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Byen vokser + 50 000 i 2030 
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Hovedtrekk ved befolkningsveksten 

 Sterk innvandring fra utlandet 

 Kan bli høyere enn forutsatt?   

 Fødselsoverskudd 

 Sterk vekst i barn og unge 

 Fra 2020 bli det sterk vekst i 80 år + 

 Yrkesaktiv alder blir relativt mindre  

 Forsørgerbyrden øker 

 Økt antall studenter 



Veksten krever : 
 Boligbygging 

 Næringsarealer 

 Offentlige tjenester  

 Grønne lunger og rekreasjon  

 Transport og kommunikasjon 
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Trondheim 2030 
 Med dagens løsninger er kommunens byggebehov : 

 50 barnehager 

 10 skoler 

 10 helse- og velferdssenter, samt utleieboliger 

 50 nye idrettsanlegg 

 100 nye parker 

 Kulturarenaer 

 Kirkegårder 

 

 Trenger 1 400 daa tomteareal 
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Trondheim kommune 

Annen ønsket nybygging  
(utenom bolig, næring) 

 En samlet campus 

 FoU-institusjoner og relaterte fagmiljø nær campus 

 Videregående skoler 

 Fire nye brannstasjoner 

 Storbyhall 

 Flerbrukshaller 

 Kunsthall  

 Logistikknutepunkt  

 ++ 
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Kommuneplanens samfunnsdel:  
1. I 2020 er Trondheim en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby 
2. I 2020 er Trondheim en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig 
3. I 2020 er Trondheim en inkluderende og mangfoldig by 
4. I 2020 er Trondheim kommune en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv 

arbeidsgiver 
  

Kommuneplanens arealdel 
 
Miljøpakke for transport: 
Byutviklingspolitikken med vekt på fortetting skal fortsette.  
80% av ny boliger i eksisterende tettstedsavgrensning 
60% av arbeidsintensive virksomheter innenfor ”kollektivbuen” 
 
 

 

 

 
    Overordnede strategidokumenter- stø kurs 
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Ta vare på ubebygde områder: 
• Markaområdene  
• Dyrka mark 
• Viltkorridor 

Kommuneplanens arealdel: 
 
Forsterke eksisterende strukturer: 
• Rett virksomhet på rett sted  
• Fortetting med kvalitet 
• Blå/grønne strukturer 
• Tilsluttende utbygging 

 

     

 

 

”I 2020 er Trondheim en bærekraftig by, 
der det er lett å leve miljøvennlig” 

Forslag til lokalsenter 



Boligpotensiale 2012 - 2024 

• Bystyret har vedtatt 1750 nye boliger per år i perioden 
2011 – 2015, dette tilsvarer 21 000 boliger frem til 2024 
 
• Beregnet boligbehov er 19 500 boliger frem til 2024 
 
• Rådmannens forslag KPA: 

• 28 000 nye boliger realiserbare innen 2024.  
• (Kjent langsiktig boligpotensiale – 70 000) 

 
• Etterslep, men nå løsner det 

• 1500 godkjent i 2011 
• 1900 godkjent i 2012 
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Nye utbyggingsområder 



Utfordringer 

 Kommunen trenger 1 400 daa (tjenester) 

 Kommunens byggebehov: 25 milliarder kr 

 Finansiering – behovene er større enn de kjente 
rammene – dette krever: 

 Større arealeffektivitet 

 Utvikle nye byggeløsninger og modeller 

 Økte inntekter til Trondheim kommune 

 Boligutbygging av private 

 Næringsutvikling 

 Kollektivtransport, veier, gang- og sykkelveier 
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Mange aktører – ulike roller 

 TK – samfunnsaktør, tilrettelegger, plan- og 
bygningsmyndighet, eier av tjenester/ 
infrastruktur  

 Private – eier tomtearealene 

 Utbyggere – kapasitet, organisering,  
produktivitet 

 Staten - lån og tilskudd, lover og forskrifter, 
skatte- og avskrivningsregler 
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Hvordan skal vi klare dette ?  

 

 

I fellesskap 
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