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Styringsgruppemøte INNHERREDSBYEN - 22. juni 2020



Status og prosess videre

April 2019: Vedtak av Planprogram

- juni: Bred tverrfaglig prosess internt i TRFK
tett samarbeid med øvrige regionale sektormyndigheter 
noe dialog med fagmiljø i kommunene
samordning med «Innherredsbyen» / Trondheimsreg.

Ca. 1. juli: Utsending av arbeidsdokument til adm. i kommunene
sektormyndighetene, div. næringer og interresseorg.
Fist innspill fredag 28. august

Ca. 7. sept.: Høringsutkast ferdig

Sept/okt.: Politisk behandling div. råd, HU og FU   (Fylkesting 14. okt.?)

Ca. 20. okt.: Utsending Høringsutkast. Frist innspill 15. jan (kanskje før?)

April 2021: Vedtak av plan i Fylkestinget



Hovedforskjell på RPA og felles ATS

Regional plan for arealbruk
• Plan etter PBL
• For hele Trøndelag / 2021-2030 – rulleres hvert 4. år
• Arealbruk/ regionalpolitiske retningslinjer for arealpolitikk

Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 
• Strategi (friere prosesskrav enn etter PBL)
• For Innherredsbyen (6 kommuner) / 2021-2040?
• Samordnet areal og transportplanlegging/ areal- og transportstrategier



Innholdsfortegnelse per 22. juni

Ramme på 
ca. 80 sider

Handlings-
program 
som eget 
vedlegg



RPA og handlingsrom

• Kommunene forventes å legge mål og retningslinjer fra RPA til 
grunn for sine kommunale planer og i sin enkeltsaksbehandling. 

• Fylkeskommunen og statlige etater vil legge retningslinjene 
til grunn i sin behandling av plansaker, og innsigelser vil ikke bli 
gitt til planer som er i samsvar med retningslinjene.

• Både kommune, fylkeskommune og stat forventes å legge 
RPA til grunn for egne arealrelaterte beslutninger – eksempelvis 
lokaliseringer, infrastruktur, tjenestetilbud m.v.



RPA og IKAP/ Byvekstavtalen

• Fylkeskommunen har i byvekstavtalen forpliktet seg til å utarbeide Regional 
plan for arealbruk hvor prinsippene i IKAP og forpliktelsene i byvekstavtalen 
skal følges opp. 

• Føringene i RPA vil gjelde både for avtalekommunene og øvrige deler av 
Trøndelag – også Innherred - som har påvirkning på måloppnåelsen i 
byvekstavtalen.

• Gjennom IKAP-2, Byvekstavtalen og etter hvert ATS for Innherredsbyen vil 
14 av Trøndelags 38 kommuner være forpliktet til å utøve en klimavennlig 
areal- og transportpolitikk



Kap. 4



Kap. 4 – noen tema

SENTERSTRUKTUR

• Balansert utbygging i Trøndelag – løfte frem Innherred

• Senterstrukturkart; - regionsenter – lokalsenter – grendesenter

• Krav om at hoveddelen av veksten skal komme i by og tettsted fremover? 

• Prioritere lokalisering og kollektivtilbud i tråd med senterstruktur?



Kap. 4 – noen tema

FORTETTING – VOKSE «INNEN FRA OG UT»

• Fordeler:
o redusere transport/ flere kan gå og sykle  – 10 min byen
o skape gode bomiljø/ nabolagsbygging, hindre ensomhet
o gi bedre grunnlag for sentrumsutvikling
o spare dyrka jord

• Utfordringer: 
o mangel på bokvalitet – sol, lys, støy, uteopphold, estetikk, 
o tap av dyrkajord, natur- og kulturverdier

❖ Jordvern: FM ønsker konkrete tallkrav knyttet til antall boenheter i sentrum 
og nært sentrum tilsvarende krav i gamle RPA for NTFK – også tallkrav 
knyttet til min/maks parkering



Kap. 4 – noen tema

KRAV TIL RULLERING AV KPA

• Gjennomgang av tidligere avsatt men ikke regulert/utbygd areal i KPA til alle 
utbyggingsformål (bolig, næring, fritid mv) og infrastruktur

o vurdere reelt behov
o fortettingspotensiale
o bærekraftsmål
o alternativsvuderinger
o Rekkefølgekrav

o Utfordringer knyttet til slike krav mht forutsigbarhet, økonomiske 
konsekvenser, muligheter for å omgå krav m.v.



Kap. 4 – noen tema

MOBILITET OG UTBYGGING

• Omhandle temaet «Transport» fra 2 perspektiver:

o Mobilitetsløsninger, redusere klimautslipp mv

o Arealkonflikter relatert til utbygging av infrastruktur

KONKURRANSEFORHOLD  NY E6  – TRØNDERBANEN

• Gode regionale prinsipp  



Involvering av kommunene

• Arbeidsdokument på faglig utsjekk fra ca. 1. juli – 28. aug.

• Høringsutkast til politisk behandling fra ca. 20. okt. – 15. jan.

(- evt. kortere frist?)


