
Arkivsaksnr.:18/2228 
 
 

SAKEN GJELDER: 
HØRING - STRATEGI FOR NÆRINGSAREALUTVIKLING I 
TRONDHEIMSREGIONEN  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, 
datert 5. juli 2018.  
 
2. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som resultat av 
høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i Trondheimsregionen.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Høringsbrev          vedlegg 
Revidert høringsutkast Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen  vedlegg 
Justeringer etter ekstern høring        vedlegg 
Utvalg næringsarealer Trondheimsregionen: Planstatus – areal – egnethet bransjer –   
tidsperspektiv – oppdatert og supplert etter ekstern høring     vedlegg 
  
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Saken gjelder  
Gjennom IKAP har kommunene i Trondheimsregionen vedtatt at det skal sikres et variert tilbud 
av attraktive næringsarealer for forskjellige typer arealkrevende næringsvirksomheter på rett sted.  
 
Det ble stilt spørsmål om det er avsatt tilstrekkelig egnet næringsareal til arealkrevende 
virksomheter i Trondheimsregionen. 
  
Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 5. Januar 2016 i sak 1/16:  
«Trondheim må legge ut nok næringsareal til å sikre ny næringsetablering. Tilgang på nok og riktig 
næringsareal er svært viktig for å sikre nyetableringer og muligheter for utvidelse av allerede 
etablerte bedrifter. Ulike næringer kan ha ulike behov for viktig infrastruktur, derfor må nytt 
næringsareal ses i sammenheng med viktig infrastruktur og kostnader for utvikling av arealet til 
riktig formål. Vi ønsker å bevare den plasskrevende industrien i Trondheimsregionen. 
Formannskapet ber Rådmannen gå i dialog med næringslivet, og legge frem en plan for fortetting 
og bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for næringsareal. I 
tillegg viser Formannskapet til IKAP og ber rådmannen gå i dialog med aktuelle kommuner i 
Trondheimsregionen.» 
 
I oppstartsmøte med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), Landsorganisasjonen i 
Norge (LO i Trondheim), Entrepenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA Trøndelag), 
Håndverkerforeningen i Trondheim og Trondheim Havn ble deltakerne enig om at det ikke skulle 
bli en plan, men en Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen.  
 



Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har blitt utarbeidet av Trondheimsregionen. 
Trondheimsregionen-regionrådet vedtok 16. februar 2018 å sende høringsutkast på en ekstern 
høring med høringsfrist 4. april.  
 
I felles formannskapsmøte 23. mars ble det bedt om å ta en runde til med NiT for å se om man kan 
bli mer enige om konklusjonene. Tilleggsrunden har resultert i en justering av konklusjonen.  
 
Revidert høringsutkast er nå sendt på høring til kommunene i Trondheimsregionen med 
høringsfrist 11. september 2018. 
 
Med grunnlag i høringsuttalelsene fra kommunene i Trondheimsregionen vil 
Trondheimsregionen-regionrådet fatte endelig vedtak.  
 
Bakgrunn  
At det er tilstrekkelig areal til kontorbygg er alle enig om. Men spørsmålet er om det tilstrekkelig 
egnet areal i Trondheimsregionen til alle forskjellige typer arealkrevende virksomheter.  
Mål for Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen er å skape enighet i virkelighetsforståelse 
og vurdere om det er tilstrekkelig og egnet næringsareal til arealkrevende virksomheter. Hvis ikke, 
hvor i Trondheimsregionen det da bør vurderes å legge til rette for nytt næringsareal.  
 
Fakta  
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har blitt utarbeidet av Trondheimsregionen. Det 
har vært tett dialog med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), Landsorganisasjonen i 
Norge (LO i Trondheim), Entrepenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA Trøndelag), 
Håndverkerforeningen i Trondheim og Trondheim Havn i utredningsarbeidet.  
Kommuneplanleggere og næringsrådgiverne i kommunene i Trondheimsregionen har bidratt 
aktivt i arbeidet.  
 
Det er levert to konsulentutredninger:  

 Potensiale for fortetting på næringsarealer i Trondheim (HUS arkitekter)  

 Muligheter for blanding av arealkrevende virksomheter i byomformingsområder i 
Trondheim (Rambøll)  

 
I prosjektet er arealkrevende virksomheter delt i tre bransjer:  

 Lokalservice som omfattes av bygg- og anleggsvirksomheter, bilverksted og agentur/engros  

 Lager/logistikk som omfattes av samlastere, vareleverandører, post- og pakkedistribusjon  

 Industri som er produksjonsvirksomheter, både store og små  
 

 
 
Inndeling i disse tre bransjene er begrunnet i lokaliseringskriterier og forventet utvikling i årene 
framover. Bransjene har forskjellig markedsområde, kundegrupper og transportomfang. Også 



utvikling i antall etableringer og antall ansatte de siste 10 år og forventninger til utvikling i årene 
framover er ulik for disse tre bransjene.  
 
I tillegg til dette er det forskjeller innenfor bransjene i hvor mye areal virksomheter har behov for. 
Noen passer godt i kombibygg, andre har behov for store utearealer for manøvrering, oppstilling 
av utstyr eller lagring av materialer. 
 
Fellestrekk for alle tre bransjene er at virksomhetene gjerne er etablert på næringsarealer med god 
tilknytning til hovedvegnettet.  
 
Om næringslivet i Trondheimsregionen  
Næringslivet i Trondheimsregionen er variert og robust. En stor andel av arbeidsplassene er i 
kontorbransjen og offentlig sektor. Men det er også en god del virksomheter innenfor 
arealkrevende bransjer. Lokalservicevirksomheter som betjener regionen, logistikkvirksomheter 
som sørger for at varene blir distribuert i regionen, og produksjonsvirksomheter både smått og 
stort. De arealkrevende virksomhetene utgjør 23 % av antall arbeidsplasser i Trondheim og 25 % i 
Trondheimsregionen.  
 
Utvikling arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen  
I alle arealkrevende bransjer er det en sentraliseringstrend på gang. De virksomhetene som er 
etablert i regionen får flere ansatte, mens antall nyetableringer er begrenset. I industribransjen ser vi 
en nedgang i antall etableringer, mens totall antall ansatte har økt i perioden 2009-2015. Størst 
vekst i antall etableringer er i agentur- og engroshandel, reparasjon av motorvogner og i bygg- og 
anleggsbransjen, dette gjelder særlig små virksomheter med få ansatte. Logistikknæringen er en 
vekstnæring som i stor grad fanges opp av økt aktivitet i eksisterende virksomheter. 
  
Behov for areal til næringsvirksomheter skyldes i stor grad byomforming i Trondheim. 
Brattøra/Nyhavna, Lade/Leangen og Tempe/Sluppen er alle områder som skal transformeres til 
urbane byområder. I disse områdene er det etablert en god del arealkrevende næringsvirksomheter. 
Transformasjon av et område tar lang tid. Noen av virksomhetene kan innpasses i det framtidige 
byområdet, enten permanent eller midlertidig til deres lokaler skal transformeres, de øvrige må 
flytte. På kort sikt er det behov for regulerte arealer til de store arealkrevende virksomhetene som 
må flytte for å få transformasjonsprosessen i gang.  
 
 

 
Byomformingsområdene i Trondheim 



 
Næringsareal i Trondheimsregionen  
Kommunene i Trondheimsregionen har avsatt en god del areal til næringsformål, både 
eksisterende og framtidig, i sine kommuneplaner. Dette skaper forutsigbarhet for næringslivet og 
sikrer at det legges til rette for næringsutvikling ”på rett sted”.  
 
Det er mange små og mellomstore næringsarealer i kommuneplanene, disse er godt egnet til 
lokalservicevirksomheter og små industrivirksomheter. I tillegg er det noen store næringsarealer 
som både er egnet til større industrivirksomheter, lager/logistikk og lokalservice. De fleste store 
næringsarealene kan på sikt utvides utover det som er avsatt i kommuneplanene.  
 
Av de store næringsområdene utenfor Trondheim har Tulluan og arealene på Sveberg best 
strategisk beliggenhet, med korte transportavstander til tyngdepunkt i markedet og tilgang til 
arbeidskraft. Områdene egner seg godt som erstatningsareal for virksomheter som på sikt må flytte 
fra byomformingsområdene i tillegg til tilflytting eller nyetablering av øvrige virksomheter med 
behov for store tomter.  
 
Fortettingspotensial  
Arealutnyttelse på de eksisterende næringsarealene er relativ lav på så godt som alle næringsarealer 
også sett i forhold til type virksomheter som er etablert i områdene. Delvis som følge av restarealer 
langs vegnettet, tomtestruktur, reservering av areal til mulig framtidig utvidelse av en virksomhet, 
eller på grunn av en relativ stor andel arealer til parkering på bakkeplan.  
 
På noen av dem er det en naturlig fortettingsprosess i gang, som for eksempel Sutterø i Stjørdal 
som transformeres fra lager/industri til lokalservicevirksomheter. Andre områder kan ha behov 
for litt drahjelp fra kommunen for å få i gang fornying og fortetting.  
 
Tilgjengelig areal  
Det bør skilles mellom tilgjengelig areal på kort sikt (innen 2020), mellom lang sikt (2030) og lang 
sikt (2050). Med tilgjengelig areal menes areal som er ferdig regulert og ferdig til å bebygge. Det betyr 
at områder som har behov for omfattende tekniske infrastrukturtiltak, andre inngrep eller 
rekkefølgekrav før utbygging kan starte, ikke ansees som tilgjengelige før tiltakene er gjennomført. 
  
Kart med tidsperspektiv næringsarealer (større enn 40 dekar) i Trondheimsregionen er tilgjengelig via IKAP sin 
kartportal på Trondheimsregionen sine nettsider.  
 
Kort sikt (innen 2020)  
Det er ledig areal i eksisterende bebyggelse på omtrent så godt som alle eksisterende 
næringsområder. Tilgjengelige tomter fins imidlertid ikke på alle eksisterende næringsarealer, men 
det er flere næringsarealer i Trondheimsregionen som har byggeklare tomter, enten allerede i dag 
eller snart (innen 2020). På de litt større næringsarealene er det til sammen om lag 1 150 dekar 
byggeklare tomter og ytterlige 1 000 dekar byggeklar næringsareal innen 2020. I tillegg er det areal 
tilgjengelig på næringsarealene i Trondheimsregionen som ikke inngår i kartleggingen.  
 
Mellom lang sikt (innen 2030)  
Mange av arealene som er avsatt til næring i kommuneplanenes arealdeler i Trondheimsregionen 
kan tas i bruk etter 2020 og innen 2030. Dette forutsetter at arealene blir regulert og at eventuelle 
nødvendige tiltak for å kunne starte utbygging, gjennomføres innen 2030. På disse arealene er det 
potensiell ytterlige 5 000 dekar næringsareal tilgjengelig i 2030.  
 
Lang sikt (2050)  



En del av de næringsarealene som kan tas i bruk i et 2030 perspektiv, vil sannsynligvis ikke være 
ferdig bygd ut i 2050. I tillegg har både Svebergområdet, Tulluan og Stormyra utvidelsesmuligheter 
utover det som er avsatt i kommuneplanene.  
 
Det er viktig å følge utviklingen, slik at det til enhver tid er reservekapasitet på næringsareal avsatt 
i kommuneplanene.  
 
Heggstadmoen/Torgård  
Heggstadmoen og Torgård er de to store næringsarealene i Trondheim som har store tomter og 
god tilknytning til E6. Områdene er svært attraktive og godt egnet for blant annet lager- og 
logistikkvirksomheter.  
 
Hvor mye areal det vil bli tilgengelig på Heggstadmoen er avhengig av muligheter for utbygging på 
søppelfyllingsområdet og valg av lokalisering av sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra 
husholdninger i Midt-Norge (SESAM).  
 
Hvor stor del av arealet avsatt til næring på Torgård kan bygges ut er avhengig av den geotekniske 
situasjonen. Det må gjennomføres geotekniske undersøkelser for å kartlegge situasjonen og 
vurdere om det er mulig og hva det koster å stabilisere de resterende delene av området slik at det 
kan tas i bruk som næringsareal.  
 
I tillegg er den uavklarte situasjonen rundt godsterminal på Torgård og tilhørende infrastruktur, 
inklusiv trasé gjennom Heggstadmoen, en begrensende faktor i utvikling av både Heggstadmoen 
og Torgård.  
 
Konklusjon  
Det er et bredt utvalg av næringsareal i Trondheimsregionen, slik at alle bedrifter bør kunne finne 
et egnet sted å etablere eller flytte til. For de mindre bedriftene er det enklere å finne egnet areal enn 
for de større. Sammenlignet med de andre storbyregionene har Trondheimsregionen et bredt 
utvalg av næringsareal avsatt i kommuneplanene, dette styrker Trondheimsregionen sin nasjonale 
og internasjonale konkurransekraft.  
 
Det er tilstrekkelig egnet areal til alle typer virksomheter i et langsiktig perspektiv. På kort og 
mellomlang sikt er det imidlertid et begrenset utvalg av næringsareal med byggeklare tomter.  
 
Trondheim kommune bør vurdere å ta en mer aktiv rolle i å få på plass avklaringer om 
godsterminal med tilhørende infrastruktur og grunnforhold på Torgård og Heggstadmoen.  
 
Fortettingspotensial  
Næringsarealene i Trondheimsregionen er preget av en relativ lav arealutnyttelse, også sett i lys av 
typer virksomhetene som er etablert i områdene. Mer effektiv arealutnyttelse på eksisterende 
næringsarealer bør skje gjennom transformasjon. På noen av næringsarealene er det en naturlig 
fortettingsprosess i gang, som for eksempel Sutterø i Stjørdal som transformeres fra lager/industri 
til lokalservicevirksomheter. Andre områder kan ha behov for litt drahjelp fra kommunen.  
 
Anbefalinger  
Trondheimsregionen  

 Kommunene i Trondheimsregionen kan bli enda flinkere til å tenke regionalt. Å ha en god 
utvikling av næringslivet i hele regionen styrker regionens nasjonale og internasjonale 
konkurransekraft.  

 IKAP skal legges til grunn i næringsarealutvikling i kommunene i Trondheimsregionen.  



 Trondheimsregionen bør følge næringsutviklingen i regionen, slik at det kan vurderes 
behov for nye grep dersom det blir nødvendig.  

 Status på tilgjengelig næringsareal i regionen bør oppdateres årlig og publiseres i 
kartportalen.  

 
Trondheim kommune  

 Trondheim kommune bør i sterkere grad sikre at det etableres lokalservicevirksomheter, 
lager/logistikkbedrifter og mindre industrivirksomheter på eksisterende og framtidige 
næringsarealene avsatt i kommuneplanens areadel. Ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel bør det vurderes om Flatåsen næringsareal skal tas inn som 
næringsbebyggelse.  

 Kommunen bør vurdere behov for litt drahjelp for å få fart i fornying og fortetting på 
eksisterende næringsarealer.  

 Trondheim kommune bør ta initiativ til å få utredet behov, muligheter og kostnader for 
stabiliseringstiltak på Torgård og muligheter for næringsutvikling på søppelfyllingen på 
Heggstadmoen. Det er viktig å få avklart hvilke deler av områdene faktisk kan tas i bruk 
som næringsareal.  

 Trondheim kommune bør gå i dialog med Bane NOR for å få en rask avklaring om 
godsterminal på Torgård og tilhørende infrastruktur, inklusiv trasé gjennom 
Heggstadmoen.  

 
 
Konsekvenser for klima og det ytre miljø 
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har ikke konsekvenser for klima og det 
ytre miljø. Prinsippet om lokalisering av Rett virksomhet på rett sted er lagt til grunn.  
 
Øvrig bakgrunnsmateriale finnes på trondheimsregionen sine nettsider: Areal og 
transport/næringsarealer 
 
Rådmannens vurdering  
Et av de seks overordnede målene i kommunens samfunnsplan er å «Øke bo- og etableringslysten 
gjennom økt fokus på næring, miljø og kultur». En slik målsetting nås best med en god strategi for 
næringsarealutvikling i regionen kommunen er en del av. 
 
Strategien for næringsarealutvikling, som her er til høring, viser ledige næringsarealer i 
Trondheimsregionen, inklusivt de i Skaun kommune. Ut over dette er de ledige næringsarealene i 
vår kommune knapt nevnt i strategiplanen. Dette skyldes at kommunens ledige næringsareal ikke 
har en tilstrekkelig størrelse og / eller sentral beliggenhet til å framstå som regionalt strategisk 
interessante. For å bedre på denne situasjonen bør en overveie å samle de ledige næringsarealene 
mer og legge mer til rette for næringsetablering ved framføring av teknisk infrastruktur til ledige 
næringsarealer. 
 
Økonomisk vurdering 
Selve strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen vil ikke ha økonomiske 
konsekvenser for kommunen, da den først og fremst er et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for 
oppfølging i kommunene i Trondheimsregionen. 
 
Rådmannens konklusjon  
Skaun kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, 
datert 5. juli 2018.  



Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som resultat av 
høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i Trondheimsregionen.  
 
 
 


