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Disposisjon

─ Om samarbeidet i Trondheimsregionen 

─ Type vedtak i Trondheimsregionen

─ Hva mener politikere om IKAP?

─ Byvekstavtale

─ Hvordan kan RPA bli relevant for kommunene 
også for de som allerede har IKAP



Trondheimsregionen



Trondheimsregionen

Indre Fosen



Hvorfor dette da?

• Vi er ti kommuner som vil løfte hverandre framfor å

konkurrere innbyrdes.

• Vi oppnår mer sammen enn hver for oss. 

▪ 295 000 innbyggere, 

197 000 i Trondheim.

▪ Alle bor innenfor en 

time fra storbyen.

▪ 16 500 pendler til 

Trondheim.

▪ 4 500 pendler ut av 

Trondheim.



Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen

Styrke Trondheimsregionens 

utvikling i en nasjonal og 

internasjonal 

konkurransesituasjon og å 

ivareta en positiv utvikling av 

deltakerkommunene, i 

samspill med Trøndelag og 

Midt-Norge. 



Interkommunal arealplan Trondheimsregionen (IKAP)

Mål:

o Trondheimsregionen skal tilby attraktive  

nærings- og boligarealer samt effektiv  

infrastruktur – tilpasset morgendagens 

behov og utfordringer.

o Trondheimsregionen skal være rollemodell for 

attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.



Organisasjon 

Rådmannsforum - RF
(alle rådmenn)

Trondheimsregionen – regionrådet RR
(ordfører, opposisjon, rådmann, observatører)

Næringsrådet - NF
(3 FoU, 3 næringsliv, 3 
rådmenn)

Prosjektleder 
med sekretariat for 
næringsplanen 

Trondheim kommune: 
Vertskommune

Sekretariat:

Daglig leder 
Arbeidsutvalget – AU
(leder, nestleder 
+ 2 ordførere)

Prosjektleder IKAP
- Statisikk/prognose

- Kommunikasjon 
- Ulike prosjekt



Politiske møter

Felles samlinger med forskningsmiljøet

Felles Formannskapsmøte

Regionrådsmøte 6x per år



Første strategidokumenter - 2010



Høringsuttalelser til fylke og stat



Samordnet
areal- og transportutvikling

klimavennlig arealutviklingspare jordbruksareal

attraktiv region å bo i 

attraktiv region å etablere og 

drive næringsvirksomhet i



IKAP på høring i kommunene





Evaluering samarbeidet våren 2019

Fra møtet i Regionrådet

−Samarbeidet har hatt veldig positiv 

utvikling de siste årene.

−Trondheimsregionen må fortsatt ha fokus 

på utviklingsoppgaver, ikke 

tjenesteproduksjon. 

−Digitalisering, klima/miljø, og innovasjon i 

offentlig sektor ble tatt fram som viktige 

nye samarbeidsområder i neste periode. 



Byvekstavtale for Trondheimsområdet 
Samordnet areal- og transportutvikling

for å oppnå nullvekstmålet



IKAP-2
Arealutvikling som støtter opp under økt frekvens på 

jernbane Melhus - Stjørdal 

= 
knutepunktutvikling/fortetting 

rundt prioriterte stasjonsområder IKAP

Melhus sentrum

Heimdal

Trondheim S

Leangen
Hommelvik Stjørdal

Ranheim

Oppfølging IKAP:

Helhetlig planlegging rundt de prioriterte stasjonsområdene:

Melhus sentrum, Heimdal, Trondheim S, Hommelvik og Stjørdal

I tillegg Leangen og Ranheim stasjonsområde som 
omstigningsstasjon tog-superbuss



Byvekstavtalen (BVA)
Staten, Trøndelag fylkeskommune, Melhus – Trondheim – Malvik – Stjørdal kommune 
(Skaun og Orkdal burde også ha vært invitert, kanskje neste gang?)

Statlig bidrag i finansiering 

infrastrukturtiltak (gang, 

sykkel, kollektiv) og drift 

kollektivtransport

Budsjett NTP 2018 - 2029

mot

Egenandel 

partene lokalt og inntekter 

bompenger

+

Forpliktelser arealutvikling 

som støtter opp under 

infrastrukturtiltakene,

nullvekstmål

+

Restriktive tiltak 

personbiltransport

(bomstasjoner, parkering)

Ferdig forhandlet 15. mars 2019 

Politisk behandlet kommunestyrene, fylkestinget periode mars-juni 

Signert av alle parter 25. juni 2019



Forventninger til RPA Trøndelag

Hvordan kan RPA Trøndelag bli relevant for kommunene 

− Viktig med god prosess, både med administrasjonene, politikerne, 

organisasjoner/foreninger

− Skape tillit og forankring 

− Trøndelagsplanen som utgangspunkt

− Kartlegge og skape enighet om hvilke areal- og transportutfordringene har 

behov for samordning mellom kommunene, fylkeskommune og 

staten

− Vær tydelig på hva fylkeskommunen skal bidra med, hva forventes fra 

kommunene og fra staten

− Mål og strategier – for politikere mest relevant, kjempe nyttig for planleggere, 

bør ha lang varighet = skape forutsigbarhet

− Retningslinjer – nyttig for planleggere, kan evt. oppdateres/justeres oftere

− Strategikart som viser hovedlinjene i det som er vedtatt og skal følges opp i 

all areal- og transportplanlegging



RPA            IKAP 

Kan RPA bli relevant for kommunene som allerede har IKAP?
− tja … politikerne har gitt tydelig signal om at de ikke ønsker et plannivå til 

− det er IKAP som er den regionale arealplanen for Trondheimsregionen 

− RPA forutsettes å være 100% i tråd med IKAP

Potensiell nytteverdi RPA Trøndelag for IKAP kommunene
− strategi for samordnet areal- og transportutvikling utenfor

Trondheimsregionen som bidrar til måloppnåelse i Trondheimsregionen

(passasjergrunnlag økt frekvens jernbane Melhus – Steinkjer)

− samspill investeringer i kollektivtransport og boligbygging i kommunene 

(regionbuss, matebuss, pendlerparkering, knutepunkt, holdeplasslokalisering)

− tydeliggjøre hvordan fylkeskommunen skal bidra til å oppnå målene i IKAP -

handlingsplan (kollektivtransport, fylkesveger, regionalt sykkelnett, lokalisering 

fylkeskommunale arbeidsplasser/tjenester, …)

Noen regionalt relevante tema inngår ikke i IKAP
− masseuttak

− friluftsliv, reiseliv

− naturvern

− energiforsyning, …



Samordnet areal- og transportutvikling



Ta vare på kvalitetene i regionen


