
GRØNN STREK FOR 
EN TRYGG FRAMTID
Kommuneplanmelding om byutvikling: 

Bystyret xx.xx.2015





Kommuneplanmelding om byutvikling er et 

bør sikres på lang sikt og hvordan urbant landbruk 

Trondheim en av Sør-Trøndelags største 

landbrukskommuner. Arealene er svært verdifulle 

kommuneplanens arealdel 2012-2024 er lagt ut 

Trondheim er en by i sterk vekst med behov for 

livskvalitet for kommunens innbyggere. 

Utvikling av en god by er en balansekunst 

å ta vare på og styrke i den videre byutviklingen.

 

Kommunen innehar store naturområder med 

å ivareta for å sikre gode livsvilkår for planter og 

dyr.

en av nøklene for god byutvikling.

Kommuneplanmeldinga er utarbeidet  under 

kommunaldirektør for byutvikling.

FORORD

byutvikling
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Side 5 Kapittel 1: Trygg framtid

rammene for byutvidelsene.  Rådmannen 

er videre bedt om å legge fram en sak for 

bystyret som viser hvordan en grønn strek for 

grunn for rullering av kommuneplanmeldingen. 

Til arbeidet med kommuneplanmelding og 

grønn strek har bygningsrådet bedt rådmannen 

Leirelv- og Leinstrandskorridorene skal gis et 

sterkere vern. Rådmannen har valgt å inkludere 

vern av viltkorridor som et tema sammen med 

utarbeidelsen av grønn strek.

TRYGG 
FRAMTID
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FORDELER

befolkningsveksten i Trondheim på 2-3000 

kvalitet.

Trondheim samarbeider med nabokommunene 

nærings- og arbeidsmarked. Flere kommuner 

nødvendig å se byutviklingen i Trondheim i et 

Trondheim har siden den første 

om ”å bygge byen innover” med stor grad 

kunnskapsnivå åpner muligheten seg for å utvikle 

klimagassutslippene. Trondheim ønsker å bli en 

kap 4.2 
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for folkehelsen.

på mat og varer og trygge omgivelser. Med økt 

derfor et sentralt spørsmål hvor høyt man skal 

byutviklingen slik at disse forholdene blir 

Å utvikle en bystruktur hvor alle innbyggerne 

og ta noen klare valg underveis. I klimaforliket 

er det et mål at veksten i persontransporten i 

sykkel og gange. Å bygge oppunder eksisterende 

kostbare investeringer i infrastruktur. Gang- og 

sykkelavstander blir lengre og etablering av nye 

byutvikling.
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forutsetningene for liv og vekst. I Trondheim og 

mye som mulig av den maten landets innbyggere  

naturressursene som følger av befolkningsvekst 

og klimaendringer.

få prosent landareal i Norge som er av en slik 

vegne av hele Norge å ta vare på sine dyrebare 

i økende grad norsk mat. På landsbasis har det 

som arrangeres i Trondheim hver måned 

som kommer fra Norge.

 

Trondheim var den byen i landet 

som hadde størst økning i 

interessen for lokalprodusert mat 

mellom 2012 og 2013.

facebookside.
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PLASS 
TIL ALLE

Folketallet i Trondheim er mer enn fordoblet 

høye fødselsoverskudd og befolkningsvekst. 

utviklingsløp mulige. Prognoser viser at 

Trondheim kan forvente en befolkningsvekst 

Utbygging på Lund Østre

Tabell 1 Boligpotensial etter arealkategori i kommuneplansnes arealdel og reguleringsplanstatus. Antall boliger.

Arealkategori Vedtatt Igangsatt Ikke igangsatt Sum

Fortetting 4263 5843 3832 13938

Ubebygde områder 4203 6976 11155 22333
LNFR 16 121 0 137

DELSUM 8482 12940 14986 36408

Øvrig fortettingspotensial i KPA 28760

SUM 65168

Kilde: Boligfeltbasen per 29.09.2014 og fortettingsanalysen.

Fortetting omfatter kjente fortettingsprosjekter innenfor byggeområdet i KPA inkludert prosjekter i områder for framtidig 

sentrumsformål og i andre aktuelle byomformingsområder som Nyhavna og Lade-Leangen. Ubebygde områder omfatter 

områder for framtidig boligbebyggelse. LNFR omfatter reguleringsplaner på Okstad og Spongdal.
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innbyggerne i Trondheim bo i blokkleiligheter.

arealdel 2012-24 (KPA) ble det vist at ca. 80 

vesentlig lavere enn i dag. 

på ca. 1500 nye boliger per år de første årene. 
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(Lav 
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har betydelig innvirkning på arealbehovet. Ulike 

(arbeidsplassintensiv virksomhet) kan ha høy 

en god del næringstransport og har færre 

ikke ligge sentralt.

arbeidsplassintensiv virksomhet har veksten vært 

på hele 44 prosent i perioden. For arealkrevende 

i samme periode (3 prosent).

i stor grad samsvarer med næringskategorien 

eksisterende byggesone. 

av kommuneplanens arealdel. Områdene som 

boligpotensial. 

befolkningsutviklingen. Strukturendringer i 

virksomhetenes lokalisering og arealdisponering 
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2001 

2014 

2030 

2050 

ca. 40 prosent av det beregnede potensialet. 

Potensialet for arbeidsplassintensiv virksomhet i 

sentrumsformål og sentrumsnære områder er  

Arealkrevende virksomhet

virksomhet i Trondheimsregionen i dag.

arealkrevende virksomheter som i dag er 

lokalisert i sentrumsnære områder. På grunn av 

ca. 21 000 kvm per år. I samme periode ble det 

som erstatning for eldre eksisterende bygg eller 

Arbeidsplassintensive virksomheter

Utbyggingspotensialet i relevante deler av havne- 

samt eksisterende næringsområder i indre og 

utenom.

for Trondheimsregionen 

(TR2014M)

som befolkningsvekst for 

aldersgruppen 20-64 år



  Midtbyen

  Indre sone

  Midtre sone

  Eksisterende sentrumsformål

  Havn

  Jernbane

  Eksisterende næring

  Annet landareal

  Vann

TILLER

LADE

SLUPPEN
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Området er på 70 dekar med arealkrevende virksomheter og har  

arealkrevende virksomheter fra eksisterende og 

områder for eksisterende næringsvirksomhet. 

også fra indre og midtre parkeringssone vil det 

regionen.

på mellom 1300 og 1400 dekar fordelt på vel 

parker/uterom og kirkegårder ca. 400 dekar. 

Medregnet de arealene en burde erverve før 

2030 for å ha et handlingsrom også i årene 2031-

dekningsgrader og standarder for arealbruk lagt 

fra sentrumsnære områder (eksisterende og 

i indre og midtre parkeringssone) vil de trenge 

ca. 1700 dekar erstatningsareal (tabell 2 ) . 

virksomheter kun er relevant i et langt 

Tabell 2: Tilgjengelig areal i dekar etter full utflytting av arealkrevende virksomheter fra sentrumsformål og indre og midtre parkeringssone

Dagens

utnytting

Sum kapasitet framtidig næringsareal KPA 1339 1960

Behov for erstatningsareal 1696 1696

Tilgjengelig etter utflytting -357 264

30 %
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forventet vekst innenfor arbeidsplassintensiv 

næringsarealer i ytre parkeringssone ikke 

dekkes innenfor byggeområdet i eksisterende 

arealene henger sammen med befolknings- og 

Kommunale bygg og anlegg skal ha en lokalisering 

dvs. nye bygg og anlegg skal ligge i bystrukturen - i 

PERSPEKTIV

viser beregningene rom for en betydelig vekst. 

med høy befolkningsvekst.

sentrumsformål kan det i følge dagens 

bruksareal. I sentrumsnære næringsområder 
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Side 17 Kapittel 3: Våre umistelige verdier

Globale forhold

verdenssamfunnet å møte en slik utvikling. 

og velfungerende handelssystemer. Alle stater 

2011-2012).

Klimaendringene vil ha betydning for 

VÅRE 
UMISTELIGE 
VERDIER

intensivt drevne kulturlandskap og arealer som 

Jord er også en begrenset ressurs. Trusler mot 
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rapport 18/2014).

det også økende oppmerksomhet på hvordan 

Global Soil Forum).

Nasjonalt

 Jordbrukets 

kulturlandskap er en synlig og 

av fylket. 

DYRKA JORD

• 

Vi kan også bruke betegnelsen 

• Dyrkbar jord er arealer som ved 

for plantedyrking
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og i dag dyrkes det korn på ca 2/3 av 

for det meste ligger høgere over havet og har 

kortere vekstsesong.

62 %

35 %

3 %

Svært god

God

Mindre god 

Kilde:Sør-Trøndelag fylkeskommune.

62 %
Svært god

God

Mindre god 
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Trondheim er en stor landbrukskommune og har 

som leier areal av andre bruk er avhengig av 

områder hvor det er et stort utbyggingspress.
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grad er konsentrert i områder med langvarig 

bygges opp også her. 

Grønnstrukturen er veven av mer eller mindre 

private hager/fellesarealer i boligområdene og 

grønne ”restområder”.

sammenhengende strukturer. Grønnstrukturen 

denne utviklingen. 

Trondheim er en stor landbrukskommune 

sterkere og kan utveksle erfaringer og utvikle 

næringa sammen.

For å øke kornavlingene må det satses mer på 

av hvordan lønnsomheten i næringa utvikler 

seg sammenlignet med arbeidsmarkedet i 

 og %

med fordeling av 

tallene i dekar
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Nidelvkorridoren og strandsonen.

Kulturlandskapet

KORRIDORER

spredningsområder for planter og dyr. Flere av 

de store naturområdene i Trondheim er bundet 

grøntdrag.

skal fungere som en ramme for de sosiale 

Grønnstrukturen skal ivareta de økologiske 

fragmentering eller ødeleggelse av grønne 

nedbør.

av hovedgrepene å forsterke eksisterende 

grønne strukturer”.

grønne interesser som sammen danner 
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som oppholdsområder for mange dyr og fugler. 

områder som fungerer som leveområder for 

Korridorene gir dyr en trygg vandringsvei for å 

trenger for å overleve. Spredningsveiene sørger 

også for utveksling av arvemateriale av planter 

og dyr mellom skogsområder vest og øst i 

kommunen og regionen.

trenger brede korridorer som har naturområder 

ØKOLOGISKE KORRIDORER:

• 

Jonsvannsmarka)

• Rådyr, rev, grevling, mår og hare er eksempler på noen av artene som er avhengig av korridorene

• 

• 
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Biologisk mangfold Bymarka

plante- og dyrearter som har forsvunnet fra et 

og skogområdene øst og sørøst i Trondheim: 

Leirelvkorridoren og Leinstrandkorridoren. 

For å ivareta naturmangfoldet i byen som helhet 

naturtyper innenfor disse korridorene vil virke 

Vern av økologiske korridorer

I kommuneplanens arealdel er Leirelvkorridoren 

bedre vern av de økologiske korridorene (kap. 4).
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og integrering er noen verdifulle aspekt ved 

opplevelses- lærings- og mestringsarena for 

URBANT 
LANDBRUK

folk vil dyrke mat der de bor. Forbrukerne i hele 

vite hvor maten kommer fra og hvordan den er 

grønne entreprenøren og kan utøves i alle byens 
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1/2014 Fylkesmannen i Oslo og Akershus).

 

BYEN

i og omkring Trondheim. Flere barnehager 

og skoler driver kompostering og dyrking i 

byen og velforeninger har geiter for å pleie 

avstanden mellom produsent og forbruker og 

og landbruksnæringas unike kvaliteter hos 

som aktørene i byen er avhengige av. I samspillet 

mellom det bynære landbruket og urbane 

og verdifulle synergier som er med på å stake 

 

Kneiken Felleshage er en av 

matdyrking midt i sentrum 

av Trondheim. Felleshagen 

samlinger for lære mer om 

Foto: 

Kneiken felleshage_instagram

urbant landsbruk er å lære barn 

hvor maten de spiser kommer fra.

Foto: oikos.no
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Klemetsaune kolonihage ved Trolla ble etablert 

nyetableringer av parsellhager velkommen.

parsellhager på kommunalt areal tre steder i 

samarbeidet med NTNU om studentoppgaver 

av våren og sommeren har 7 ulike aktører søkt 

egne eiendommer i bymarka og har også beitedyr 

2015 på Tunga.

er det også en privat barnehage og Strinda 

og ulike arrangementer med åpen gård.

På Melhus er det dannet et  andelslandbruk som 

baserer seg på at deltakerne har en andel i et 

i Trondheim.

“fordi det pleide min mor å dyrke.  

 
      Parsellhagebruker på Tveita, 2011  
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Foto: Kneiken felleshage_

instagram

kompetanse og kunnskapsformidling innenfor 

urban dyrking. 

og bynært landbruk. Trondheim har mange 

økende interesse i det bynære landbruket for å 
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hvilke konsekvenser disse kunne få for den 

fysiske utviklingen i Trondheim.

ble det introdusert en forvaltningspraksis 

og områder hvor mulighet for omdisponering 

kan vurderes på henholdsvis kort eller lang sikt. 

en mer konkret ramme for byutviklingen og 

i 2005 introduserte grønn strek som en løsning 

for å markere hvilke arealer som ikke skulle 

for Nord-Jæren. Forvaltningskartet gav med sin 

kategorisering av områder en føring for hvilken 

grønn strek 
for vern av 
framtiden

KOMMUNEPLANMELDINGER
Forrige gang det ble utarbeidet 

kommuneplanmelding var i 2000 og 2005.

å diskutere hvilken by Trondheim ønsker seg 

arealutvikling diskutert med utgangspunkt i 

videre vekst vil være en videreutvikling av 
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Kommuneplanmeldingens rolle er å avklare 

klar på at det er grønn strek som er ønsket som 

fram at man vil at den grønne streken skal inn 

markagrensa.

avklarer hvilke arealer som kan bygges ut og 

hvilke som skal bevares. Arealdelen gir også 

vil derfor ikke bli bindende før det vedtas i 

arealdelen.

hvilken retning byen skulle vokse.

Meldinga fra 2005 har vært et godt redskap 

stor vekt på å sikre at Trondheim kommune 

boligbehov. Med begrunnelse i den forventede 

fra 2005 i mindre grad fulgt opp med hensyn på 

for ny rullering av meldinga.
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bestemmelser/hensynssoner. Meningen med 

grensen er at den skal ha langvarig gyldighet 

for en planhorisont utover den formelle 

en utbyggingsmåte innenfor byggegrensen som 

øvrige naturverdier og klimavennlig utvikling 

kommuneplanens arealdel.

som er ønsket i Trondheim er fra regionalplanen 

videreføring av fylkesdelplanen for Jæren fra 

2000 som har vært betydningsfull for utviklingen 

landbruk er i store trekk respektert og behovet 

Øvrige landbruksområder er markert som 

et plangrep for å sikre befolkningen på Jæren god 

forvaltning av begge formålene.
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arealdel 2012-2024 er de nye statlige 

Statlige planretningslinjer

utbyggingsmønster og transportsystem fremmer 

veksten i persontransporten i storbyområdene 

transport.

i Trondheimsregionens regionråd 13. februar 

2015. Planen er utarbeidet i fellesskap av 

10 kommuner i Trondheimsregionen og Sør-

Trøndelag fylkeskommune. Planen slår fast 

felles mål og strategier for samordnet areal- og 
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Ta vare på ubebygde områder:

•     Markaområdene

strukturer og ta vare på ubebygde områder.

Arealutvikling i tråd med disse prinsippene er en 

transportutvikling i regionen slik at regionen kan 

oppnå mål om klimavennlig regionutvikling og 

enighet om følgende:

prioriteres.

og gå og sykle i egne nærområder.

Kommuneplanens arealdel 12-24 er:

Forsterke eksisterende strukturer:
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=100 stk

TRONDHEIM OSLO KØBENHAVN

2980 pers/km 4700 pers/km 8440 pers/km

man innenfor grønn strek   

Arbeidet har videre lagt vekt på 

befolkningsprognoser og forventet arealbruk 

kommune en stor arealreserve for utbygging 

utbyggingsområder er så stort at man tror det 

vil holde fram mot 2050. For å sikre at man 

bygger oppunder eksisterende strukturer 

prioriteres framfor utvikling av områder i 

utkanten av byen. 

Grønn strek er vurdert med utgangspunkt i 

kunnskapen beskrevet ovenfor og overordnede 

derfor kreve store investeringer. I eksisterende 

Grønn strek

og LNFR-områdene i kommuneplanens arealdel 

fungere som en vernegrense mot byutvidelse. 

Selv om byen ikke utvider seg i areal kan den 

for å nå Oslo.

på:

• Kvalitet på dyrkamark og dyrkbar 

 kommune

 utbyggingsområder i arealdelen ikke  

 skal inngå i grønn strek. 

• 

• 

• 
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
Kommuneplanmelding for byutvikling 

i neste rullering av kommuneplanens arealdel. 

retningsgivende dokument for hvordan 

Trondheim kommune ønsker å forvalte 

fungere som et redskap for vurdering av 

(LNFR) og Grønnstruktur er to hovedformål i 

i kommuneplanens arealdel for å vise hvor 

ulike typer større natur- og landbruksområder. 

Grønnstruktur som formål brukes hovedsakelig 

og Leirelvkorridorene og markaområdene inngår 

ikke nødvendig å vedta andre formål for LNFR-

områdene for å ivareta verneinteressene.  Likevel 

det skal tas spesielt hensyn. 

av markaområder hvor det skal tas særskilt hensyn 

bygningslov fra 2008 et bestemmelsesområde 
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markagrensa i plankartet og videreføre den 

røde streken er bestemmelsesområdet vist 

over markeringen av bestemmelsesområdet 

Hensynssone viltkorridor

For vern av Leinstrand- og Leirelvkorridorene 

kommuneplanens arealdel 2012-24. Områdene 

sammenlignet med den strengere håndhevingen 

et mangfoldig plante- og dyreliv i marka. Av 

denne grunn bør vern av markaområdene  og 

korridorene mellom dem sees i sammenheng.

Områder for vern av dyrka areal og viltkorridorer 

kan på samme måte som den røde og blå 

streken illustreres i arealdelskartet over 

i kommunen og de to største økologiske 

For vern av dyrka og dyrkbart areal vil det 

være hensiktsmessig å velge grønn strek som 

eget bestemmelsesområde for de økologiske 

korridorene eller velger å la det ligge innenfor 

bestemmelsesområdet for marka kan vurderes 

hensynssoner. 

landbruksområdene som eget 

bestemmelsesområde ”urbant landbruk” har 

man signalisert betydningen av disse områdene i 

kommende rulleringer av arealdelen

bestemmelsesområdene. 
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bestemmelsesområdene  skal vurderes i 

forbindelse med kommende rulleringer av 

leve- og spredningsområder for planter og dyr. 

Innenfor bestemmelsesområde økologiske 

Disse bestemmelsene vil være retningsgivende 

innarbeidet i arealdelen.
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behandlet spesielt.

6 områdevis gjennomgang

Andel av 

3. Jonsvatnet

4. Okstad/Nordre 

Flatåsen

7. Tiller

Urbane 

Marka vest for byen

Areal omdisponert i plan 

Sum

Fordelingen av alle områdene er vist i tabell.
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Side 41 Kapittel 6: Områdevis gjennomgang

markagrensa i sør. 

og et helhetlig kulturlandskap. Ravinedalene og skogsområdene som ligger mellom 

de dyrka arealene har verdi som del av kulturlandskapet.  

1. være/ranheim/reppe

og det er to såkornprodusenter her.  Flere av 

å beholde en forbindelse for landbruksmaskiner 
mellom disse områdene. 

Landskapet er preget av veianleggene som går 

Boligpotensial

7

Kumelk
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Side 43 Kapittel 6: Områdevis gjennomgang

registering av verdifulle kulturlandskap i Sør-

storgårdsbebyggelse og gravhauger.

Boligpotensial

2. charlottenlund

områdene inngår i grønn strek. På grunn av pågående planarbeid i området 

videreføring av forrige kommuneplanmelding.

6

Jordkvalitet

med for lite vedlikehold av dreneringsanleggene 

har sin base lokalt.

et område like ved universitetet på ca 60 dekar.
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Side 45 Kapittel 6: Områdevis gjennomgang

beitearealer og grasmark som er i ferd med å gro 

Boligpotensial

3. jonsvatnet
Området samsvarer med markagrensa rundt Strindamarka. 

Jonsvatnet. 

6 %

Kumelk

På grunn av drikkevannet er det klausulering på 

og mange bønder produserer grovfor for salg 



Side
 4

6
Kapitte

l 6
: O

m
rådevis g

je
n
n
om

gan
g
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og Flatåsen ligger delvis i Leirelvkorridoren 
(økologisk korridor) og bør ses i sammenheng 

på Flatås bør både på grunn av Leirelvkorridoren 

Landskapet er svært påvirket av veianlegg og 

Boligpotensial

(5 felt/planer 354 boliger u/Flatås nordre som 

Tonstadbrinken

Kroppanbrua og i øst av Nidelva. 

 På Okstad grenser grønn strek mot Nidelvkorridoren og eksisterende 
boligområder i øst. For øvrig følger avgrensningen grensa for dyrka marka. Mesteparten 

marka og elva.

På Nordre Flatås følger grønn strek grensa for dyrkamarka og eksisterende 

bestemmelsesområdet. 

pi el Områdevi gj

1 %

Kumelk

også en del beitearealer.  Noe av arealet ligger 

svært avhengig av videre arealdisponering. 
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Side 49 Kapittel 6: Områdevis gjennomgang

kulturlandskapsverdier i overgangssonen 

på beite.  
Boligpotensial

Nidarvoll og Nardo.

5. bjørkmyr

verdi. Grønn strek grenser for øvrig mot Nidelvkorridoren mot vest og markagrensa 

5 %

også dyrket en del høsthvete her.  Området har et 

besøkende på gårdsbruk i området.  
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Side 51 Kapittel 6: Områdevis gjennomgang

Boligpotensial

6. bratsberg

markagrensa i hele området. 

5 %

7

Kumelk

av produsenter fra Trondheim og Malvik.  I 

i beiteperioden. Kommunen eier mye areal i 
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Side 53 Kapittel 6: Områdevis gjennomgang

tydelig og deler av området er sterkt påvirket av 

Boligpotensial

felt/planer 102 boliger)

7. tiller

Nidelvkorridoren i øst og marka i sør.  Grønn strek foreslås også lagt rundt Løvåsen.

Kumelk

er spredt med de største sammenhengende 

Tiller har tre produsenter med storfe og to av 

driver økologisk. Storfeholdet preger området 
ved at det er mye grasareal og en del dyr på beite.  
Området preges også av massedeponier hvor 

området. 
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Side 55 Kapittel 6: Områdevis gjennomgang

8. leinstrand/klett
Torgård i øst og Leinstrandmarka i nord. 

Leinstrand-området er et av de mest verdifulle landbruksområdene i 

utbygging. 

For øvrig følger grønn strek markagrensa og kommunegrensa mot Melhus. 

rulleringer av arealdelen. 

Jernbaneverket har anbefalt at ny godsterminal for Trondheimsregionen etableres på 
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Mye av arealet på Leinstrand har liten helling 

ligger i den sør- og vestvendte hellinga opp mot 

 
Leinstrand har også de største sammenhengende 

Gaula.

fruktprodusent med plommer. Tilleggsnæringer 

grønt kompetansesenter har et betydelig 

 

oppover i Gauldalen. Ravinedalene i området 

kulturlandskapet i området pga sikringsarbeid 

Boligpotensial

Kumelk

Egg og kylling
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Side 59 Kapittel 6: Områdevis gjennomgang

selskapsvirksomhet og i helsesektoren. 

delene hvor bakkeplaneringene  i stor grad har 

Boligpotensial

9. byneset

arealdelen. Grønn strek er derfor lagt sammenfallende med markagrensa i hele 

Flakk. 

96

Egg og kylling

kan se i form av edellauvskog. Områdene langs 

 

Ristelvas mange forgreininger og er opprinnelig 

 

drives av folk i bygda. Noen av bøndene her 
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Side 61 Kapittel 6: Områdevis gjennomgang

og urter og de som kommer på gården kan 

samlingspunkt og grøntområde både for bydelen 
og resten av kommunen. 

som kan bidra med opplevelser og læring for 
byens innbyggere. 

urbane landbruksområder

andre som grønnstruktur.

korndyrking.  

grunn av sin sammenheng med omkringliggende 
omgivelser og som del av en landskapsmessig 
helhet. 



Side 62Kapittel 6: Områdevis gjennomgang




