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─ Om samarbeidet i Trondheimsregionen  
─ IKAP og oppfølging av IKAP
─ Byvekstavtalen og oppfølging på arealsiden
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Hvorfor dette da?

• Vi er ti kommuner som vil løfte hverandre framfor å
konkurrere innbyrdes.

• Vi oppnår mer sammen enn hver for oss. 

 295 000 innbyggere, 
197 000 i Trondheim.

 Alle bor innenfor en 
time fra storbyen.

 16 500 pendler til 
Trondheim.

 4 500 pendler ut av 
Trondheim.



Hvorfor samarbeid i 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. 



Interkommunal arealplan Trondheimsregionen (IKAP)

Mål:

o Trondheimsregionen skal tilby attraktive  
nærings- og boligarealer samt effektiv  
infrastruktur – tilpasset morgendagens 
behov og utfordringer.

o Trondheimsregionen skal være rollemodell for 
attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.



Organisasjon 

Rådmannsforum - RF
(alle rådmenn)

Trondheimsregionen – regionrådet RR
(ordfører, opposisjon, rådmann, observatører)

Næringsrådet - NF
(3 FoU, 3 næringsliv, 3 
rådmenn)

Prosjektleder 
med sekretariat for 
næringsplanen 

Trondheim kommune: 
Vertskommune

Sekretariat:

Daglig leder 
Arbeidsutvalget – AU
(leder, nestleder 
+ 2 ordførere)

Prosjektleder IKAP
- Statisikk/prognose

- Kommunikasjon 
- Ulike prosjekt



Politiske møter

Felles samlinger med forskningsmiljøet

Felles Formannskapsmøte

Regionrådsmøte 6x per år



Høringsuttalelser til fylke og stat



Samordnet
areal- og transportutvikling

klimavennlig arealutviklingspare jordbruksareal

attraktiv region å bo i 

attraktiv region å etablere og 
drive næringsvirksomhet i



Klimavennlig regionforstørring
Styrke jernbane sin rolle i kollektivsystemet

o Dobbeltspor/elektrifisering: 
15 min. frekvens Melhus-Stjørdal

o Samspill jernbane – buss

o Samspill kollektiv – arealutvikling 
o Knutepunktutvikling



Spare jordbruksareal



Målkonflikt Kollektivnett - Landbruk



Interkommunal arealplan - IKAP

Mål, strategier og retningslinjer for arealutvikling i 
Trondheimsregionen

noen kart som vedlegg

Tema:

— Samordnet areal og transport 
— Jordvern
— Bolig
— Næring
— Senterstruktur



IKAP-2
Arealutvikling som støtter opp under økt frekvens på 

jernbane Melhus - Stjørdal 
= 

knutepunktutvikling/fortetting 
rundt prioriterte stasjonsområder IKAP

Melhus sentrum

Heimdal

Trondheim S

Leangen
Hommelvik Stjørdal

Ranheim

Oppfølging IKAP:

Helhetlig planlegging rundt de prioriterte stasjonsområdene:
Melhus sentrum, Heimdal, Trondheim S, Hommelvik og Stjørdal

I tillegg Leangen og Ranheim stasjonsområde som 
omstigningsstasjon tog-superbuss



Alt på rett plass

Type næringsvirksomheter:
A: arbeidsplass-, besøksintensiv, få nærings-/arbeidsreiser med bil
B: få ansatte, få besøkende, høy andel nærings-/arbeidsreiser med bil
C: få ansatte, få besøkende, høy andel reiser med tungbiler, støy/støv 
produserende virksomheter

A - kontor

B - næring

C - industri

Mål med ABC-metoden er at lokalisering av næringsvirksomheter 
skal gi mindre bilbruk, sikre tilgjengelighet av næringsvirksomheter 
og et bedre tettstedsmiljø.



IKAP på høring i kommunene





Oppfølging IKAP
Kommunene

- skal legge IKAP til grunn i all areal- og transportplanlegging i 
kommunen

- IKAP legges til grunn i KPA
- i KU bør det komme fram 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 som støtter opp under målene i IKAP

- samarbeide om næringsarealutvikling i de 4 korridorene

Fylkeskommune og statlige etater skal  legge IKAP til grunn 
- i sine egne planer i Trondheimsregionen 
- i behandling  av planer i kommunene i Trondheimsregionen



Oppfølging IKAP

Trondheimsregionen:
- Rapportering om areal- og transportutvikling i regionen
- Formidling fakta og status befolknings- og arealutvikling på nett
- Oppfølgingsutredninger  (etter behov og bestilling regionrådet)

- Knutepunktutvikling og fortetting med kvalitet
- Trinnvis modernisering Trønderbanen
- Klimavennlig boligfeltutvikling
- Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen

- Uttalelser til høring relevante planer fylkeskommune og staten
- Regional plan for arealbruk, samferdselsstrategier, KDP dobbeltspor 

Trondheim-Stjørdal, NTP, …



Befolkning

Befolkningsutvikling og -prognose

Flyttingstatistikk Kvartalsrapportering befolkningsutvikling



Transport

Bilfører Bil-
passasjer Til fots Sykkel Kollektiv

Trondheim 2009/10 47,1 % 11,2 % 26,7 % 7,1 % 7,9 %
Trondheim 2013/14 44,2 % 8,5 % 27,7 % 9,0 % 10,6 %
Omegnskommuner 2009/10 61,0 % 13,3 % 17,8 % 3,9 % 4,1 %
Omegnskommuner 2013/14 64,9 % 10,7 % 16,6 % 2,5 % 5,3 %
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Transportmiddelbruk for alle reisehensikter 

Reiser gjort av 
bosatte  i 
Trondheim og
omegnskom-
munene, 
13 år og eldre.
Rissa og Leksvik 
er for å sam-
menligne uttatt
i 2013/14
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Pendlerstrømmer

Reiselengde til arbeidsplass

Reisemiddelfordeling

Påstigningstall holdeplasser regionbuss



Samordning areal- og transport

Boliger gangavstand holdeplass godt kollektiv Boliger gang/sykkelavstand nærmeste sentrum

Hvor bygges boliger og boligtype Eksempler boligfelt



Boligbygging

Boligtypefordeling i dag Boligtyper bygd siste årene

Boligtypefordeling eter gjennomføring KPA Boligpotensial KPA versus behov



Næring og næringsareal

Lokalisering virksomheter (10+ansatte) Fordeling bransjer

Næringsareal – tidsperspektiv utvikling Næringsareal – arealutnyttelse (%-BYA)



Kartportaler

Boligfeltbase Bedriftsregister

Næringsareal

https://trondheimsregionen.no/areal-og-transport/kartportal/

Befolkning, bolig, transport

https://trondheimsregionen.no/areal-og-transport/kartportal/


Knutepunktutvikling langs jernbane

Eksempler over- og underganger

Universell utforming

Trygghet, attraktivitet

Sykkelparkering



Oppfølging i Trondheimsregionen
Tenk regionalt!
IKAP skal legges til grunn
Følge utvikling, vurdere behov bistand få 
fart i utvikling av næringsareal eller avsette 
nytt næringsareal i KPA

Oppfølging Trondheim
Avklaringer godsterminal Heggstadmoen og 
Torgård
få fart i byomforming
mer gods over på bane
legge til rette for arealkrevende næring

Ta vare på eksisterende næringsarealer
få fart i byomforming
legge til rette for arealkrevende næring

Muligheter innpassing del av arealkrevende 
bransjer i urbant miljø (Rambøll) 

Muligheter fortetting på eksisterende 
næringsarealer i Trondheim (HUS arkitekter)



Evaluering samarbeidet våren 2019

Fra møtet i Regionrådet
−Samarbeidet har hatt veldig positiv 
utvikling de siste årene.
−Trondheimsregionen må fortsatt ha fokus 
på utviklingsoppgaver, ikke 
tjenesteproduksjon. 
−Digitalisering, klima/miljø, og innovasjon i 
offentlig sektor ble tatt fram som viktige 
nye samarbeidsområder i neste periode. 



Byvekstavtale for Trondheimsområdet 
Samordnet areal- og transportutvikling

for å oppnå nullvekstmålet



Byvekstavtalen (BVA)
Staten, Trøndelag fylkeskommune, Melhus – Trondheim – Malvik – Stjørdal kommune 
(Skaun og Orkdal burde også ha vært invitert, kanskje neste gang?)

Statlig bidrag i finansiering 
infrastrukturtiltak (gang, 
sykkel, kollektiv) og drift 
kollektivtransport
Budsjett NTP 2018 - 2029

mot

Egenandel 
partene lokalt og inntekter 
bompenger

+
Forpliktelser arealutvikling 
som støtter opp under 
infrastrukturtiltakene,
nullvekstmål
+
Restriktive tiltak 
personbiltransport
(bomstasjoner, parkering)

Ferdig forhandlet 15. mars 2019 
Politisk behandlet kommunestyrene, fylkestinget periode mars-juni 

Signert av alle parter 25. juni 2019



IKAP-2
Arealutvikling som støtter opp under økt frekvens på 

jernbane Melhus - Stjørdal 
= 

knutepunktutvikling/fortetting 
rundt prioriterte stasjonsområder IKAP

Melhus sentrum

Heimdal

Trondheim S

Leangen
Hommelvik Stjørdal

Ranheim

Oppfølging IKAP:

Helhetlig planlegging rundt de prioriterte stasjonsområdene:
Melhus sentrum, Heimdal, Trondheim S, Hommelvik og Stjørdal

I tillegg Leangen og Ranheim stasjonsområde som 
omstigningsstasjon tog-metrobuss



Styring arealutvikling i Trondheim
vesentlig for å oppnå nullvekstmålet 

Sentrale sentrumsområder Trondheim Metrobuss Lokale sentre

boliger og arbeidsplasser i sentrale sentrumsområder Trondheim, 
fortetting rundt holdeplasser Metrobuss og lokale sentre, rekkefølge utbygging, …



Styring arealutvikling i Trondheim
vesentlig for å oppnå nullvekstmålet 

Sentrale sentrumsområder Trondheim Metrobuss Lokale sentre

boliger og arbeidsplasser i sentrale sentrumsområder Trondheim, 
fortetting rundt holdeplasser Metrobuss og lokale sentre, rekkefølge utbygging, …



Styring arealutvikling i Trondheim
vesentlig for å oppnå nullvekstmålet 

Sentrale sentrumsområder Trondheim Metrobuss Lokale sentre

boliger og arbeidsplasser i sentrale sentrumsområder Trondheim 
=  frigjøre areal til byutvikling på Brattøra og Nyhavna
fortetting rundt holdeplasser Metrobuss og lokale sentre, rekkefølge utbygging, …

Godsterminal jernbane på Torgård, sjø i Orkanger



Utfordring 
båndlegging store arealer rundt stasjoner og langs trasé

i KDP Dobbeltspor Leangen – Hommelvik + rundt godsterminal Torgård

Avtalt i BVA
Helhetlig knutepunktutvikling 
Stjørdal, Hommelvik, 
Ranheim, Trondheim S, 
Melhus

Felles forpliktelse: 
planavklaringer og plan for 
realisering og finansiering på 
plass 31.12.2019



Samordne parkeringspolitikk for 
avtaleområdet - innen 2021

Prosjekt Byplankontoret: SmartIKT, verktøy registrering parkeringsplasser og gangnett



Registrering parkeringsplasser
Noen eksempler Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal

Brattøra

Melhus sentrum

Hommelvik

Stjørdal



Mål: oversikt antall besøks- og 
arbeidsplassparkering i alle sentre i TRR 

547 parkeringsplasser

Hommelvik 237 parkeringsplasser

Melhus

1297 parkeringsplasser
+ minst 2 p-hus

Brattøra

Tangen - Stjørdal



Samordnet areal- og transportutvikling



Ta vare på kvalitetene i regionen
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