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Hva er IKAP? 

 
 

 

IKAP gir retningslinjer om:  

• store regionale næringsareal  

• besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet 

• kommunale næringsareal 
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Trondheimsregionen 

   Stjørdal, Malvik, 

Trondheim, Klæbu, 

Melhus, Midtre 

Gauldal, Skaun og 

Orkdal, Rissa og 

Leksvik. 

 

 

 

 



1.-utkast IKAP bygger på: 



Forpliktende samarbeid om: 
• beregningsforutsetninger  
• folketall og aldersgrupper 
• boligtyper/etterspørsel 
• Pendling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• analyser av reisekonsekvenser 
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Befolkningsprognose 

-  på skolekretsnivå Strategisk 

næringsplan 

           To tilknyttede prosjekt: 



Hovedhensikt 

med planen 

• Bærekraftig og 
konkurransedyktig 
arealutvikling: 

 
• Samordnet regional 

avklaring av store 
næringsarealer 
 
 

• Trekke opp en felles 
boligpolitikk 
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IKAP er en plan for korte reiser 

   

 

 

 

   Overordnet mål 

 Samlet CO2-utslipp fra 

transport i regionen 

skal reduseres med 20 

% fram til 2018.  

Å begrense transport 

og klimagassutslipp er 

vesentlig 



Strategiske grep: 
Næringsareal  

• Reduksjon av transport: 

• Virksomhet med mye besøk 

og arbeidsplasser lokaliseres i 

sentra/kollektivknutepunkt 

• Arealkrevende virksomhet 

lokaliseres gunstig i forhold til 

godsstrømmer 

• Fortetting av eksisterende 

næringsareal  

• Parkeringsnormer 

• Transportanalyser som 

grunnlag for lokalisering av 

store næringsareal  

 

• Miljøkonflikter og reduksjon i 

omdisponering av dyrka 

mark skal vektlegges 

• Regional dimensjonering og 

prioritering ved utvelging av 

store næringsområder 

• 1-3 store områder 

• Korridorer skal vektlegges 

• Lokalisering av godsterminal  

vektlegges 

 

 



• Herlighetsverdier 

• Landbruk 

• Natur 

• Korridorer/Akser 

• Transportårer 

• Kollektivtrafikk 

 

 

• Strategisk 

lokalisering 

• Godsterminal  

• Havn 

Utviklingsretninger - analyse 

 



Dimensjonering næringsarealer 

I mulighetsrommet: 12.000 daa 

Trondheim kommune: 

• ”Det skal være en reell 

arealreserve på 2.000 daa 

næringsareal innenfor 

Trondheim og våre nærområder”   

NiT:  

Med befolkningsvekst 3.000/år: 

• 12 (+10) år:         2.400 daa  

• 30 (+10) år :         4.300 daa 

Konfliktnivå Kostnad Attraktivitet 



KU-metodikk for oversiktlig arealplan 

  



Resultat: 

 Store regionale næringsareal 

14 

Retningslinje 1.1  

o Nye Sveberg  - regionens nye 

store næringsområde 

 

Retningslinje 1.2 

o Følgende områder skal bidra i 

et kortsiktig perspektiv: 

 Løvåsområdet  

 Tulluanområdet.  

 Stormyra 

Retningslinje 1.1  

o Nye Sveberg  - regionens nye 

store næringsområde 
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Minimalt jordbruksareal foreslås 



Resultat: 

 Store regionale næringsareal  

15 

Retningslinje 1.5  

For å dempe arealbehov og 

omdisponering av jordbruksareal: 

 

o Høy utnyttingsgrad. 

o Utrede metodikk for å fortette 

eksisterende store 

næringsarealer i regionen. 
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Strategiske grep: 
Boligbygging 

 
• Fordeling mellom kommunene som tidligere (siste 10 

år) 

• Prioritering mellom boligområder: 

• Redusere transport (avstand til sentra) 

• Unngå dyrka mark og andre miljøverdier 

• Utnytte eksisterende teknisk/sosial infrastruktur  

• Boligtyper 

• Tetthet 



Planlagte boliger – beregnet behov 
Fordelt på plankrets (skolekretser) 

• 12-årsperspektiv 

• Forutsetter 

boligfordeling 

som de 10 siste 

årene 

• Moderat høy 

befolkningvekst: 

1,3% per år 
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DIMENSJONERING: 

Boligtall 12 år 
Boligbehov, lik 
fordeling som 
siste 10 år 

SUM Trondheim Omegns-

kommunene 

Høyt 29.500 23.000 6.500 

Moderat høyt 22.900 17.600 5.300 

Moderat lavt 16.200 12.200 4.000 

Lavt 9.500 6.900 2.600 

Mulig boligtall på 

avklarte arealer 
 

SUM Trondheim Omegns-

kommunene 

Boligfeltbase 33.900 21.600 12.300 



Transportanalysen 
Viser antall km som 

bilfører per person 

over 18 år til arbeids- 

og servicereiser. 
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 Resultat: Felles boligpolitikk 
Retningslinje 4.1  

o Befolkningsveksten skal fordele 

seg mellom kommunene som 

tidligere. 

o Kommunal ”kvote” 

 

Retningslinje 4.2: 

o Hver kommune skal prioritere sine 

framtidige boligfelt slik at klima-, 

miljø- og landbrukshensyn ivaretas 

 

 

Retningslinje 4.3: 

o Kommunen velger selv virkemidler 

som den anser som mest 

hensiktsmessig for ”porsjonering” 
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Siste 10-årsperiode 

1999-2008 

Prognose                    

2009-2018 

IKAP 

Befolknings-

vekst 

Boliger 

per år 

Befolknings-

vekst 

Boliger 

per år 

Boliger 

per år 

Stjørdal 1,47 % 190 1,55 % 166 180 

Malvik 1,31 % 86 1,38 % 90 95 

Trondheim 1,35 % 1195 1,42 % 1352 1350 

Klæbu 1,52 % 41 1,58 % 48 50 

Melhus 1,17 % 91 1,24 % 97 100 

Skaun 1,01 % 45 1,13 % 37 50 

Orkdal 0,94 % 57 1,01 % 60 70 

Midtre Gauldal *) 0,30 % 21 0,64 % 20 25 

SUM 1726 1870 1920 

IKAP er en plan for korte reiser  



Resultat:  

Besøks- og arbeidsplassintensiv 

virksomhet 
2.1 Virksomhet med mye besøk eller 

mange ansatte prioriteres lagt i 

senterområdene 

 

2.2  Sentrene skal fortettes 

 

2.3 Det skal være plass til næring. Maks 

30/40% av ny utbygging til boliger 

 

2.4 God arealutnytting i senterområdene. 

Bakkeparkering begrenses 

 

2.5 Det skal ikke etableres nye sentra for 

besøks- og arbeidsplassintensiv 

virksomhet 

 

 

 

2.1 Virksomhet med mye besøk eller 

mange ansatte prioriteres lagt i 

senterområdene 

 

2.2  Sentrene skal fortettes 

 

2.3 Det skal være plass til næring. Maks 

30/40% av ny utbygging til boliger 

 

2.4 God arealutnytting i senterområdene. 

Bakkeparkering begrenses 

 

2.5 Det skal ikke etableres nye sentra for 

besøks- og arbeidsplassintensiv 

virksomhet 

 

 

 



Hvor kommer´n? 



IKAP i forhold til 

godsterminal og 

havn 

• IKAP: prioritere store generelle 

næringsareal i regionen  

• Noen har omfang og beliggenhet som 

gjør dem aktuell som godsterminal 

• Noen har beliggenhet opp mot 

eksisterende havner  

• Når godsterminal/havn er nærmere 

avklart må IKAP videreføres: 

Klargjøring av ytterligere store 

næringsareal i henhold til behov. 
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Sammenhengen mellom 

nye store næringsarealer 

og godstransport 



 
Strategiske grep: 
Oppfølging av IKAP 

 
• Kommunene skal følge opp de forpliktende 

retningslinjene fastsatt i IKAP umiddelbart etter 

sluttbehandling. 

• Felles rapportering og evaluering 6 mnd etter 

sluttbehandling av IKAP hvor hver kommune gjør rede for 

igangsatte prosesser.  



Fallhøyden 

er relativt 

høy…. 

Men... 

…det dreier seg 

om hvordan 

regionen skal 

lykkes! 

www.trondheimsregionen.no 

 

http://www.trondheimsregionen.no/

