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Interkommunal 
arealplan

• Trondheimsregionen:
• Stjørdal, Malvik, 

Trondheim, Klæbu, 
Melhus, Midtre Gauldal, 
Skaun og Orkdal (+ Rissa 
og Leksvik).

• Gjennomføres som 
interkommunal plan

• Vedtas som bindende 
retningslinje for 
kommuneplanene

En videreføring og 
konkretisering av 

fylkesdelpan ”Ny giv”



Bærekraftig og
Konkurransedyktig
arealutvikling:
• Regional avklaring av 

store næringsarealer
• Næringslivets behov
• Jordvern og andre 

arealinteresser

• Trekke opp en felles 
boligpolitikk

• Logistikknutepunkt ..

Hovedhensikt 
med planen



Å begrense 
transport og 
klimagassutslipp 
er vesentlig



Jordvern i 
byregioner er en 
særlig utfordring

Klima

Jordvern



Regionalt 
utgangspunkt:

MÅL 2: Trøndelag skal bli en nasjonal 
rollemodell for et konkurransedyktig, 
balansert og bærekraftig utbyggings- og 
bosettingsmønster

MÅL 2: Trøndelag skal bli en nasjonal 
rollemodell for et konkurransedyktig, 
balansert og bærekraftig utbyggings- og
bosettingsmønster

Strategi 3: Styrke bærekraftig arealplan- 
legging for Trondheimsregionen, byene 
og tettstedene i Trøndelag 

Strategi 3: Styrke bærekraftig arealplan- 
legging for Trondheimsregionen, byene 
og tettstedene i Trøndelag

MÅL 1: Miljøvennlige, trygge og 
effektive kommunikasjoner 
MÅL 1: Miljøvennlige, trygge og 
effektive kommunikasjoner

Strategi 1: Overføre gods fra veg til 
jernbane og sjø 
Strategi 1: Overføre gods fra veg til 
jernbane og sjø



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

• analyser av reisekonsekvenser

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

• analyser av reisekonsekvenser

Befolkningsprognose 
- på skolekretsnivåStrategisk 

næringsplan

To tilknyttede prosjekt:



1.-utkast IKAP bygger på:



IKAP gir Trondheimsregionen avgjørende konkurransefortrinn

Arealutvikling for et konkurransedyktig næringsliv 
og gode boliger for framtidens befolkning 

Arealutvikling for et konkurransedyktig næringsliv 
og gode boliger for framtidens befolkning 9

IKAP gir Trondheimsregionen avgjørende konkurransefortrinn:
• Vilje og evne til samarbeid om arealutviklingen. 
• Gode regionale næringsareal for store næringsvirksomheter og 

næringsarealer for å videreutvikle kommunenes fortrinn. 
IKAP gir grunnlag for miljøvennlige valg for næringsliv og beboere:
• Aktivitet, opplevelse, service og bosetting samles i regionens sentra. 

Dynamiske samvirkende sentra er suksesskriteriet for næring og bosetting 
• Boliger for framtidens beboere med miljøvennlig levesett.
”Rollemodell for konkurransedyktig, bærekraftig utbyggingsmønster”

IKAP gir Trondheimsregionen avgjørende konkurransefortrinn:
• Vilje og evne til samarbeid om arealutviklingen. 
• Gode regionale næringsareal for store næringsvirksomheter og 

næringsarealer for å videreutvikle kommunenes fortrinn.
IKAP gir grunnlag for miljøvennlige valg for næringsliv og beboere:
• Aktivitet, opplevelse, service og bosetting samles i regionens sentra. 

Dynamiske samvirkende sentra er suksesskriteriet for næring og bosetting
• Boliger for framtidens beboere med miljøvennlig levesett.
”Rollemodell for konkurransedyktig, bærekraftig utbyggingsmønster”

Hva er høringsutkast til 1.-utkast IKAP:
• Før godsterminal/havn er avklart skal det være tilstrekkelig arealtilbud: 

1.-utkast IKAP skal gi retningslinjer om 1-2 større gode 
næringsareal som også ivaretar  klima- og miljøutfordringene. 

• Når godsterminal/havn er nærmere avklart må IKAP videreføres: 
Klargjøring av ytterligere store næringsareal i henhold til behov. 

• 1.-utkast IKAP skal gi retningslinjer til kommunene for prioritering 
av boligområder – attraktive boliger og bærekraftige valg. 

Hva er høringsutkast til 1.-utkast IKAP:
• Før godsterminal/havn er avklart skal det være tilstrekkelig arealtilbud: 

1.-utkast IKAP skal gi retningslinjer om 1-2 større gode 
næringsareal som også ivaretar  klima- og miljøutfordringene.

• Når godsterminal/havn er nærmere avklart må IKAP videreføres: 
Klargjøring av ytterligere store næringsareal i henhold til behov.

• 1.-utkast IKAP skal gi retningslinjer til kommunene for prioritering 
av boligområder – attraktive boliger og bærekraftige valg.



Næringsareal i Stjørdal kommune 
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Retningslinjer 
store regionale næringsareal (1)
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Retningslinje 1.1
oNye Sveberg prioriteres som aktuelt område for 
etablering av langsiktig stort regionalt 
næringsområde 
oMulighetsstudie av Nye Sveberg, siktemål: 
Førsteetappe på ca 1.000 daa 


 

Å avklare nærmere terrengmessig 
tilpassing 



 

Hensynet til biologisk mangfold og 
friluftsliv. 

Retningslinje 1.2
oFølgende områder skal bidra i et kortsiktig 
perspektiv: 
Deler av Løvåsområdet 

• avhengig av resultat av grunnforhold og 
friluftsinteressene. 

Deler av Tulluanområdet. 
Deler av Stormyra, med vekt på eventuelle 
spesielle etableringer. 

Retningslinje 1.1
oNye Sveberg prioriteres som aktuelt område for 
etablering av langsiktig stort regionalt 
næringsområde
oMulighetsstudie av Nye Sveberg, siktemål: 
Førsteetappe på ca 1.000 daa


 

Å avklare nærmere terrengmessig 
tilpassing



 

Hensynet til biologisk mangfold og 
friluftsliv. 

Retningslinje 1.2
oFølgende områder skal bidra i et kortsiktig 
perspektiv:
Deler av Løvåsområdet 

• avhengig av resultat av grunnforhold og 
friluftsinteressene. 

Deler av Tulluanområdet. 
Deler av Stormyra, med vekt på eventuelle 
spesielle etableringer. Minimalt jordbruksareal foreslås



Retningslinjer 
store regionale næringsareal (2)
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Retningslinje 1.3
oUtgår

Retningslinje 1.4
Grønøra vest: Tilrår at planavklaring igangsettes:
oLandbruksareal med høy kvalitet
oRegional betydning for videreutvikling av 
Orkdal som industrikommune med havn 
oRekkefølgebestemmelse :



 

Avvente igangsetting av utbygging inntil 
eksisterende næringsareal på Grønøra 
er avklart utnyttet. 



 

Nye etableringer skal ha regional 
betydning. 

Retningslinje 1.3
oUtgår

Retningslinje 1.4
Grønøra vest: Tilrår at planavklaring igangsettes:
oLandbruksareal med høy kvalitet
oRegional betydning for videreutvikling av 
Orkdal som industrikommune med havn
oRekkefølgebestemmelse :



 

Avvente igangsetting av utbygging inntil 
eksisterende næringsareal på Grønøra 
er avklart utnyttet. 



 

Nye etableringer skal ha regional 
betydning.



Retningslinjer 
store regionale næringsareal (3)
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Retningslinje 1.5
For å dempe arealbehov og omdisponering av 
jordbruksareal: 
oEksisterende og nye næringsområder utnyttes 
med høy utnyttingsgrad. 
oUtrede metodikk for å fortette eksisterende 
store næringsarealer i regionen. 
Havneområdet i Orkdal og Sutterø i Stjørdal 
skal inngå 

Retningslinje 1.5
For å dempe arealbehov og omdisponering av 
jordbruksareal:
oEksisterende og nye næringsområder utnyttes 
med høy utnyttingsgrad.
oUtrede metodikk for å fortette eksisterende 
store næringsarealer i regionen.
Havneområdet i Orkdal og Sutterø i Stjørdal 
skal inngå

Retningslinje 1.6
Ivareta nødvendig offentlig styring for å sikre det 
regionale perspektivet og etablere nødvendig 
ressursgrunnlag for gjennomføring: 
oVurdere utviklingsselskap for hvert av 
områdene med offentlig eiermajoritet 
oDer det trengs gjennomføringskraft, kan alle 
kommuner i regionen inviteres til å delta i slike 
selskap. 
I første omgang sikte mot å etablere en regional 
portal for markedsføring og informasjon om 
samlet tilbud av næringsareal i regionen 

Retningslinje 1.6
Ivareta nødvendig offentlig styring for å sikre det 
regionale perspektivet og etablere nødvendig 
ressursgrunnlag for gjennomføring:
oVurdere utviklingsselskap for hvert av 
områdene med offentlig eiermajoritet
oDer det trengs gjennomføringskraft, kan alle 
kommuner i regionen inviteres til å delta i slike 
selskap. 
I første omgang sikte mot å etablere en regional 
portal for markedsføring og informasjon om 
samlet tilbud av næringsareal i regionen

Retningslinje 1.7
oNår det foreligger nærmere sikkerhet om valg 
av lokalisering for godsterminal og havn: 


 

Ny vurdering av retningslinjene


 

Uansett senest sommeren 2012.

Retningslinje 1.7
oNår det foreligger nærmere sikkerhet om valg 
av lokalisering for godsterminal og havn:


 

Ny vurdering av retningslinjene


 

Uansett senest sommeren 2012.



Retningslinjer 
besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet

Retningslinje 2.1
oBesøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet 
prioriteres lokalisert til kollektivbuen og 
avlastningssentrene i Trondheim og 
senterområdene i region/kommune-sentrene. 

Retningslinje 2.2
oSentrene skal fortettes gjennom samling av 
arbeidsplasser, handel, sosialt liv og 
kulturaktiviteter, med sikte på samvirke innenfor 
næringsliv og annet fellesskap. 

Retningslinje 2.3-4
oTilstrekkelig andel næringsareal og godt 
hushold  av arealene 

Retningslinje 2.5
oIkke nye sentra for besøks- og arbeidsplass- 
intensiv virksomhet 
oKjøpesenterstopp gjelder
oNy Giv gjelder fortsatt angående senterstruktur 
og omland. 

Retningslinje 2.1
oBesøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet 
prioriteres lokalisert til kollektivbuen og 
avlastningssentrene i Trondheim og 
senterområdene i region/kommune-sentrene.

Retningslinje 2.2
oSentrene skal fortettes gjennom samling av 
arbeidsplasser, handel, sosialt liv og 
kulturaktiviteter, med sikte på samvirke innenfor 
næringsliv og annet fellesskap.

Retningslinje 2.3-4
oTilstrekkelig andel næringsareal og godt 
hushold  av arealene

Retningslinje 2.5
oIkke nye sentra for besøks- og arbeidsplass- 
intensiv virksomhet
oKjøpesenterstopp gjelder
oNy Giv gjelder fortsatt angående senterstruktur 
og omland.



Årlig befolkningsvekst: 
Trondheim, resten av regionen, resten av Trøndelag



DIMENSJONERING: 
Befolkningsprognose



Planlagte boliger – beregnet behov 
Fordelt på plankrets (skolekretser)

• Tallene er fra en 
foreløpig 
prognose – vil bli 
oppdatert 

• 12-årsperspektiv
• Forutsetter 

boligfordeling 
som de 10 siste 
årene 

• Moderat høy 
befolkningvekst: 
1,3% per år 

• Tallene er fra en 
foreløpig 
prognose – vil bli 
oppdatert

• 12-årsperspektiv
• Forutsetter 

boligfordeling 
som de 10 siste 
årene

• Moderat høy 
befolkningvekst: 
1,3% per år



Retningslinjer for boligbygging
Retningslinje 4.1
oFelles boligpolitikk basert på at framtidig 
befolkningsvekst skal fordele seg mellom 
kommunene som tidligere. 
oPrognose ca 3.500/år - høyere enn siste 10-år
oinnebærer at kommunene skal dimensjonere og 
tilrettelegge for boligbygging i henhold til årlig 
gjennomsnittlig boligtall: 

Retningslinje 4.2:
oHver kommune skal prioritere sine framtidige 
boligfelt slik at klima-, miljø- og landbruks- 
hensyn ivaretas, ut fra IKAPs analyser: 


 

Transportkonsekvenser for boligfelt


 

Landbrukskonsekvenser for boligfelt


 

Analyse om boligtypefordeling


 

Analyse av skolekapasitet

Retningslinje 4.3:
oKommunen velger selv de planmessige/ 
juridiske virkemidler som den anser som mest 
hensiktsmessig for ”porsjonering” 
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gjennomsnittlig boligtall:

Retningslinje 4.2:
oHver kommune skal prioritere sine framtidige 
boligfelt slik at klima-, miljø- og landbruks- 
hensyn ivaretas, ut fra IKAPs analyser:


 

Transportkonsekvenser for boligfelt


 

Landbrukskonsekvenser for boligfelt


 

Analyse om boligtypefordeling


 

Analyse av skolekapasitet

Retningslinje 4.3:
oKommunen velger selv de planmessige/ 
juridiske virkemidler som den anser som mest 
hensiktsmessig for ”porsjonering”

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

IKAPS HENSIKT:
oIkke å ”strupe” boligbyggingen i hver 
kommune, men at kommunene benytter en 
rekkefølgemetodikk for å ivareta at de 
”riktigste” boligene  - ut fra de vedtatte 
strategiene  - bygges først 
oAt nybyggingen sees i sammenheng med 
eksisterende boligmasse 
oFokus på boliger for morgendagens beboere



 

At beboere kan gjøre miljøvennlige valg


 

Bolig/tjenester/fritid: ny livvstil

IKAPS HENSIKT:
oIkke å ”strupe” boligbyggingen i hver 
kommune, men at kommunene benytter en 
rekkefølgemetodikk for å ivareta at de 
”riktigste” boligene  - ut fra de vedtatte 
strategiene  - bygges først
oAt nybyggingen sees i sammenheng med 
eksisterende boligmasse
oFokus på boliger for morgendagens beboere



 

At beboere kan gjøre miljøvennlige valg


 

Bolig/tjenester/fritid: ny livvstil



Transportanalysen
Viser antall km som bilfører 
per person over 18 år til 
arbeids- og servicereiser. 
oBedriftsregister fra 2005
oReisevaneundersølelse 
fra 2001 
oRegionen inndelt i  51 
soner som er gitt sonevise 
egenskaper 
oVedlegg viser reise- 
lengde for hvert boligfelt 

Viser antall km som bilfører 
per person over 18 år til 
arbeids- og servicereiser.
oBedriftsregister fra 2005
oReisevaneundersølelse 
fra 2001
oRegionen inndelt i  51 
soner som er gitt sonevise 
egenskaper
oVedlegg viser reise- 
lengde for hvert boligfelt



Landbruksanalysen



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. 

• 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.

Sammenhengen mellom 
nye store næringsarealer 

og godstransport



Målestokk = 1:170000





Oppfølging av IKAP

• Politisk behandling
• I kommunene
• I regionen

• Kommunene skal igangsette prosesser for gjennomføring 
umiddelbart etter sluttføring av IKAP 
• Felles rapportering og evalueringspresentasjon 6 mnd etter 

sluttbehandling av IKAP 

• Politisk behandling
• I kommunene
• I regionen

• Kommunene skal igangsette prosesser for gjennomføring 
umiddelbart etter sluttføring av IKAP
• Felles rapportering og evalueringspresentasjon 6 mnd etter 

sluttbehandling av IKAP

www.trondheim.kommune.no/ikap



Fallhøyden 
er relativt 

høy….

Men...

…det dreier seg 
om hvordan 

regionen skal 
lykkes!
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