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Byutredningen for Trondheimsområdet 

trinn 2. Utvikling ved knutepunkt jernbane. 
Beskrivelse og dokumentasjon 

Sveinung Eiksund, byplankontoret, Trondheim kommune. 18.10.2018 

 

Innledende om alternativet 

Alternativet skal beskrive en framtid basert på fortetting rundt jernbanestasjoner og 

kommunesentra. Dette skal brukes som sammenligningsgrunnlag opp mot annen alternativ 

utvikling av arealbruk. Til dette alternativet er det utarbeidet en egen befolkningsmatrise og 

arbeidsplassmatrise til bruk i analyser med regional transportmodell (RtM). 
 

Utarbeiding av befolkningsmatrise til knutepunktalternativet 
 

Hovedprinsippet i dette alternativet er at all befolkningsvekst i Trondheim fram til henholdsvis 

2030 og 2050 lokaliseres innenfor 1000 meter fra de fem jernbanestasjonene; Trondheim 

sentralstasjon, Marienborg, Leangen, Ranheim og Heimdal. For omlandskommunene er 

veksten lokalisert nærmest mulig kommunesentrene på samme måte som i 

Kompaktalternativet i byutredningens trinn 1. 

 

Den samla befolkningsveksten for regionen er den samme som i den versjonen av KPA-

alternativet med samla vekst for regionen som i SSBs M-prognose fra 2016-40, supplert 

med egen framskriving 2041-50. (“Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030” og 

“Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2050”). Den kommunevise fordeling hentes fra 

Trondheimsregionens mellomprognose TR2016M, med unntak for vedtatte 

kommunesammenslåinger i regionen; befolkningsveksten i Leksvik kommune innlemmes i 

dette alternativet i Rissa kommune og veksten i Klæbu kommune innlemmes i Trondheim 

kommune. 

 

Alders og kjønnsfordeling holdes likt som i KPA-alternativet for hver kommune. Dette betyr 

at analysene vil vise effekten av endret arealbruk og ikke effekter av endret turproduksjon på 

grunn av en annen befolkningsstruktur i kommunene. Den interne fordelingen for de ulike 

aldersgruppene i hver kommunene kan imidlertid være endret fordi framtidig alders- og 

kjønnsfordeling i grunnkretsene hentes fra plansonene i prognosen. 

Metode befolkning 

For alle grunnkretser med befolkningsvekst i KPA-alternativet fram mot 2030 og 2050 

trekkes veksten ut og folketallet settes i utgangspunktet tilbake til samme verdi i sum som 

grunnkretsen hadde i 2016 (beregnet folkemengde basert på boligtall). Det trekkes like stor 

andel i prosent fra hver alders- og kjønnsgruppe. For grunnkretser med befolkningsnedgang 
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gjøres det ingen endring fra KPA-alternativet. Den samlede befolkningsveksten i hver 

kommune fordeles deretter ut til grunnkretser i/ved jenbanestasjoner i Trondheim og 

kommunesentrene i nabokommunene. Merk at folketallet i 2016 i hver grunnkrets er 

beregnet basert på boligtall og kan avvike fra faktisk folkemengde i 2016. Beregningen er 

gjort slik at den sikrer konsistens med TR2016M på plansonenivå (skolekrets eller del av 

skolekrets). En konsekvens av metoden er at enkelte grunnkretser vil oppleve noe 

befolkningsnedgang fram mot 2030 og 2050. 

 

I omlandskommunene til Trondheim er all vekst fordelt til følgende grunnkretser: 

1624 Rissa (Indre Fosen): 0308 

1638 Orkdal: 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0201 

1648 Midtre Gauldal: 0103 

1653 Melhus: 0206 

1657 Skaun: 0302 

1662 Klæbu (Trondheim): Flere grunnkretser i Trondheim 

1663 Malvik: 0305, 0306 

1714 Stjørdal: 0502, 0503, 0505 

1718 Leksvik (Indre Fosen): 0308 i Rissa 

For de kommunene hvor veksten fordeles til flere enn en grunnkrets er veksten fordelt med 

like stor andel til hver grunnkrets. Alders- og kjønnsfordelingen holdes lik i alle 

mottakergrunnkretsene. 

 

For Trondheim er fordeling av veksten basert på beregnet fortettingspotensial innenfor 1000 

meter luftlinje fra hver av de fem stasjonene. Fortettingspotensialet er kartlagt i en egen 

fortettingsanalyse. 

 

 
Figur 1: Utvalgte knutepunkt langs jernbanen beregnet tetthet 2017. Fortettingspotensialet vurderes 

som størst rundt de stasjonene som har lavest tetthet i dag 

 

Fortettingsanalysen 

Fortettingsanalysen omfatter grunnkretser i Trondheim og aktuelle fortettingsområder hentes 

fra følgende arealformål (eksisterende og framtidig) i kommuneplanens arealdel (KPA) : 

● Bane (på grunn av mulig framtidig omforming av Brattøra/Marienborg) 
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● Veg 

● Kombinasjonsformål 

● Næringsvirksomhet 

● Tjenesteyting 

● Sentrumsformål 

● Boligbebyggelse 

Følgende arealformål er unntatt og dermed ikke regnet fortettingspotensial for: 

● Råstoffutvinning 

● Idrett 

● Grav- og urnelund 

● Havn 

● Grønnstruktur 

● Naturområde 

● Friområde 

● Forsvar, forlegning 

● LNFR 

● Vann 

I tillegg er følgende arealer unntatt 

● Alle regulerte bevaringsområder pr 31.12.2016 uavhengig av arealformål 

● Grunnkrets 16011213 (Nidarosdomen) 

Potensialet inndeles i to hovedkategorier 

● De grunnkretsene eller deler av grunnkretsene som ligger innenfor 500 meter fra 

stasjonene. Her beregnes fortettingspotensialet ut fra en utnyttelsesgrad på 150 

prosent og en boligandel på 50 prosent.  

● De grunnkretsene eller deler av grunnkretsene som ligger mellom 500 meter og 1000 

meter luftlinje fra stasjonene. Utnyttelsesgraden er her satt til 100 prosent og 

boligandelen til 70 prosent. 

 

Figurene nedenfor viser dagens utnyttelsesgrad i aktuelle fortettingsområder
1
 rundt stasjonene. I 

beregningene forutsettes det at potensialet for fortetting er differansen mellom dagens utnyttelsesgrad 

som er vist i kartet, og forutsatt utnyttelse som er 150 prosent innenfor 500m (indre sirkel) og 100 

prosent innenfor 1000m (ytre sirkel) 

 
Figur 2: Ranheim stasjon 

 

 
Figur 3: Leangen stasjon 

                                                
1
 Med aktuelle områder menes arealformålene veg, kombinasjonsformål, næringsformål, 

tjenesteyting, sentrumsbebyggelse og boligbygging, unntatt regulerte bevaringsområder per 
31.12.2016betyr kun aktuelle arealformål og uten bevaringsmråder og grunnkrets 16011213 
(Nidarosdomen). 
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Figur 4: Trondheim sentralstasjon 

 

 
Figur 5: Marienborg stasjon 

 
Figur 6: Heimdal stasjon 

 

 

 

Eksisterende bebyggelse trekkes fra det beregnede potensialet i hver grunnkrets slik at man 

sitter igjen med et restpotensial. Det forutsettes et arealbehov på 60 m2 per person i 

omregning av restpotensialet til personer. Dette tilsvarer gjennomsnittet for Trondheim i dag. 

De stasjonene som har lavest tetthet i sitt omland i dag vil følgelig være de som har størst 

vekstpotensial. 

 

I regional transportmodell (Rtm) lokaliseres befolkning i grunnkretsenes noder 

(representasjonspunkt). Noen grunnkretser som har fått beregnet potensial har sitt sin node 

lengre enn 1000 meter fra stasjonen. For at befolkning ikke skal loklaiseres lengre enn 

1000m fra stasjon i dette alternativet er potensial i disse grunnkretsene manuelt flyttet til 

nærliggende grunnkrets med node innenfor 1000 meter. 

 

 
Noen noder ligger utenfor 1000m fra stasjon men representerer et potensial for den delen av 
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grunnkretsen som ligger innenfor 1000m 

 
Potensialet flyttes fra noder utenfor 1000m til noder innenfor 1000m. 

 
Ny fordeling av fortettingspotensialet og befolkningsvekst 
 

Fortettingspotensialet summeres opp per grunnkrets. Tabell 1 viser gjennomsnittlig 

utnyttelse i dag innenfor de områdene som anses som aktuelle fortettingsområdene rundt 

hver stasjon, andel BRA til bolig i de samme områdene, samt fortettingspotensialet i 

grunnkretsene rundt stasjonene fordelt på hhv bolig og næring. 

 

Tabell 1: Utnyttelse, boligandel og beregnet fortettingspotensial (m
2
 BRA) for bolig og næring 

Knutepunkt 

Utnyttelse 
i dag 

(prosent 
BRA) 

Boligandel 
i dag 

Beregnet 
restpotensial 

bolig (m
2
 

BRA) 

Beregnet 
restpotensial 
næring (m

2
 

BRA) 

Trondheim S 112,9 21,7 73.506 73.506 

Marienborg  50,4 50,1 730.028 426.017 

Heimdal 25,6 61,0 1.535.720 886.161 

Leangen 44,7 33,1 923.142 583.019 

Ranheim 22,3 66,5 877.394 552.230 

SUM 43,6 41,7 4.139.790 2.520.934 

 

 

 

Resultat 
 

Befolkningsveksten blir fordelt proporsjonalt med beregnet restpotensial mellom 

grunnkretsene som fortettingspotensial innenfor omlandet for hver stasjon. Tabell 2 viser 

folketallet i 2016 og endring til 2030 og 2050 med dette fordelingsprinsippet. På grunn av 
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forhold med metoden som er brukt går folketallet i øvrige Trondheim noe tilbake mellom 

2016 og 2030 (2,8 prosent). 

 

Tabell 2: Folkemengde innenfor 1000m fra stasjon i 2016, og beregnet i 2030 og 2050 

Knutepunkt 
Folkemengde 

2016 
Folkemengde 

2030 
Folkemengde 

2050 
Vekst 

2016-30 
Vekst 

2016-50 

Trondheim S 537 2107 3510 1571 2973 

Marienborg 10942 17570 23694 6628 12752 

Heimdal 8870 22266 33707 13395 24837 

Leangen 8757 16839 23641 8081 14884 

Ranheim 6636 14289 20825 7653 14189 

Øvrige Trondheim 149923 145644 146089 -4279 -3834 

Sum Trondheim 185666 218714 251466 33049 65801 

Sum knutepunkt 35743 73070 105377 37328 69635 

 

 

Resultatfil 

Filnavn: “20180816_Befolkning_Trondheimsregionen_KnutepunktJernbane_2030_2050.xlsx 

Filen inneholder to arkfaner: 

Arkfane Innhold 

Befolkning_2030_KnutepunktJB Folkemengden i sum for hver kommune samt alders- 
og kjønnsfordeling tilsvarer folketallet i 0-alternativet 
"Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030". All vekst er 
omfordelt til fem stasjonesområder i Trondheim og 
kommunesentrene i nabokommunene. Veksten i 
Trondheim fram til 2030 er fordelt proporsjonalt med 
fortettingspotensialet opp til 1000 meter luftlinje rundt 
stasjonen. For øvrige kommuner er veksten fordelt likt 
mellom grunnkretser i kommunesenter med unntak av 
veksten i Leksvik som er lagt til kommunesenteret i 
Rissa og veksten i Klæbu som er lagt til Trondheim. 

Befolkning_2050_KnutepunktJB Folkemengden i sum for hver kommune samt alders- 
og kjønnsfordeling tilsvarer folketallet i 0-alternativet 
"Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030". All vekst er 
omfordelt til fem stasjonesområder i Trondheim og 
kommunesentrene i nabokommunene. Veksten i 
Trondheim fram til 2050 er fordelt proporsjonalt med 
fortettingspotensialet opp til 1000 meter luftlinje rundt 
stasjonen. For øvrige kommuner er veksten fordelt likt 
mellom grunnkretser i kommunesenter med unntak av 
veksten i Leksvik som er lagt til kommunesenteret i 
Rissa og veksten i Klæbu som er lagt til Trondheim. 
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Utarbeiding av arbeidsplassmatrise til knutepunktalternativet 
 

Datagrunnlag  

Datagrunnlaget for dagens arbeidsplasser i Trondheimsregionen er basert på ansatte i alt 
(inkludert biarbeidsforhold) i kvalitetssikret virksomhetsdata for Trondheimsregionen for 
2015, versjon VOFAA2015_20160429_XYKORR2015 og er gruppert i næringskategorier 
ved hjelp av tilsendt omkodingsfil fra Numerika AS (Arbeidsplasser - Dagens gruppering ved 
bruk av SN2007.xlsx, revidert 21.04.2016). Samtidig ble antall elever og studenter 
(GSKOLE, VGSKOLE og UHSKOLE) oppdatert med de siste tilgjengelige tallene for 
Trondheimsregionen. Dette materialet ble ferdigstilt 10.11.2016 og ble oversendt til Statens 
vegvesen til bruk i byutredningen for Trondheimsområdet og benyttet analyser i 
byutreningens trinn 1. 
 

Forutsetninger 

Forutsetningene er i all hovedsak de samme som ble benyttet i matrisen som ble levert til 

byutredningens trinn 1. Unntaket er at det i knutepunktalternativet forutsettes flytting av 

arbeidsplasser innenfor kontor og sentrumsfkunksjoner til Trondheim S og Marienborg. 

Utvikling i arbeidsplasser over tid 

Det er som i 0-alternativet forutsatt at utviklingen i antall arbeidsplasser i kommunene følger 
befolkningsutviklingen for personer i yrkesaktiv alder i hver kommune og at veksten er lik for 
alle bransjer. Dette innebærer en viss omfordeling av hvor stor andel av arbeidsplassene 
som er lokalisert i ulike deler av regionen og til en viss grad den samlede fordelingen mellom 
bransjer. 
 

Personer i yrkesaktiv alder er satt til aldersgruppe 20-64 år. Det ble vurdert å bruke en 
bredere aldersgruppe i beregningene (20-69 år). Dette gir imidlertid tilnærmet samme 
resultat (Samlet vekst i regionen: 11,81 prosent 2015-2030 og 22,2 prosent 2015-2050 i 
prognose TR2016M_Rtm MMMM). Beregningene er derfor basert på aldersgruppa 20-64 år. 
 
Alternativet er basert på kommunevise endringer i aldersgruppa 20-64 år (prognose: 
“TR2016M_Rtm MMMM”, Trondheimsregionens befolkningsprognose, nivåjustert til SSB 
MMMM, hentet fra Boligbygging og boligmengde_0-alternativet.xlsx) for hver 5-års 
aldersgruppe og kjønn. Samlet vekst i regionen: 11,80 prosent 2015-2030 og 21,9 prosent 
2015-2050. 
 

I RTM legges det normalt ikke inn vekst i antall arbeidsplasser da det er befolkningen som 
generer reiser. Den geografiske fordeling benyttes dermed kun som en relativ fordeling av 
reisemål. Resultatet av framskrivingene av arbeidsplasser for 2030 og 2050 blir derfor 
korrigert ned igjen til 2015-nivå. Kommunene med lavest vekst vil da få noe lavere antall 
arbeidsplasser i 2030 og 2050 enn i 2015. Dette representerer en reduksjon i kommunens 
andel av regionens arbeidsplasser. Tilsvarende vil kommuner med høyest vekst få et større 
antall arbeidsplasser (større andel). 
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Geografisk fordeling av arbeidsplasser 

Den geografiske fordelingen av arbeidsplassene innad i kommunene forblir i utgangspunktet 
uendret, men basert på konkrete planer for flytting av NTNUs virksomhet er det gjort 
følgende justeringer: 

 Alle arbeidsplasser og studenter (UHSKOLE) på Dragvoll (grunnkrets 16013221) 
flyttes til Hesthagen (grunnkrets 16011308). 

 Arbeidsplasser i kategori A60UND på Tunga (grunnkrets 16012104) flyttes til 
Elgeseter gate 10 (grunnkrets 16011305). Gjelder NTNUs avdeling på Tunga. 

 Arbeidsplasser i kategori A60UND på Rotvoll (grunnkrets 16012202) flyttes til 
Kalvskinnet (grunnkrets 16011212). Gjelder NTNUs avdeling på Rotvoll. 

Utvikling i omformingsområder og sentrale stasjonsområder 

Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av utviklingen i omformingsområdene på Nyhavna 
og Tempe/Sluppen, hvor arealkrevende virksomheter (industri, bygg, anlegg, transport, 
engroshandel og reparasjon) er forutsatt flyttet til andre områder for slik virksomhet, mens 
det etableres et antall nye arbeidsplasser i sentrumsvirksomheter (tjenester, handel og 
service) i omformingsområdene.  
 

 

Med utgangspunkt i bransjeinndelingen som benyttes i RTM er arealkrevende og 
sentrumsvirksomheter definert slik: 

 Arealkrevende virksomheter: A20SEK, A30VH, A34VH. 
 Sentrumsvirksomheter: A31VH, A32VH, A33VH, A40TJE, A41TJE, A42TJE, 

A43TJE, A44TJE, A50OFF. 

 

Spesielt for knutepunktalternativet er det for Trondheim S og Marienborg stasjoner forutsatt 
nye arbeidsplasser i sentrumsvirksomheter (tjenester, handel og service) 
 
De nye sentrumsvirksomhetene i omformingsområdene og stasjonsområdene er gitt samme 
bransjefordeling som i grunnkrets 16011404 (Nedre elvehavn sør). Nye ansatte fordeles i 
bransjene A32VH (12,7 %), A33VH (60,8 %) og A43TJE (26,6 %). 
 

I knutepunktalternativet er det forutsatt følgende endringer i omformingsområdene: 
 

Område Utflytting av 
arealkrevende 
virksomheter fra 
(grunnkrets) 

Andel utflytting av 
arealkrevende 
virksomheter i 
2030/2050 
(prosent) 

Etablering av nye 
sentrumsvirksomheter i 
(grunnkrets) 

Antall ansatte i nye 
sentrumsvirksomheter i 
2030/2050 

Nyhavna 16011514 30/100 16011514 300/1000 

Tempe/Sluppen 16014104  
16014105 
16014107  
16014116 
16014220 
16014235 

30/100 16014107  
16014116 
16014220 
16014235 

900/3000 

Trondheim S 
  

16011201 1000/2000 

Marienborg 
  

16011117 1000/2000 
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For Nyhavna og Tempe/Sluppen samsvarer disse endringene med matrisene brukt i 
byutredningens trinn 1. For Trondheim S og Marienborg gjelder endringene kun for 
knutepunktalternativet. 
 

 

Resultatfil 

Filnavn: “20180816_Arbeidsplasser_Trondheimsregionen_KnutepunktJB_2030_2050.xlsx”. 
 

Filen inneholder to arkfaner 
 

Arkfane Innhold 

Arbeidsplasser_2030 Arbeidsplasser etter grunnkrets og bransje i Trondheimsregionen 
2030. Vekst i arbeidsplasser som befolkningsvekst i aldersgruppen 
20-64 år i TR2016M for hver kommune men etterkorrigert ned til 
2015-nivå slik at sum arbeidsplasser i regionen er det samme som i 
2015. Geografisk fordeling av arbeidsplasser i hver kommune 
videreført som i 2015, men med unntak for NTNUs virksomhet som 
flyttes til nye planlagte lokaliseringer. Skjønnsmessig vurdering av 
omformingsområdene Nyhavna og Tempe/Sluppen med delvis 
utflytting av arealkrevende virksomhet kombinert med noen nye 
arbeidsplasser innenfor tjenester, handel og service (300 på 
Nyhavna, 900 på Tempe/Sluppen, 1000 på Marienborg og 1000 på 
Brattøra.  Øvrige variabler er lik “RTMrevidert201610”.  

Arbeidsplasser_2050 Arbeidsplasser etter grunnkrets og bransje i Trondheimsregionen 
2050. Vekst i arbeidsplasser som befolkningsvekst i aldersgruppen 
20-64 år i TR2016M for hver kommune men etterkorrigert ned til 
2015-nivå slik at sum arbeidsplasser i regionen er det samme som i 
2015. Geografisk fordeling av arbeidsplasser i hver kommune 
videreført som i 2015, men med unntak for NTNUs virksomhet som 
flyttes til nye planlagte lokaliseringer. Skjønnsmessig vurdering av 
omformingsområdene Nyhavna og Tempe/Sluppen med full utflytting 
av arealkrevende virksomhet kombinert med noen nye 
arbeidsplasser innenfor tjenester, handel og service (1000 på 
Nyhavna, 3000 på Tempe/Sluppen, 2000 på Marienborg og 2000 på 
Brattøra.  Øvrige variabler er lik “RTMrevidert201610” 

 

Beregningsmetode 

Beregningene er gjort i excel 
 Byutredning_ansatteprognose_KnutepunktJB-

alternativet_TR2016M_RtmMMMM_uten_vekst.xls 
Analysefilen er ikke oversendt. 
 

Beregningene er gjort i følgende trinn (refererer til arkfaner i excel-dokumentene): 
 “RTMrevidert201610”:  

o Antall ansatte i 2015 (ansatte i alt, inkludert biarbeidsforhold i kvalitetssikret 
virksomhetsdata for Trondheimsregionen for 2015, versjon 
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VOFAA2015_20160429_XYKORR2015, gruppert i næringskategorier), antall 
elever 2015-16 og studenter 2013 (kvalitetsikret oktober 2016). 

 “2030 før flytting”/“2050 før flytting”:  
o Kommunevise justeringer basert på endringer i aldersgruppa 20-64 år fra 

2015 til 2030. 
 “Flytting 2030”/“Flytting 2050”:  

o Flytting av NTNUs virksomhet på Dragvoll, Tunga og Rotvoll til sentrum. 
 “Etter flytting 2030”/“Etter flytting 2050”:  

o Resultat etter flytting av NTNUs virksomhet på Dragvoll, Tunga og Rotvoll til 
sentrum. 

 “Omfordeling til 2030”/“Omfordeling til 2050”:  
o Flytting av ansatte i arealkrevende virksomheter fra Nyhavna og Tempe. 
o Nye ansatte i sentrumsvirksomheter på Nyhavna, Tempe, Trondheim S og 

Marienborg. 
 “Omfordeling 2030”/“Omfordeling 2050”: 

o Omfordeling av ansatte i arealkrevende virksomheter på Nyhavna og Tempe 
til alle andre områder med slike virksomheter. 

o Nye ansatte i sentrumsvirksomheter på Nyhavna, Tempe, Trondheim S og 
Marienborg hentet fra alle andre områder med slike virksomheter. 

 “Resultat 2030”/“Resultat 2050”: Resultatdatasett, til bruk i RTM-modell 
 


