
Vegard Hagerup, Trøndelag fylkeskommune: 

 

”Rustne minner og tunge trender” 

Samplan 13.03.2019 



Byutvikling Trondheimsområdet 





Nullvekstmålet -Trondheim 

Veksten i persontransporten skal tas med kollektiv-trafikk, sykling og gåing  

 

• Måles i transportarbeid og 1.1.2016 er utgangspunkt 

• Alle personbilreiser (inkl. lav- og nullutslippsbiler) som 
har enten start eller sluttpunkt i Trondheim kommune 
inngår 

• Gjennomgangstrafikk er unntatt fra målsettingen 

• Godstransport og mobile tjenesteytere inngår ikke 

• Trafikkutviklingen registreres ved årlige 
reisevaneundersøkelser (RVU) i kombinasjon med 
tellepunkter på vegnettet (trafikkindeks). 

13.03.2019 



5 Kommuneplanens arealdel Trondheim 

I 2020 er Trondheim en 

bærekraftig by, 

der det er lett å leve 

miljøvennlig 

Areal til offentlige funksjoner 

Ta vare på ubebygde områder 
• Markaområdene  

• Dyrka mark 

Forsterke eksisterende 

strukturer 
• Rett virksomhet på rett sted  

• Fortetting med kvalitet 

• Blå/grønne strukturer 

• Tilsluttende utbygging 

(kommuneplan Trondheim, 2012) 

Lokalsentra med kort 
avstand til de daglige 
gjøremål 



Lokalsenter 

Kollektivknutepunkt 

Kollektivårer 

Nåværende sentrumsformål 

Fremtidig sentrumsformål 

Hensynssone  r=200m 

Hensynssone  

kollektiv 

6 
Kommuneplanens 

arealdel Trondheim 

Høyere tetthet langs 

kollektivårene og 

lokalsentrene 

 

min 10 boliger pr dekar  



Metrobuss (bybane på gummihjul) fra 2019 



Byvekstavtale =  
 

investeringer i infrastruktur og tilskudd drift 
mot 

  
arealforpliktelser og restriktive tiltak 

personbil 

Ikke rettslig bindende, men politisk bindende (i den 
grad det er mulig) 



Byutredning Trondheimsområdet  
– et verktøy på vei til nye 
kommuneplaner  og 
byvekstavtale 2017-18. 

Kunnskaps-
grunnlag  
– ikke en plan. 



For ytre bydeler 

skjer hele  70 % 

av alle reiser 

med bil. 

 

For indre bydeler  

bare 30% 

 mørkere farge = mer bilkjøring 

Vekt på analyser og kunnskapsgrunnlag 



Byspredningsalternativet i 
Byutredningen 

Kollektivalternativet i 
Byutredningen 

Nullalternativet i 
Byutredningen 

Kompaktalternativet i 
Byutredningen 

Økt trafikk 

Redusert trafikk 

-------------- 

I forhold til 0-alternativ, 
dvs framskrivning av 
dagens situasjon  

Byutredningen skisserer 4 scenarier: 



Virkemiddelpakker 
• I byutredningen analyseres ulike virkemiddelpakker 

• Alle virkemiddelpakkene skal sammensettes slik at de når 
nullvekstmålet, men med ulike kombinasjoner av tiltak 
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Virkemiddel
pakke g/s tiltak 

Økt 
Metrobuss 

Økt 
Jernbane Bybane 

Bom 
2x 

Bom 
4x 

Økt 
parkerings 
avgift 

Ytterligere 
parkeringstiltak 

VP I X X     X     X 

VP II X X X   X   X   

VP III X X X X   X     



Oppsummering 
Byutredning Trondheimsområdet 
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● Alle virkemiddelpakkene gir beregningsmessig reduksjon som tilsvarer 
nullvekstmålet 

● Størst effekt i Trondheim, noe mer krevende for hele 
Trondheimsregionen 

● Det er et betydelig handlingsrom for endringer av bominnkreving og 
parkeringsrestriksjoner/-avgifter 

 

Det må til en kombinasjon av 
virkemidler for å nå 0-vekstmålet 



Av mulig interesse:  



IKAP = Interkommunal 
samarbeid om 
arealplanlegging i 
Trondheimsregionen 

Trondheimsregionen – Regionråd i 
Trondheimsområdet. 
 
Jobber bl.a. med statistikk og prognoser, strategisk 
næringsplan og areal/transport-spørsmål 

(Supplerer regional plan fra 2003) 



IKAP = 
Interkommunal 
arealplan for 
Trondheimsregionen 



IKAP 
 samordnet areal- og transportutvikling 

klimavennlig arealutvikling 

 

 

 

 

 

 

 

spare jordbruksareal 
 

attraktiv region å bo i  

attraktiv region å etablere og 
drive næringsvirksomhet i 



Persontransportkonsekvenser av boliglokalisering 

Boligfelt

Kg CO2 per person per dag

0,0 - 1,0

1,1 - 1,5

1,6 - 2,0

2,1 - 2,5

2,6 - 3,0

3,1 - 3,5

3,6 - 4,0

4,1 - 4,5

4,6 - 5,0

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

6,1 - 6,5

6,6 - 7,0

7,1 - 7,5

7,6 - 8,0

8,1 - 8,5

8,6 - 9,0

9,1 - 9,5

9,6 - 10,0

10,1 - 100,0



Orkdal Melhus Klæbu Hommelvik Stjørdal 

Malvik Skaun 

Veksten må i stor grad komme nært 
stasjoner og bussholdeplasser 



Krever tettstedsutvikling som gjør det 
enkelt å gå, sykle og reise kollektivt 

Melhus : Jobber med stasjons- og sentrumsutvikling (sentrumsplan og 
mulighetsstudie stasjonsområdet) 
Blant utfordringene: Kryssing av og byggegrense til jernbane. 



Utfordrende 
enkeltsaker, særlig mht 
boligbygging 



RESULTATER 









Fortetting : Hvor mye 

plass skal vi bruke på 

bilen ? – og på grønt ? 

(fra Stavanger) 



Utfordring: Et våtere og villere klima: 

Lokal håndtering av overvann er 

krevende , særlig i tett bebyggelse 





Kalnes sykehus, Østfold 2015 St. Olavs hospital 2005 



Utfordring: jordvern vs klima  



Kommuneplanens 
arealdel 2012-
2024 : 
 
Malvik kommune 
viser til brudd på 
IKAP og hadde 
innsigelse pga høyt 
forbruk av dyrka 
mark. Fylkesmannen 
hadde også 
innsigelse. 

Avgjørelse i 
KMD: Bygg !  

Omstridte 
områder 



Rotvoll 



Kan vi «hoppe over» dyrka mark og likevel 
bygge klimavennlig ved gode 

kollektivløsninger («regionforstørring») ? 

50000 flere trondhjemmere i 2030 - hva er 
konsekvensene? 



NOEN TANKEKORS FRA 
EN ARKITEKT: 



Illustrasjon fra områderegulering Tempe-Sluppen, på 
høring mars 2014 

«La ville radieuse» i Trondheim – en nymodernisme på veg ? 



«Powerhouse» på Brattøra (2019) – utfordrer høyde mot sjøen 



Gml plan: 

Ny plan – sendt på høring 2014 

Adresseavisen 25.02.2014: 

KJØPMANNSGATA 36 

Skal vi ha et historisk sentrum ? – Eller skal vi ofre 
historien for en allianse mellom utbyggere og klimahensyn? 



«Midtbykvartalet», Trondheim sentrum : Fortetting inne i kvartalet, opptil 8 

etasjer med forretning, kontor og boliger. Prosjekt under behandling. 



Fra parallelloppdrag FRAMTIDSBILDER TRONDHEIM 2050 ( pågår nå i 2019) 

PIR II m.fl 



Fra parallelloppdrag FRAMTIDSBILDER TRONDHEIM 2050 ( pågår nå i 2019) 

PIR II m.fl 





En liten dessert: Erfaringer fra 
fylkessammenslutning Trøndelag 



Ett Trøndelag fra 1.1.2018 



Steinkjer 

Trondheim 

Ett Trøndelag fra 
1.1.2018 
460.000 innbyggere, 
derav 290.000 i 
Trondheimsregionen 
 
Delt administrasjon 
mellom Steinkjer og 
Trondheim: 
-Fylkets hus Steinkjer 
-Fylkets hus Trondheim 
 
Fylkesrådmannen sitter 
i Steinkjer 
 
Fylkesordfører sitter i 
Trondheim, møtested 
varierer 
 
Formannskapsmodell 

Avstand ca 13 mil, 
Litt over 2 timer 
med tog 
(timesavganger) 

Funfact: Landets nest 
største vegeier (etter 
Staten) 



+Generelt gode erfaringer: større fagmiljø, nye 
kollegaer og utfordringer. Delt kontorsted har 
muliggjort frivillig sammenslåing og gir kort avstand 
til kommunene.  
-Mye reising og møter , selv om vi ofte bruker skype. 
Neppe effektiviseringsgevinst det nærmeste år.  
 
For planlegging: Ingen store utfordringer pga frivillig 
sammenslåing, ganske omforente politikere og felles 
planer/mål  mm også før sammenslåing 
 
Krever en viss «kalibrering»: Det blir nå laget en 
regional plan for arealbruk. 



NOEN TIPS:  
 

-Mange nye systemer og rutiner «over natta» 
gir kaos, særlig mht arkiv og digitale løsninger. 
Løsning: Ta det over tid, gradvis innfasing, lag 
oversikt over hvem som gjør hva. 
 
 

-Omorganisering tar tid og energi, 
produktiviteten går ned ca 10% i en betydelig 
periode. Ta hensyn til dette, og vær 
tilbakeholden med nye prosjekter/ regionale 
planer osv. i denne fasen. 

Utfordring:  
Arkivloven   





Hva med noen spørsmål ? 

(Det ville glede meg…..) 



OG NÅ – UT PÅ TUR !!  


