivaretatt og videreutviklet. 

 

Retningslinjer 

Omforming større sentra 

Byområdet i Trondheim og senterområdene i eksisterende regionale sentra og kommunesentra, skal 

utvikles i forhold til næring og boliger gjennom fortetting/omforming. 

Næring i senterområdene 

For å sikre areal til besøks- og arbeidsplassintensiv næringsvirksomhet bør:  

 60 % av ny kontorutbygging i Trondheim lokaliseres i ”kollektivbuen”.  

 maksimalt 40 % av ny utbygging i sentrumskjerner i øvrige kommunesentra skal avsettes til 

boliger. 

 

Bygde-/lokalsentra 

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

boligutvikling. Nye senter-/servicefunksjoner kan etableres med utgangspunkt i senterets naturlige 

omland. 

Ikke nye sentra 

Dagens sentra gir en tilfredsstillende servicedekning i kommunene. Ut fra dette skal det  

ikke tilrettelegges nye sentra i regionen. Dette omfatter både kjøpesenterområder og bygde-

/lokalsentra.  
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Oppfølging av IKAP-2 

 

Planlegging i kommunene 
Kommunene skal følge opp retningslinjene i IKAP i all arealplanlegging. 

 

Metodikk for måloppnåelse 
Trondheimsregionen har utviklet indikatorer for vurdering av kommuneplanene i forhold til bidrag til 

måloppnåelse i regionen.  

Indikatorene skal brukes som grunnlag for årlig rapportering om utvikling i Trondheimsregionen og 

bør legges til grunn i den samlete vurderingen i konsekvensutredningen ved rullering av 

kommuneplanens arealdeler i kommunene i Trondheimsregionen. 

 

Avveining klimavennlig arealutvikling – spare jordbruksareal 
En av de store utfordringene ved arealutvikling i Trondheimsregionen er forholdet mellom 

klimavennlig arealutvikling og at de gunstigste arealene i denne sammenhengen kan innebære 

omdisponering av dyrka mark. IKAP søker å ivareta begge disse statlige og regionale målene, men det 

er uunngåelig at det her må gjøres politiske avveininger.  

 

Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, bør det komme fram i konsekvensutredningen: 

 Alternativvurdering med beskrivelse av konsekvenser for landbruk, miljø og klima som 

grunnlag til valg av utbyggingsområder 

 Samlet vurdering av utbyggingsområder ift konsekvenser for landbruk, miljø og klima, basert 

på indikatorer for måloppnåelse utarbeidet i IKAP-2. 

 

Kunnskapsgrunnlag til all planlegging i kommunene 
 Trondheimsregionen skal hvert kvartal rapportere om befolkningsutvikling i kommunene. 

 Trondheimsregionen skal årlig oppdatere boligfeltbasen og næringsarealbasen. 

 Trondheimsregionen skal årlig rapportere om boligbygging i kommunene. 

 Trondheimsregionen skal utvikle en kartportal som gjør statistikk, boligfeltbasen og 

næringsarealbasen, tilgjengelig for alle via kart. 

 Oppdaterte kunnskapsgrunnlag legges ut på Trondheimsregionen sin nettside, 

www.trondheimsregionen.no og bekjentgjøres for kommunene. 

 

Samarbeid regionale næringsarealer 
Samarbeidet mellom kommunene og næringslivet om tilrettelegging av regionale næringsarealer skal 

styrkes. Det skal legges vekt på næringsutvikling i alle de fire korridorene: 

 Orkanger-Skaun-Melhus-Trondheim  

 Støren-Klæbu-Melhus-Trondheim 

 Stjørdal-Malvik-Trondheim 

 Fosen 

 

http://www.trondheimsregionen.no/


 

 

Indikatorer for måloppnåelse i Trondheimsregionen: klimavennlig regionutvikling – spare jordbruksareal 

høringsutkast 19. september 2014 

 

Klimavennlig utvikling Trondheimsregionen 

Strategi Indikator Vurdering Merknad 

Begrense transportarbeid Andel innbyggere som bor innenfor 1,5 
km avstand fra et sentrumsområde 
 

økning = positiv 
likt = nøytralt 
nedgang = negativ 

Også positiv effekt folkehelse, 
fordi mange funksjoner på 
gang-/sykkelavstand. 

Redusere klimagassutslipp Andel innbyggere som bor innenfor 500 
meter fra holdeplass med godt 
kollektivtilbud  
(frekvens min. 4 avganger/time i rush) 

økning = positiv 
likt = nøytralt 
nedgang = negativ 

Også positiv effekt trafikkflytt 
på hovedvegnett, når større 
andel reisende med 
kollektivtransport. 

Rett virksomhet på rett plass Andel arbeidsplass- og besøksintensive 
virksomheter innenfor 500 meter fra 
holdeplass i kommunesentrum/ 
kollektivbuen 

økning = positiv 
likt = nøytralt 
nedgang = negativ 

Også positiv effekt styrkning av 
kommunesentra. 

 

Spare jordbruksareal 

Strategi Indikator Vurdering Merknad 

Begrense nedgang 
jordbruksareal 

Endring antall dekar dyrka/dyrkbar mark økning og likt = positiv 
nedgang = negativ 

I Plan- og bygningsloven er 
dyrka og dyrkbar mark like 
viktig. 

Begrense nedgang 
jordbruksareal 

Antall dekar sammenhengende 
jordbruksareal 

økning = positiv 
likt = nøytralt 
nedgang = negativ 
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Befolkning 

Befolkningsutvikling i Norge  

Norge er et land i stor vekst. På 1. april 2014 bodde det 5 124 000 personer i Norge. 
Folketallveksten lå i det 1. kvartalet av 2014 på hele 15 300, nesten 3 000 mer enn i det 
samme kvartalet i 2013. Både fødselsoverskott (44 %) og nettoinnvandring (17 %) ligger på 
et høyt nivå.  
 
Byregionene tar en stor del av befolkningsveksten. Stavangerregionen og Osloregionen 
hadde i 2013 sterkest %-vekst. Trondheimsregionen hadde en relativt høy befolkningsvekst i 
2012. Da lå Trondheimsregionen på samme nivå som Bergensregionen og Osloregionen. I 
2013 gikk prosentveksten litt ned i både Trondheimsregionen og Bergensregionen.  
 

 
figur: vekst i storbyregionene 

 

Befolkningsutvikling i Trondheimsregionen 

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

Trondheim 14501 2900 

Rissa 286 57 

Orkdal 501 100 

Midtre Gauldal 356 71 

Melhus 1222 244 

Skaun 817 163 

Klæbu 381 76 

Malvik 697 139 

Stjørdal 1763 353 

Leksvik 47 9 

Totalt 20571 4114 

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

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

 
figur: aldersfordeling 2014 
 
Husholdningssammensetting 

Når vi ser på husholdningssammensetting i kommunene i Trondheimsregionen, ser vi at det 
er rimelig likt mellom kommunene, med noen unntak. Fordelingen forskyver seg litt fra år til 
år, figurene viser tall fra 2014. 
Trondheim kommune har en mye større andel aleneboende (45%) enn de øvrige 
kommunene i Trondheimsregionen. Skaun, Klæbu og Malvik har lavest andel aleneboende 
(27-28%). Par uten barn har i Leksvik størst andel (27%), mens det i de øvrige kommunene 
varierer mellom 21 og 25%. Når det gjelder par med småbarn (0-5 år) skiller Skaun seg ut, 
med 16%, sammen med par med store barn (6-17) og eneforeldre med barn utgjør 
barnefamilier til sammen (16+14+1+4 = 35%) 35 % av befolkningen i Skaun. Andel familier 
med voksne barn er høyest i Rissa (12%) og lavest i Trondheim (7%). Hushold hvor det bor 
flere familier i felleskap, er så godt som likt i alle kommuner og varierer mellom 3-4%. 
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figur: husholdningstyper 2014 
 
 
Utenlandsk innvandring 
Andel innvandrer i Trondheimsregionen utgjør bare en liten del av befolkningen. Figuren 
Andel personer etter bakgrunnsland, 2104 viser fordeling av innvandrere etter 
bakgrunnsland. For å kunne synliggjøre fordeling etter bakgrunnsland, viser figuren bare 15% 
av befolkningen, den norske delen av befolkningen fyller helt til 100%. Andel utenlandsk 
innvandrere er størst i Trondheim (135) og midtre Gauldal (12%), I Midtre Gauldal er det i 
hovedsak innvandrere fra Europa (10%), mens i Trondheim største andel innvandrere 
kommer fra både Europa (5,5%) og Asia (4,5%). Svært få innvandrere er fra Nord Amerika, 
Sør- og Mellom Amerika eller Oseanie. Innvandrere fra Afrika utgjør en vis del av 
befolkningen i alle kommuner, og varierer fra 0,6% i Skaun til 4,5% i Trondheim. 
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figur: andel personer etter bakgrunnsland 2014  
for å kunne synliggjøre andel innbyggere med et annet bakgrunnsland enn Norge, er tabellen 
avskjæret på 15% 
 

Flyttemønster 

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

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

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

Midtre 

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

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

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

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

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

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

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

Trøndelag 1039 40 144 40 87 63 37 98 231 47 
   

1826 

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

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

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

 
tabell: flyttematrise 2012 
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Bolig 

Boligbygging i Trondheimsregionen 

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

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

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

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

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

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

Midtre 

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

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

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

Klæbu 18 45 55 77 36 25 26 7 13 7 31 

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

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

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

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

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

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

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

 
figur: befolkningsvekst – potensial i byggeområder for bolig og sentrums-/byomformings- 
områder i kommuneplanene 
 



13 
 

Transport 

Felles bo- og arbeidsmarked 

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

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

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

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

fleksibelt arbeidsmarked uavhengig av kommunegrenser. 

 

 
kart: pendlerstrømmer 2012 

 

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

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

relativ mange som jobber i nærmeste tettsted, og har dermed kort avstand til arbeidsplassen sin (10-

15 km). Fra de sysselsatte i Klæbu, Malvik, Melhus og Skaun er det mer enn 40% som pendler til 

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

som bor i Trondheim har jobb i egen by, og relativ kort veg til arbeidsplassen sin (< 10 km). 
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kart: reiselengde arbeidsreiser i Trondheimsregionen 

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

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

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

Kollektivtilbud 

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

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

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

Vanvikan i Leksvik kommune blir betjent med hurtigbåt.  

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

sentrumsområdene.  

Frekvens av kollektivtilbudet varierer imidlertid i regionen. Støren, sør for Nedre Melhus, 

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

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

hyppigere avganger.  

Alle andre tettsteder i Trondheimsregionen, har et godt kollektivtilbud med holdeplass 

sentral i tettstedene og i tilknytning til boligfelt med de største befolkningskonsentrasjoner 

(som for eksempel Brekkåsen i Melhus kommune).  
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Tog tilbudet i Trondheimsregionen er i dag ikke godt nok til å kunne konkurrere med 

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

med en kvarterfrekvens tog tilbud Trondheim-Stjørdal og pendel til sør for Trondheim, er 

viktige tiltak til å forbedre konkurransekraften av tog i Trondheimsregionen. 

 

kart: regionalt kollektivnett Trondheimsregionen 

 

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

andel av innbyggerne bor på mer enn 500 meter avstand fra en holdeplass med godt 

kollektivtilbud (minimum 4 avganger/time i rush).  
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kart: boliger innenfor 500 meter godt kollektivtilbud 

 

Pendlerparkering 

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

pendlerparkeringsplasser i regionen.  

Parkeringsplasser for sykkel på pendlerparkeringsplasser er en mangelvare. Der hvor 

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

med overdekte sykkelparkering. 

 

Del av pendlerparkeringsplassene ligger midt i sentrumsområder. Fordel av en slik 

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

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

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

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

ikke er i veien for fortetting i sentrum.  

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

veldig godt benyttes til sentrumsparkering. Arealene blir dermed effektiv utnyttet. 
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kart: pendlerparkering 

 

Hvor Antall plasser bil Antall plasser sykkel 

Vikhammer stasjon 30 12 

Leistadkrysset 80 12 under tak 

Hommelvik stasjon 45 21, 9 under tak 

Hommelvik bomstasjon 20 6 under tak 

Stjørdal stasjon 100 ca. 200 

Klæbu 25 8 under tak 

Støren skysstasjon 85 15 under tak 

Hovin 12 12 

Ler 25 4 under tak, kun bøyle for framhjul 

Melhus skysstasjon 150 ca 20 

Buvika 40 10 

Børsa 115 10 

Orkanger skysstasjon 120 12 plasser, kun bøyle for framhjul 

Ranheim fabrikker 11 8 

Heimdal stasjon 50 9 

Tonstadkrysset 20 ingen sykkelparkering 

tabell: pendlerparkering 
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Næring 

Trends i næringsstruktur 

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

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

fordeling av bransjer, basert på antall etableringer, som følgende: 

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

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

 

figur: fordeling bransjer i Trondheimsregionen (total antall ansatte) 

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

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

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

kontoretableringer og offentlige tjenester (75%). 

 
figur: fordeling bransjer per kommune 
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Andel sysselsetting i landbruk, skogbruk og fiske (primærnæringene) har i 20. århundre blitt 

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

Trondheimsregionen bare en liten del av sysselsettingen. 

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

tjenesteyting, faglig, vitenskap og teknologiske tjenesteyting og informasjon/ 

kommunikasjon. Trondheimsregionen har hatt en veldig høy utvikling i kommunale og 

statlige arbeidsplasser sammenliknet med resten av landet.  

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

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

kontorbransjen (26 % av bedriftene). 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

høy vekst i antall arbeidsplasser i 2010 med 234 flere arbeidsplasser, mens i 2009 bransjen 

var det en stor nedgang på 409 arbeidsplasser.  

Endringen i næringsstruktur fra produksjon til tjenester har konsekvenser for tilrettelegging 

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

større kontorareal i sentrale strøk i Trondheim har økt.   

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

skjer i Norge, men har det blitt mer fokus på innovasjon og utvikling av nye produkter. Det er ikke 

lenger etterspørsel etter tomter på 100 mål.  

 

bilde: arealkrevende bedrifter Tiller, Trondheim 

 

Arealkrevende bedrifter 

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

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

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

anslag for behov for nytt næringsareal i et langsiktig perspektiv.  

 

Arealkrevende bedrifter 

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

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

eller lagerareal. 

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

 industri 

 maskinreparasjon og –installasjon, kjøretøyreparasjon og –handel 

 anleggsvirksomhet 

 agentur- og engroshandel 

 transport, lager, post og distribusjon 
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Arealutnyttelse på næringsareal 

Analyse av arealutnyttelse på næringsarealer i Trondheimsregionen viser at den er lav i 

forhold til sammenlignbare næringsarealer i Stavangerregionen, Bergensregionen. Det er 

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

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

arealeffektiv utbygd næringsareal. 

bilde: Sutterø industriområde, Stjørdal kommune 

 

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

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

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

som regional næringsareal.  
 

Regionale næringsarealer 

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

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

kunder i Trondheimsregionen, dvs. nær Trondheim.  

 
kart: ikke utbygd næringsareal i Trondheimsregionen 

 

Prognose behov næringsareal til arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen 

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

 

Metoden for prognose for framtidig behov for næringsareal til arealkrevende virksomheter 

består av 5 hoveddeler:  

1. Definering av plasskrevende næringer etter næringskoder  

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

3. Beregning av gjennomsnittlig antall kvadratmeter per ansatt etter næring  

4. Beregning av framtidig behov for næringsareal basert på befolkningsvekst  

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

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

prognoser for befolkningsvekst i Trondheimsregionen:  

1. vekst i alle bransjer 

2. vekst bare i vekstbransjer 

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

kommer til å forsvinne fra regionen 

 

  scenario 1 scenario 2 scenario 3 

2025 1209 546 1127 

2040 2407 1088 2244 

Arealbehov i dekar, høyest prognose befolkningsvekst 

 

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

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

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

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

til bedrifter som er etablert på transformasjonsområder kommer i tillegg. 

 

Behov erstatningsareal transformasjonsområder i Trondheim 

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

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

 

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

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

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

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

som bør sikres som erstatningsareal. 

kart: transformasjonsområder Trondheim 
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Samlet behov nytt næringsareal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

        + 1.500 daa mindre arealer (lokal verdi) 

        = 4.500 daa ledig næringsareal  

behov til 2025: 1.200 daa + 1.340 = 2.540 dekar 

behov til 2040: 2.400 daa + 1.340 = 3.740 daa 

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

følge utviklingen i næringsutvikling i Trondheimsregionen videre framover, og oppdatere 

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

sikres tilstrekkelig areal til arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen.  



Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til 

plasskrevende næringer i Trondheimsregionen 

Joakim Dalen, Byplankontoret, Trondheim kommune 03.01.2014. 

 

Formålet med dette notatet er å beskrive metoden for prognose for framtidig næringsareal til 

plasskrevende næring. Prognosen er utarbeidet for Trondheimsregionen i arbeidet med IKAP 

2 og prognosen består av 5 hoveddeler. 

1. Definering av plasskrevende næringer etter næringskoder 

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

3. Beregning av gjennomsnittlig antall kvadratmeter per ansatt etter næring 

4. Beregning av framtidig behov for næringsareal basert på befolkningsvekst 

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

bedrifter fra Nyhavna, Lade-Leangen og Nyhavna. 

 

1. Definering av plasskrevende næringer etter næringskoder 

For å kunne beregne fremtidig areal for plasskrevende næringer er det først nødvendig å 

definere hva som kan betegnes som plasskrevende næringer. Siden Trondheimsregionen ikke 

har tilgang til egne tidsseriedata for sysselsetting innen forskjellige næringsgrupper måtte 

fremskrivingen baseres på SSB-statistikk for ”Sysselsatte etter næring og arbeidssted”. Denne 

statistikken tar utgangspunkt i Standard for næringsgruppering (SN2007/NACE) og 

publiseres i en forenklet form hvor hver enkelt næringsgruppe gis en tosifret kode. 

 

Næringsgruppene er gjennomgått og det er foretatt en skjønnsmessig vurdering om hvilke 

som kan betegnes som plasskrevende næring. For å kvalitetssikre denne vurderingen ble også 

bedriftene innenfor arealer definert som næringsarealer i Trondheims KPA gjennomgått 

særskilt. Totalt ble 24 av næringsgruppene definert som plasskrevende (se Vedlegg 1). Merk 

at tidligere i prosessen var det 25 grupper, men annen transportmiddelindustri ble fjernet på 

grunn av at denne typen bedrifter (verft) var mindre interessant for nye næringsareal. 

 

2. Konstruksjon av scenarioer for fremskriving av areal til plasskrevende 

næringer 

I utgangspunktet var planen å fremskrive areal basert på utviklingen i sysselsetting innenfor 

plasskrevende næringer de siste ti årene (2003-2012). Det viste seg derimot at det var flere 

utfordringer knyttet til denne utviklingen. For det første er statistikken som publiseres av SSB 

publisert med en eldre standard (SN2002) t.o.m. 2008 for så å publiseres med den nye 

standarden (SN2007) f.o.m. 2008.  Dette gjør at antall ansatte innenfor noen næringer endret 

seg betydelig mellom gammel og ny standard. På samme tid som standardendringen ble 

gjennomført kom det også en økonomisk krise som førte til en annen trend innen mange av 

næringskategoriene. At dette skjedde på omtrent samme tid som standardendringen gjør det 

vanskelig å være sikker på om endringer i trender skyldes standardendring eller økonomisk 



krise. Som ett resultat av dette ble en ren framskriving basert på antall ansatte vurdert som for 

usikker. 

 

 

Istedenfor ble utviklingen (Vedlegg 2) i antall ansatte benyttet til å vurdere hvilke av de 

plasskrevende næringer som har vært i vekst de siste ti årene. Ut ifra denne vurderingen ble 

det dannet tre scenarioer hvor ulike næringer ble forutsatt å vokse fremover. Hvilke 

næringsgrupper som blir antatt å vokse i de ulike scenarioene fremgår i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Ulike scenarioer for fremskriving (basert på utvikling i antall sysselsatte 2003-

2012) 

  Scenario 1 Alle 

Scenario 2: Kun 

vekstbransjer 

Scenario 3: Bransjer som (1) er i vekst, (2) ikke 

er marginale eller (3) ikke kommer til å 

forsvinne 

Næringsmiddel-

/Drikkevareindustri 
Inkludert 

 
Inkludert 

Tekstilindustri Inkludert 
  

Bekledningsindustri Inkludert 
  

Trelast- og 

Trevareindustri 
Inkludert 

 
Inkludert 

Papir og pappvareindustri Inkludert 
  

Trykking og grafisk 

industri 
Inkludert 

  

Kjemisk industri Inkludert Inkludert Inkludert 

Gummivare- og 

plastindustri 
Inkludert 

  

Mineralproduktindustri Inkludert 
 

Inkludert 

Metallindustri Inkludert 
  

Metallvareindustri Inkludert Inkludert Inkludert 

Data- og elektronisk 

industri 
Inkludert 

 
Inkludert 

Elektroteknisk industri Inkludert Inkludert Inkludert 

Maskinindustri Inkludert 
 

Inkludert 

Motorkjøretøyindustri Inkludert 
 

Inkludert 

Møbelindustri Inkludert 
  

Annen industri Inkludert 
  

Maskinreparasjon og 

installasjon 
Inkludert 

 
Inkludert 

Anlegg Inkludert Inkludert Inkludert 

Kjøretøyreparasjoner og -

handel 
Inkludert Inkludert Inkludert 

Agentur- og engroshandel Inkludert 
 

Inkludert 

Landtransport og 

rørtransport 
Inkludert Inkludert Inkludert 

Transporttjenester og 

lagring 
Inkludert Inkludert Inkludert 

Post og budtjenester Inkludert Inkludert Inkludert 

 

 

I disse scenarioene er det bare forutsatt vekst eller ingen vekst og det er derfor nødvendig med 

parameter som gir en indikasjon på graden av vekst. Siden utviklingen innen sysselsetting ble 

vurdert som for usikker ble det istedenfor tatt utgangspunkt i at bransjene over lang tid 



kommer til å vokse i takt med befolkningen. For grad av vekst ble det derfor benyttet to 

prognoser, en for middels (2014-2040 TR2013M) og en for høy befolkningsvekst (2014-2040 

TR2013M). Disse prognosene ble benyttet for hvert alternativ hvilket totalt ga 6 ulike 

beregninger for fremtidig næringsareal. 

 

3. Beregning av gjennomsnittlig antall kvadratmeter per ansatt etter næring 

En tredje nødvendig komponent i fremskrivingen er areal per ansatt. For å beregne areal per 

ansatt ble det benyttet data fra bedriftsregisteret. Dette inneholder blant annet informasjon om 

lokalisering, antall sysselsatte og næringskode for alle bedrifter i Trondheimsregionen. Det 

inneholder ikke informasjon over hvor mye areal bedriften benytter og bedriftsregisteret ble 

derfor koblet opp mot kartdata.  

 

Noen viktige utfordringer i denne beregningen må gjøres rede for. For det første viste det seg 

at å identifisere arealet bedriftene bruker ved hjelp av eksisterende kartdata var svært 

vanskelig. Løsningen på denne utfordringen var å identifisere og avgrense tomten bedriftene 

lå på manuelt ved hjelp av ortofoto, eiendomsregisteret og bygningenes flateareal.  

 

En annen utfordring er at noen av de relevante næringskodene inneholdt svært få bedrifter. 

Svært få bedrifter innen en kategori vil gjøre resultatene avhengige av enkeltbedrifter. For å 

gjøre resultatene sikrere ble det derfor besluttet å redusere de 25 relevante næringskodene til 5 

mer omfattende koder for denne beregningen (se vedlegg 1). 

 

En tredje utfordring er at det store flertallet av bedrifter deler areal (bygg) med andre 

bedrifter. Vi har ingen mulighet for å identifisere det arealet enkeltbedriftene benytter i disse 

tilfellene. Dette vil kunne påvirke areal per ansatt betydelig dersom bedriftene som innehar 

arealet er svært forskjellige. Ett alternativ er da å begrense analysen til bedrifter som ligger på 

egen tomt. Problemet med dette er at det gir ett lavt antall bedrifter og det ble derfor besluttet 

å inkludere bedrifter som delte areal med andre bedrifter. Siden areal per ansatt for bedrifter 

på samme område er utilgjengelig endret dette analyseenheten fra bedrifter til tomtene 

bedriftene ligger på.  

 

Tomtene ble inkludert i den manuelle avgrensningen dersom de oppfylte ett av de følgende 

kriterier.  

- Tomten har en enslig bedrift med relevant næringskode. 

- Tomten hadde en bedrift som var svært dominerende (skjønnsmessig vurdert i forhold 

til antall sysselsatte) og hadde relevant næringskode. 

- Tomten har bedrifter med lik næringskategori som til sammen hadde en overvekt av 

sysselsatte på tomten (skjønnsmessig vurdert). 

- Tomter har bedrifter som åpenbart hørte til samme firma, men der ulike funksjoner var 

delt inn i forskjellige bedrifter. For eksempel er Tine delt inn i produksjon, 

distribusjon og hovedkontor.  

 



Videre er det svært mange firma innenfor de relevante næringskodene. For at jobben skulle 

være overkommelig ble identifiseringen av tomter begrenset til bedrifter med over 20 

sysselsatte. Tomtearealet måtte også kunne avgrenses med rimelig sikkerhet ved hjelp av 

tilgjengelige hjelpemiddel. For å identifisere ytterligere tomter ble alle arealer som er 

klassifisert som næringsarealer i KPA gått gjennom. På denne måten ble også en rekke 

relevant bedrifter med færre enn 20 sysselsatte også inkludert. 

 

Totalt ble det identifisert 202 tomter hvor til sammen 420 bedrifter holdt til. Siden disse i stor 

grad var identifisert ved bruk av skjønn ble det ved hjelp av statistiske analyser fastsatt 

ytterligere krav til tomtene som skulle inkluderes i de endelige analysene. I tillegg til tomter 

med kun en bedrift kunne tomter med flere bedrifter inkluderes dersom:  

- En bedrift med relevant næringskode innehar over 75 prosent av de sysselsatte på 

tomten 

- Flere bedrifter med lik næringskode til sammen innehar over 75 prosent av de 

sysselsatte på tomten 

- Bedrifter som innehar forskjellige næringskoder åpenbart hører til ett større firma, 

men der ulike funksjoner er skilt ut som egne forskjellige bedrifter.  

 

Etter å ha foretatt denne seleksjonen, i tillegg til å ha ekskludert noen bedrifter som 

sannsynligvis er tildelt misvisende areal, var det endelige antallet tomter 176.  

 

For å regne ut areal per ansatt ble disse tomtene gruppert etter næringskoder (eller 

dominerende næringskode). Deretter summerte vi arealet og totalt antall sysselsatte innenfor 

de ulike grupperingene før vi delte totalt areal på totalt antall sysselsatte. Resultatet kan 

observeres i tabell 3.  

 

Tabell 2 Arealbruk plasskrevende næring 

 Næringsgruppering 
Kvm tomteareal 

per ansatt Utnyttelsesgrad N tomter 

Industri 313,4 30,8 61 

Maskinreparasjon og -installasjon/ 

kjøretøyreparasjon og -handel 
281,6 25,6 33 

Anleggsvirksomhet 92,9 21,8 27 

Agentur- og engroshandel 303,3 38,3 34 

Transport, lager, post og distribusjon 157,7 21,5 27 

Alle 246,9 29,8 175 

 

Som en tilleggsanalyse koblet vi også byggflater til tomtene og regnet ut andelen av 

tomtearealet som blir benyttet til bygningsflate innenfor de ulike næringene.  

 

 

 

 



4. Beregning av framtidig behov for næringsareal basert på befolkningsvekst 

For å beregne økningen i areal ble tallene for areal per ansatt og antall ansatte i 2012 

kombinert med de ulike scenarioene. Resultatet kan ses i tabell 3 (2012-2025) og tabell 4 

(2012-2040).  



Tabell 3 Beregnet økning i areal fra 2012 til 2025 etter scenario (dekar) 

 

Scenario 1 

TR2013M 
Scenario 1 

TR2013H 
Scenario 2 

TR2013M 
Scenario 2 

TR2013H 
Scenario 3 

TR2013M 
Scenario 3 

TR2013H 

Næringsmiddel-/Drikkevareindustri 129 161 0 0 129 161 

Tekstilindustri 3 4 0 0 0 0 

Bekledningsindustri 4 5 0 0 0 0 

Trelast- og Trevareindustri 17 22 0 0 17 22 

Papir og pappvareindustri 13 16 0 0 0 0 

Trykking og grafisk industri 15 19 0 0 0 0 

Kjemisk industri 14 18 14 18 14 18 

Gummivare- og plastindustri 8 10 0 0 0 0 

Mineralproduktindustri 28 35 0 0 28 35 

Kjemisk industri 2 2 0 0 0 0 

Metallvareindustri 48 60 48 60 48 60 

Data- og elektronisk industri 35 44 0 0 35 44 

Elektroteknisk industri 28 35 28 35 28 35 

Maskinindustri 25 31 0 0 25 31 

Motorkjøretøyindustri 6 7 0 0 6 7 

Møbelindustri 7 9 0 0 0 0 

Annen industri 8 10 0 0 0 0 

Maskinreparasjon og Installasjon 24 30 0 0 3 4 

Anleggsvirksomhet 99 124 99 124 99 124 

Kjøretøyreparasjoner og -handel 102 128 102 128 102 128 

Agentur- og engroshandel 205 257 0 0 221 277 

Landtransport og rørtransport 87 109 87 109 87 109 

Transporttjenester og lagring 31 39 31 39 31 39 

Post og distribusjonsvirksomhet 26 33 26 33 26 33 

Sum 964 1209 435 546 899 1127 



Tabell 4 Beregnet økning i areal fra 2012 til 2040 etter scenario (dekar) 

 

Scenario 1 

TR2013M 
Scenario 1 

TR2013H 
Scenario 2 

TR2013M 
Scenario 2 

TR2013H 
Scenario 3 

TR2013M 
Scenario 3 

TR2013H 

Næringsmiddel-/Drikkevareindustri 193 321 0 0 193 321 

Tekstilindustri 4 7 0 0 0 0 

Bekledningsindustri 5 9 0 0 0 0 

Trelast- og Trevareindustri 26 43 0 0 26 43 

Papir og pappvareindustri 20 33 0 0 0 0 

Trykking og grafisk industri 22 37 0 0 0 0 

Kjemisk industri 22 36 22 36 22 36 

Gummivare- og plastindustri 13 21 0 0 0 0 

Mineralproduktindustri 42 70 0 0 42 70 

Kjemisk industri 3 4 0 0 0 0 

Metallvareindustri 72 120 72 120 72 120 

Data- og elektronisk industri 53 88 0 0 53 88 

Elektroteknisk industri 42 70 42 70 42 70 

Maskinindustri 37 62 0 0 37 62 

Motorkjøretøyindustri 9 14 0 0 9 14 

Møbelindustri 11 18 0 0 0 0 

Annen industri 12 20 0 0 0 0 

Maskinreparasjon og Installasjon 36 60 0 0 4 7 

Anleggsvirksomhet 148 246 148 246 148 246 

Kjøretøyreparasjoner og -handel 154 255 154 255 154 255 

Agentur- og engroshandel 308 512 0 0 331 551 

Landtransport og rørtransport 130 216 130 216 130 216 

Transporttjenester og lagring 47 78 47 78 47 78 

Post og distribusjonsvirksomhet 39 66 39 66 39 66 

Sum 1448 2407 654 1088 1350 2244 



5. Beregning av nødvendig areal som følge av relokalisering 

Prognosen for fremtidig areal beregner kun areal basert på befolkningsvekst. Den tar ikke 

hensyn til at det er nødvendig med plass for bedrifter som skal relokaliseres som følge av at 

bydeler omreguleres fra næringsområde til andre formål. I Trondheim er det for øyeblikket tre 

bydeler som er mest relevant i forhold til relokalisering. Dette er Lade-Leangen, Tempe og 

Nyhavna. For å regne ut hvor my areal som kreves dersom alle bedrifter som er definert som 

plasskrevende må relokaliseres, ble disse områdene tegnet i ett kart. Deretter ble 

bedriftsregisteret benyttet til å telle opp antall ansatte innen plasskrevende næring i områdene. 

Til slutt ganget vi dette antallet med areal per ansatt innen disse næringene. Resultatet kan 

observeres i Tabell 5. 

Tabell 5 Beregnet areal nødvendig for relokalisering av bedrifter på Lade-Leangen, 

Nyhavna og Tempe (Bedriftsregisteret 2012) 

 

 

 

Mulige feilkilder 

1. Identifiserte tomter har systematisk større eller mindre areal per ansatt enn uidentifiserte 

tomter 

 

 

 

  Antall sysselsatte 

Kvm 

tomteareal 

per ansatt 

 Beregnet areal 

(dekar) 

  

Lade-

Leangen Nyhavna Tempe Total 

 

Totalt 

Industri 605 322 409 1336 313,4 419 

Maskinreparasjon og -installasjon/ 

kjøretøyreparasjon og -handel 
329 49 207 585 281,6 165 

Anleggsvirksomhet 224 186 920 1330 92,9 124 

Agentur- og engroshandel 533 57 489 1079 303,3 327 

Transport, lager, post og budtjenester  77 81 951 1109 157,7 175 

Total 1768 695 2976 5439 246,9 1343 



Vedlegg 1 Reduksjon i antall næringskoder fra 25 til 5 

Plasskrevende næringer Næringer redusert til 5 kategorier 

Næringsmiddel-/Drikkevareindustri Industri 

Tekstilindustri Industri 

Bekledningsindustri Industri 

Trelast- og Trevareindustri Industri 

Papir og pappvareindustri Industri 

Trykking og grafisk industri Industri 

Kjemisk industri Industri 

Gummivare- og plastindustri Industri 

Mineralproduktindustri Industri 

Kjemisk industri Industri 

Metallvareindustri Industri 

Data- og elektronisk industri Industri 

Elektroteknisk industri Industri 

Maskinindustri Industri 

Motorkjøretøyindustri Industri 

Møbelindustri Industri 

Annen industri Industri 

Maskinreparasjon og -installasjon Maskinreparasjon og -installasjon/ kjøretøyreparasjon og -handel 

Anleggsvirksomhet Anleggsvirksomhet 

Kjøretøyreparasjon og -handel Maskinreparasjon og -installasjon/ kjøretøyreparasjon og -handel 

Agentur- og engroshandel Agentur- og engroshandel 

Landtransport og rørtransport Transport, lager, post og distribusjon 

Transporttjenester og lagring Transport, lager, post og distribusjon 

Post og distribusjonsvirksomhet Transport, lager, post og distribusjon 

 

 



Vedlegg 2 Utvikling i antall sysselsatte 2003-20121 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Næringsmiddel-/Drikkevareindustri 3301 3312 3250 3153 3065 3084 2935 2814 2842 2887 

Tekstilindustri 89 71 77 68 75 54 47 49 51 65 

Bekledningsindustri 50 43 40 44 46 59 62 64 68 82 

Trelast- og Trevareindustri 492 463 433 448 438 424 399 389 416 390 

Papir og pappvareindustri 355 194 331 332 315 328 308 280 285 295 

Trykking og grafisk industri2 436 431 423 417 410 413 362 387 341 331 

Kjemisk industri 136 131 147 315 351 374 366 391 364 325 

Gummivare- og plastindustri 371 345 323 299 285 349 285 249 204 187 

Mineralproduktindustri 695 719 738 818 702 674 653 610 620 628 

Metallindustri 188 174 173 38 16 18 17 12 31 39 

Metallvareindustri 809 879 906 971 1092 1138 1062 993 1063 1075 

Data- og elektronisk industri 492 494 516 565 555 863 797 828 819 791 

Elektroteknisk industri 441 439 445 469 454 546 548 563 574 629 

Maskinindustri 1143 1009 1077 1089 1172 663 657 553 640 554 

Motorkjøretøyindustri 120 126 126 117 108 94 99 108 127 128 

Møbelindustri 346 350 329 353 359 239 193 183 188 164 

Annen industri 
     

209 200 188 197 177 

Maskinreparasjon og installasjon 
     

597 608 509 531 605 

Bygg2 5640 6070 6264 6732 7074 7260 7039 7078 7251 7458 

Kjøretøyreparasjoner og  -handel2 2135 2163 2216 2261 2399 2455 2343 2423 2510 2554 

Agentur- og engroshandel 5177 5232 5316 5351 5696 5726 5378 5126 5051 5117 

Landtransport og rørtransport 3850 3748 3841 3863 3811 3816 3668 3719 3763 3863 

Transporttjenester og lagring2 1245 1090 1078 1245 1290 1300 1226 1260 1366 1398 

Post og budtjenester2 1335 1250 1356 1240 1268 1088 1125 1103 1074 1172 

Sum plasskrevende næringer 28846 28734 29405 30188 30981 31771 30377 29879 30376 30914 

Sum andre næringer 93443 95089 96814 102125 106395 108081 107908 109413 112015 114934 

Sum alle 122005 123539 126219 131779 136563 139852 138285 139292 142391 145848 



1I 2008 innførte SSB ny standard for næringsgruppering hvilket resulterer i at en del næringer vil ha betydelig endring i antall ansatte mellom 2007 og 2008 
2Sysselsatte 2003-2007 tilbakeskrevet fra 2008-2012 p.g.a. ny standard medførte at deler av disse bransjene ble flyttet til andre næringskategorier som ikke er definert som plasskrevende 

 

 

Vedlegg 3Ansatte i plasskrevende næringer etter arbeidssted1 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 

Trondheim 25700 25563 26258 26546 27351 27409 23261 22158 21663 21801 22208 

Omlandskommunene 8452 8590 8782 9304 9727 9945 8510 8219 8216 8575 8706 

Total 34152 34153 35040 35850 37078 37354 31771 30377 29879 30376 30914 
1I 2008 innførte SSB ny standard for næringsgruppering hvilket resulterer i at en del næringer vil ha betydelig endring i antall ansatte 

mellom 2007 og 2008 

 

 

Vedlegg 4Ansatte i plasskrevende næringer etter arbeidssted 
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Handlingsplan kommersialisering av teknologi 
  
 
Tiltak Ansvar Samarbeidspartnere Tidsplan 
1. Få frem suksesshistoriene om kommersialisering fra 

Trondheimsregionen. 
a. Kronikker i adressa, DN, Aftenposten etc.  
b. Reportasjer 
c. Kampanje 

 
 
NIT/Trondheimsregionen 
Næringsrådet  
Trondheimsregionen 

  
 
Q4 2014 
Løpende 
2015- 

2. Politisk påvirkningsarbeid for å bedre rammevilkårene 
a. Rammebetingelser for U&H, inkl  insentiver for innovasjon 
b. Tidligfasefinansiering 
c. Regional forvaltning av statens kapital, unoterte aksjer 

 
NIT 
Politikerne/interesseorganisasjoner 
Politikerne 

  

3. Lag en sammenligning mellom Leuven og Trondheimsregionen; 
hva kan vi lære og gjøre annerledes. 

Trondheimsregionen  Q4 2014 

4. Business angels satsing : "Hente inn" alumni  som har vært og er 
entreprenører. Etablere et opplegg for å få tilgang til deres 
kunnskap og erfaringer. 

Trondheimsregionen/STFK/IN/ 
SIVA 

Investormiljøet Første halvår 
2015 

5. Forankring av satsing og hovedmål om nye 1000 nye hovedmål og 
20000 nye ansatte i kommuner, fylket, NTNU, SINTEF, HiST, 
næringsorganisasjoner og andre viktige samarbeidspartnere.. 

Næringsrådet  I løpet av 2014 

6. Lage nytt fagråd kommersialisering av teknologi i NIT NIT  I løpet av 2014 
7. Gjennomgang av kommersialiseringsløpet, hva kan forbedres 

a. Virkemidler, kapitaltilgang, utdanning  
Fagråd finans NIT IN/SIVA/STFK/Trondheimsregionen Q2 2015 

5. Skreddersydde kommersialiseringsløp knyttet til fagmiljø i 
verdenstoppen  

Næringsrådet FOU Q2 2015 
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