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Velkommen til orienteringsmøte om 
byutviklingsstrategien
- strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim mot 2050

23.04.18 Næringsforeningens medlemmer
Jofrid Burheim avdelingsleder og
Tove Hellem, prosjektleder



Agenda

● Innledning 
● De politiske bestillingene /ambisjonene
● Kort om prosess
● Byutredningen og nullvekstmålet
● Problemstilling: Boligutvikling, fortetting og transformasjon
● Problemstilling: Redusere biltrafikk, men sikre nødvendig trafikk
● Problemstilling: Næringsutvikling, fortette, bygge og bevare 
● Problemstilling: Transportnett og mobilitet for alle
● Medvirkning
● Veien videre



Strategisk planlegging nasjonalt: klima, nullvekst,..

Stort fokus på strategiske grep innen areal og transport for å nå mål (klima, helse..

Byutredning - statens utredning innen areal og transport for de 9 største byene

trinn I - prognoseår 2030 - faglig grunnlag for byvekstavtaler 

trinn II - prognoseår 2050 - Nasjonal transportplan 2022-2033 (bystrategi)

Byvekstavtaler - avtale mellom stat, fylke og kommuner 

parkeringsregulering, bompenger

arealutvikling, tilskudd til infrastruktur

måles og reforhandle 



Mål for Trondheim kommune mot 2020:

● teknologi- og kunnskapsby

● bærekraftig og lett å leve miljøvennlig

● inkluderende og mangfoldig

● samfunnsutvikler og arbeidsgiver



Strategisk planlegging lokalt 

Planlegger for en attraktiv by fram mot 2050

3 strategiske planer: byutviklingsstrategi, sentrumsplan og plan for lokale sentrum 

og knutepunkt

Faglig grunnlag er byutredningen, klimaplan, næringsareal, grøntplan, plan for 

areal til offentlige tjenester, skolebehovsplan, mm

Bred involvering  

Grunnlag for rullering av arealdelen, økonomiplanleggingen, offentlig investeringer



Agenda

● Innledning 
● De politiske bestillingene /ambisjonene
● Kort om prosess
● Byutredningen og nullvekstmålet
● Problemstilling: Boligutvikling, fortetting og transformasjon
● Problemstilling: Redusere biltrafikk, men sikre nødvendig trafikk
● Problemstilling: Næringsutvikling, fortette, bygge og bevare 
● Problemstilling: Transportnett og mobilitet for alle
● Medvirkning
● Veien videre



Kommunal planstrategi, bystyret 08.12.16

Bystyret vedtar at det utarbeides en byutviklingsstrategi med samordnet areal- og 
transportanalyse, og en tematisk kommunedelplan for lokalsentra og knutepunkt. 
Dette vil angi retning for en klimavennlig byutvikling og være utgangspunkt for 
samarbeid med lokale arealutviklere. Videre vil arbeidet danne grunnlag for 
revidering av kommuneplanens arealdel sammen med Klæbu i neste bystyreperiode.

Bystyret ber rådmannen utrede tiltak som øker fortetting langs viktige kollektivårer 
og kollektivknutepunkt som en del av byutviklingsstrategien



Kort om prosess
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Byutredningen



Vedtak etter KPA i 2013 



Attraktiv by for hele 
byens befolkning

En by for alle

Godt å være menneske

Gode bomiljø

Attraktivt arbeidsliv

Liv og røre - folk i hele byen

God folkehelse

Lett å leve miljøvennlig



2050:
62 000 flere innbyggere 

ByspredningKollektivalternativet
KPAalternativetKompaktalternativet



Byutviklingsstrategi - strategi for areal- og 

transportutvikling i Trondheim fram mot 2050

Kulturvern og 

kulturmiljø
Parkering

Transportnett og 

mobilitet
Bystruktur

Natur og friluftsliv
Transformasjon og 

fortetting

Boligutvikling og 

bomiljø

Kontor og forretning Bykvalitet

Lager / logistikkVarelevering

Lokal service Offentlige tjenester

Kultur

Klima

Støy
Idrett og 

fritid

Industri

Can stock 

photo



Problemstilling: Boligutvikling, fortetting og transformasjon

Boligpotensiale

Hvor og hvordan vi har bygd

Hvilket fokus bør vi ha mot 2050?



Kommuneplanens arealdel, 2012-2024



Totalt 12 120 boliger i perioden 10-17
400m

Befolkningsvekst 2050 i hht 

boligfeltbase og  fortettingsanalyse,  

kollektivårer i KPA og metrobuss.

ca 62 000 nye innbyggere

BYGD
UBEBYGD



15-30% 

BRA

ca 100% 

BRA

15-45% 

BRA

Åsveien skole

Byåsen skole / 

Munkvold 

lokalsenter

Lademoen



Vi har plass til befolkningsveksten fram 

mot 2030 her - i teorien

Boligfeltbase og fortettingsanalyse:
ca 30 000 nye innbyggere

Byutredningen:
ca 62 000 nye innbyggere

Potensiale mellom 30 og 62 000 flere innbyggere



Boligfeltbase og fortettingsanalyse:
ca 85 000 nye innbyggere

Byutredningen: 
ca 110 000 nye innbyggere

Dvs potensiale til 85 og 110 000 flere innbyggere - mao 

plass til befolkningsveksten fram mot 2050 - og mer 

enn det

http://trondheimsregionen.no/kart/boligbase.html

Potensiale langs hovedkollektivåre 
(metro)



Problemstilling: Redusere biltrafikk, men sikre nødvendig trafikk 

Hvilket fokus bør vi ha mot 2050?



Parkering - tre kommunale virkemidler for å regulere bilparkering

Nye parkeringsplasser Eksisterende p-plasser 

(Virksomheter)

Offentlige gater og 

plasser

Plan- og bygningsloven Mobilitetspolitikk- og rådgivning Veitrafikkloven/skiltforskriften



Parkering - tre kommunale virkemidler for å regulere bilparkering

Nye soner 

Fra bestemmelser til veiledende normer

Mulige endringer av krav:

● Bolig: betydelig reduksjon i minimumskrav

● Kontor: fjerne minimumskrav og fortsetter å redusere 

maksimumskrav

● Handel og service: fjerne minimumskrav og redusere 

maksimumskrav

Ulike krav i de to sonene



Problemstilling: Næringsutvikling, fortette, bygge og bevare 

Lokal service, industri og lager/logistikk

Hvilket fokus bør vi ha mot 2050?



Om lokal service, industri og lager/logistikk 
- Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen

Formål: bidra til felles forståelse om situasjonen for areal til arealkrevende 

virksomheter i Trondheimsregionen

● Fortetting av næringsarealer, rapport desember 2017 av HUS, IN`BY, Plan arkitekter

● Arealkrevende næringer i tre av Trondheims byomformingsområder, rapport desember 2017, 

Rambøll

● Egen kartlegging og utredning utført av Trondheimsregionen

● Prosess:

○ Regionrådet i Trondheimsregionen 23.03

○ Høringsfrist 04.04

○ Tillegg fra næringslivet - avventer nå dette før alt oversendes kommunene i regionen for bystyre- og 

kommunestyrebehandling - trolig blir det høst

○ https://trondheimsregionen.no/naeringsareal/.



Areal for arealkrevende 

næringer i KPA 

(eksisterende og framtidig)

Om lokal service, industri og lager/logistikk 
- Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen



Areal for arealkrevende 

næringer i KPA 

(eksisterende og framtidig)

Om lokal service, industri og lager/logistikk 
- Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen

Næringsareal 

satt av i KPA
arealkrevende næring



Tunga, Heggstad, 

Fossegrenda: 

fortettingspotensial for 

næring undersøkt 

2018

Tulluan: 400 da 

byggeklart, 2018

Fv 704: planarbeid for 

omlegging pågår.

Torgård: utrede 

geoteknikk
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Tunga: Veiledende 

plan for 

næringsfortetting

Dialog og “tidsplan” for 

arealkrevende næringer i 

byomformingsområdene

2020

Sikre eksisterende/ 

framtidig næringsareal 

og Flatåsen i KPA

Avklare muligheter på 

Heggstadmoen 

(søppelfyllingen)

Heggstad: 

Veiledende plan for 

næringsfortetting

Fossegrenda: 

Veiledende plan for 

næringsfortetting

Torgård: plan

Fv 704: bygging

Torgård: Utbygging 

av sikringstiltak

Tunga: realisering av 

næringspotensialet

Sveberg: utvidelse i 

KPA (Malvik)

Sveberg: reguleringsplan 

(oppfølging KPA)

Torgård: Realising og 

utbygging

Heggstad og Fossegrenda: 

realisering og utbygging

2030

Tulluan: Utvidelse 

i KPA

Sveberg og 

Stormyra: Utvidelse 

i KPA



Problemstilling: Transportnettet og mobilitet for alle

Status transportnett - hva er situasjonen?

Hvordan bør det utvikles mot 2050?



Formål: Sikre ønsket framkommelighet for ulike trafikantgrupper

● Gående

● Syklende

● Kollektiv

● Næringstransport

● Motorisert kjøretøy

Hvordan er framkommeligheten for disse gruppene?

Hvordan ønsker vi den skal være?

● Hvilke trafikantgrupper skal prioriteres hvor? i kryss, i sentrum ? 

Transportnettanalyse for Trondheim



Transportnett og mobilitet - transportnettanalyse for Trondheim

Transportnett for SYKKEL Transportnett for KOLLEKTIV Transportnett for MOTORKJØRETØY



Medvirkning

Verksted og seminarer

Orienteringsmøter

Gjestebud

Innbyggerpanel

Nettsiden: FramtidsTrondheim (google sites)

Facebook-side: Byplankontoret i 

Trondheim kommune 

Ekstern ressursgruppe



Veien videre

sommer 
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Januar
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1.mai
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Takk for oss

“Byutvikling for alle” ved utgangen - værsågod


