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Langsiktig strategi - tidsperspektiv 2040 
Dimensjonering 12 års periode 
 

 

 
o Utbyggingsmønstre 2040  
o Transport 
o Næring 
o Bolig 
 
o Arealbehov offentlige tjenester 2040 
o Massedeponi 
o Folkehelse/friluftsliv 

 

Temaer rullering IKAP 
Samordnet areal- og transport 

Spare jordbruksareal 



Mål, strategier, retningslinjer 

Trondheimsregionen skal bidra til at Trøndelag skal bli en 
nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, balansert og 
bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster 

 

Delmål areal- og transportutvikling Trondheimsregionen: 

- klimavennlig areal- og transportutvikling 

- spare jordbruksareal 

- attraktiv region å bo i 

- attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i  

 
Samordnet areal- og transport, jordvern, bolig, næring, senterstruktur 

Stor fokus på formidling statistikk og analyser 



Næring i IKAP 

Sikre tilgjengelig næringsarael til arealkrevende bedrifter 

Rett virksomhet på rett plass: ABC-prinsipp 

Et godt og variert tilbud av attraktive næringsarealer til alle bransjer 

 

 

 

 

 

 

Styrke samarbeid med næringslivet i alle fire korridorer 

vest, sør, øst, nord 



4 korridorer Trondheimsregionen 

Orkanger - Trondheim 

Fosen 

Trondheim - Stjørdal 

Trondheim  

- 

Støren 



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 



Bransjer - ABC 
A-bransjer 

• informasjon og kommunikasjon (NACE2007: 58-63) 

• finans forsikring (NACE2007: 64-66) 

• omsetning, drift eiendom (NACE2007: 68) 

• faglig, vitenskapelig, teknisk tjeneste (NACE2007: 69-75) 

• forretningsmessig tjeneste (NACE2007: 77-82) 

• offentlig administrasjon (NACE2007: 84) 

 

B-bransjer 

• bygg-anlegg (NACE2007: 41-43) 

• varehandel, reparasjon motorvogner (NACE2007: 45-46) 

• transport (NACE2007: 49) 

• transport kollektiv og post, distribusjon (NACE2007: 50-53) 

 

C-bransjer 

• industri (NACE2007: 10-33) 

• elektrisitetsforsyning (NACE2007: 35) 

• vann og avløp (NACE2007: 36-39) 

 

virksomheter holdt utenfor 

ABC-kategorisering 
 

detaljhandel 

øvrig offentlig: 

undervisning, helse/sosial, 

kultur/fritid 

øvrig privat: 

overnatting, servering 

annen tjeneste 

jordbruk, skogbruk, 

fiske, bergverk 



Lokalisering bedrifter 



Næringsstruktur 

31 % 

21 % 15 % 

8 % 

18 % 

7 % 

Trondheimsregionen 
fordeling bransjer  

A-kontor

B-næring

C-industri

detaljhandel

øvrig off.

øvrig privat

Informasjon og 
kommunikasjon 

17 % 

Finansierings- og 
forsikringsvirkso

mhet 
10 % 

Omsetning og 
drift av fast 

eiendom 
6 % 

Faglig, 
vitenskapelig og 

teknisk 
tjenesteyting 

36 % 

Forretningsmess
ig tjenesteyting 

31 % 

Fordeling kontorbranjser 

26 % 

16 % 

11 % 

4 % 

40 % 

3 % 

Trondheimsregionen   
fordeling bransjer (20+) 

A-kontor

B-næring

C-industri

detaljhandel

øvrig off.

øvrig privat



Bransjer per kommune 

20% 

6% 

74% 

30% 
59% 

11% 

25% 54% 

21% 



Bransjer per kommune 
arbeidsplassintensiv mer detaljert 

20% 

6% 

27% 

28% 

4% 

14% 



Prognose behov areal til arealkrevende 
bedrifter 

  scenario 1 scenario 2 scenario 3 

2025 1209 daa 546 daa 1127 daa 

2040 2407 daa 1088 daa 2244 daa 

+ 1.340  daa erstatningsareal transformasjonsområder Trondheim 

                     Nyhavna, Lade-Leangen, Tempe 



Arealkrevende næring i Trondheimsregionen 



Arealutnyttelse næringsarealer  
bebygd-ubebygd   



Arealutnyttelse næringsareal 

Trondheim øst 

Tiller 



Styrkning sentrale stasjonsområder 

Arbeidsplasser 

Handel 

Bolig 

15 minutt frekvens tog Melhus - Stjørdal 



Kartportal 

Trondheimsregionen.no/kart/ 
 

— Boligfelt og næringsareal  
  vedtatt i kommuneplanene 

 

— Lokalisering bedrifter og arbeidsplasser 
 (kommer snart) foretaks- og ansatte register 

http://trondheimsregionen.no/kart/


 
 
 
 
 

 
 
 


