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                              Forord 
 
 
  I prosjektet er det utarbeidet en hovedrapport som belyser sammenligning-

er mellom kommunene. I hovedrapporten er befolkningsprognoser for 
Trondheimsregionen 2014 (TR2014M) lagt til grunn for alle kommuner, ink-

lusive Skaun.   

  Etter ønske fra Skaun kommune er det i denne tilleggsrapporten utarbeidet 
beregninger også med utgangspunkt i egen kommuneplanprognose som 
kommunen har utarbeidet. (Norconsult i 2012).  

  For beskrivelse av de to prognosene: Se kapittel 2. 

  NB: I DENNE TILLEGGSRAPPORTEN STÅR I HOVEDSAK ALL TEKST 
FRA HOVEDRAPPORTEN UENDRET, DET KAN BETY AT KOMMENTA-

RENE IKKE STEMMER MED SKAUNS EGNE PROGNOSE. VI HAR VALGT 
Å TA MED TEKSTEN FRA HOVEDRAPPORTEN FOR Å SETTE TABELLE-
NE INN I EN SAMMENHENG. 

  ALLE ENDRINGER/SUPPLERINGER I FORHOLD TIL HOVEDRAPPOR-
TEN ER LAGT INN MED RØD SKRIFT 
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Side 2 

1 Bakgrunn, hensikt og metode 

1.1 En oppfølging av Trondheim 2030 for de øvrige 

kommunene i Trondheimsregionen  

Trondheim 2030: I 2012 gjennomførte Trondheim kommune prosjektet ”Trondheim 2030”  

Kommunale tjenester hvor areal- og investeringsbehov i perioden 2011-2030 ble utredet. 
 - investeringer Denne kartleggingen synliggjorde store utfordringer for kommunen for å  
 - arealbehov ivareta de kommunale behovene, både når det gjelder investeringer, areal- 
 - rehabilitering behov og rehabilitering.  

  Trondheimsregionen-regionrådet har vektlagt at det er all grunn til å tro at 
disse utfordringene vil gjelde for hele regionen, og fastsatte at det skulle 
gjøres en tilsvarende utredning for de øvrige kommunene i Trondheimsre-

gionen. Prosjektet er støttet med skjønnsmidler fra fylkesmannen.   

omfatter kommunale tjenester Prosjektet omfatter i utgangspunktet alle kommunale tjenester som ikke er  
som ikke er selvfinansiert  selvfinansierende. Kommunale og private barnehager er behandlet likt: Alle 

barnehager gir kommunale forpliktelser, selv om det er ulik direkte og indi-
rekte kostnadsinndekning. Barne- og ungdomsskoler inngår, men de få pri-
vate skolene i regionen er holdt utenfor. Sykehjem og omsorgsboliger for 

eldre og andre personer med særskilte behov er avgrenset til de anleggene 
som gir heldøgns omsorg.  Idrettsanlegg, parker, torg og uterom, kultur- 
og kirkebygg er beregnet ut fra tall i Trondheim 2030. Gravplassbehovet er 
analysert med egen metodikk. I tillegg er behov for arealerverv for videre-
gående skoler påpekt. Kommunale veger er ikke tatt med, i ulik grad blir 
disse dekket gjennom utbyggingsavtaler eller refusjoner. 

1.2 Mål og hensikt med prosjektet  

målet for prosjektet Trondheimsregionens prosjekt kartlegger areal- og investeringsbehov for 
kommunenes tjenester i perioden 2014-2040, altså 10 år lengre fram enn 

Trondheims utredning. Målet for prosjektet er å øke kunnskapen i de 

respektive kommunene om konsekvensen av befolkningsveksten for areal-
bruk og investeringer i kommunal infrastruktur. I tillegg skal prosjektet gi 
kunnskapsoverføring mellom kommunene.  

  Det er ikke gjort slike sammenligninger mellom kommunene før, derfor har 
det vært et viktig utgangspunkt å etablere et felles datagrunnlag som kan 
beskrive hver enkelt kommunes ståsted/status og utfordringer. Kommune-
nes datagrunnlag og begrepsbruk har ikke vært ensartet. Dette har gjort 

det tidkrevende å finne fram til hensiktsmessige metoder for både å regist-
rere status og å framskrive behovet for areal- og investeringskostnader. 

anvendelse i kommunene Prosjektet beskriver status og utviklingstrekk som bør være et viktig lang-
siktig utgangspunkt for spesielt kommuneplanleggingen, sektorplanlegging-
en og økonomiplanarbeidet i kommunene. Det vil gi muligheter til å drøfte 
strategiske valg i dag for å sikre grunnlaget for gode kommunale tjenester 

framover. Enkle tilpassinger og endret fokus på utfordringene i dag kan bi-
dra til at kommunene tidligst mulig kan gjøre grep som gjør at de unngår å 

få uhåndterlige byrder om 10-30 år.  

igangsette politiske prosesser? Det er å håpe at prosjektet kan igangsette politisk prosesser i kommunene 
for å drøfte hvordan kommunene kan møte framtidsutfordringene i dag, for 
eksempel som en egen strategikonferanse. Eventuelt koblet til politikeropp-
læringen etter det forestående kommunevalget.  

overføringsverdi Den regionale rapporten sammenfatter resultatene for hele regionen, og 
beskriver hver enkelt kommune i den grad materialet har overføringsverdi 
for andre kommuner.  

Kommunene i 
prosjektet: 

Stjørdal 
Malvik 
Klæbu 
Melhus 
Skaun 
Orkdal 

Midtre Gauldal 
Rissa 
Leksvik 

Tjenestetilbudene: 

- Barnehager 
-  Barne-/ungdomsskoler 
-  Sykehjem og omsorgs-

boliger 
-  Idrettsanlegg 
-  Parker, torg og uterom 
-  Kulturbygg, kirker 
-  Gravplasser 

 



 

  

Side 3 

1.3 Metode: En overordnet og langsiktig analyse 

bygger på Trondheim 2030 Trondheimsregionen 2040 bygger i betydelig grad på metodikk og erfaring-
er fra arbeidet med Trondheim 2030.  

en oversiktlig analyse  Det må understrekes at prosjektets omfang og tidshorisont gjør det helt 
nødvendig å gjøre analysene på et svært overordnet nivå. Prosjektet analy-

serer 9 kommuner, da er det hverken aktuelt eller mulig å ivareta detaljer. 

generelle enhetsstørrelser  Metodene som er brukt må nødvendigvis være generelle og prinsipielle, 
med grove brukerdefinisjoner og enhetlige generelle enhetsstørrelser. Dette 
vil være i motsetning til sektorenes mer kortsiktige planlegging, hvor de ut-
reder konkrete løsninger på utvalgte tomter.  

anslår vekst i brukergrupper I prosjektet anvender vi befolkningsprognosene for Trondheimsregionen til 

framskriving av fremtidig behov for tjenestetilbudene som følge av 
Skaun ønsker også beregning  befolkningsveksten for de aktuelle brukergruppene. Skaun har bedt om 
med egen prognose beregninger basert på egen prognose. Disse beregningene er inntatt i en 

egen kommunal rapport.  

uendret dekningsgrad, Det er forutsatt samme dekningsgrad i for de kommunale tjenestene i  
ikke standardhevinger 2040 som i 2014. Grunnlagsinformasjonen som er samlet inn fra kommu-

nene i prosjektet er basert på dagens situasjon, og denne framskrives 

uendret. Økning i dekningsgrad for ulike tjenester/funksjoner eller stan-
dardøkninger vil innebære større behov for nybygg enn de som framkom-
mer i dette prosjektet.  

kommunenes ulike  Analysene i prosjektet er spesifikk for de respektive kommunenes situasjon  
utgangspunkt med hensyn til de to overnevnte faktorene folketallsutvikling og dagens 

dekningsgrad, og for Skauns vedkommende i denne rapporten også egen 
befolkningsprognose. Ut over dette behandler prosjektet kommunene likt 

uten nærmere differensiering. 

kommunale databidrag er ikke Kommunene har gjort en stor jobb for å framskaffe datagrunnlag for analy- 
gode nok innenfor alle tema  sene. Likevel ble det på ett tidspunkt nødvendig å sette strek for datainn-

samlingen, selv om det for enkelte tema ikke forelå fullgod informasjon. 
Prosjektet har derfor i noen sammenhenger måttet gjøre antagelser ut fra 
delvise data. Der datagrunnlaget gjennomgående er for dårlig, har vi valgt 

å bruke erfaringer fra Trondheim 2030, kalibrert/tilpasset for de øvrige 
kommunene. Trondheim 2030 har et stort tallmessig grunnlag, og hadde en 
enklere datainnhenting fordi prosjektet bare omfatter en kommune.    

rehabilitering er en del av Det kan hevdes at dagens eiendomsmasse må rehabiliteres enten 
kommunens totale befolkningen vokser eller ikke. Slik sett kunne rehabiliteringskostnader 
investeringsbehov blitt vurdert uavhengig av kostnader knyttet til vekst. Vi mener likevel at 

investeringsbehovet må innbefatte rehabiliteringsbehovet i dagens eien-

domsmasse. Dagens anlegg må opprettholdes som egnet og tjenlig til for-
målet, både for eksisterende og nye innbyggere.  

anlegg som er under klar- Noen kommuner har nye anlegg som er under planlegging/bygging, for  
gjøring/oppføring eksempel nye skoler eller helseinstitusjoner som skal erstatte eksisterende 

anlegg. Prosjektet har lagt til grunn hva som er status for brukerne i 2014. 
Når for eksempel en gammel skole rives og erstattes med en større skole, 
som Børsa skole, vil metodikken fange opp dette gjennom at de eksiste-

rende elevplassene i prinsippet inngår i rehabiliteringskostnadene og utvi-
det elevkapasitet på den nye skolen vil inngå i nye de nye skoleenhetene 

som er beregnet. 

sees opp mot tilgjengelige  Totale investeringskostnader til nyanlegg og framtidige rehabiliteringskost- 
investeringsrammer nader vil i sum utgjøre kommunens totale investeringsbehov. Et tall som 

må sees i forhold til hva som forventes som tilgjengelige investeringsram-

mer framover for kommunene.  
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1.4 Tema som kommunene må følge opp med egen 

utredning 

arealreserver i kommunene Prosjektet har beregnet framtidig arealbehov for nye anlegg i de ulike 
kommunene. Det har imidlertid ikke vært mulig å identifisere og avklare 
aktuelle kommunale eiendommer som kan brukes. Forsøk med matrikkel-

data har ikke ført fram. Kommunene oppfordres til å gjøre egen analyse på 
eksisterende arealreserver for å dermed beregne mer reelt behov for areal-
kjøp, med tilhørende investeringskostnader.  

investeringsrammer Det har heller ikke vært hensiktsmessig at prosjektet beregner de ulike 
fram til 2040 kommunenes tilgjengelige investeringsrammer i perioden fram til 2040. 

Derfor må kommunene selv gjøre dette og sammenstille de angitte investe-
rings- og rehabiliteringskostnadene med mulige tilgjengelige kommunale 

rammer. 

standardhevinger Som beskrevet foran legger dette prosjektet til grunn at dagens nivå på de 
kommunale tjenestene opprettholdes. Dersom kommunene ønsker å belyse 

konsekvenser av forbedret tjenestenivå/oppdekning av underdekning, må 
dette gjøres særskilt.   

videregående skoler For å belyse behov for nye videregående skoler angir Tabell 3-10 tilvekst i 
aldersgruppen 16-19 år i perioden 2014-2040, det vil bli en økning av den-

ne aldersgruppen på over 1000 personer fram til 2040. Det ligger utenfor 
dette prosjektet å foreslå lokalisering av nye anlegg for videregående sko-
ler. Kommunene bør selv vurdere sannsynlighet/ønsker om lokalisering i sin 
kommune og i så fall anslå tomtebehov og tomtekostnader for å erverve 
nødvendig areal.  
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2 Befolkningsveksten gir konsekvenser 

2.1 Befolkningsvekst og folkemengde 1998-2014 

  Trondheimsregionen har hatt en økende og kraftig befolkningsvekst de 

siste årene. Figur 2-1 viser årlig befolkningsvekst for Trondheim, resten av 
Trondheimsregionen og Trøndelag. Trondheim har de største variasjonene i 
befolkningsvekst, mens resten av Trondheimsregionen har en jevnere øk-
ning i veksten. Det skyldes nok at Trondheim er mer preget av  

netto innenlandsk og uten- konjunkturer og utenlandsk innvandring, mens nabokommunene preges av  
landsk flytting er viktig en mer kontinuerlig innflytting, i betydelig grad fra Trondheim. De aller 

fleste kommunene har også stor befolkningsvekst fordi det er betydelig fle-

re fødte enn døde. Trondheimsregionen er preget av ung befolkning og  
betydelig føsdelsoverskudd høy kvinneandel. Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik har balanse mellom fødte 

og døde.  

  Figur 2-1 viser at fra 2008 har også Trøndelag uten Trondheimsregionen 
hatt en økning i befolkningsveksten. Det er en balansert utvikling i hele 
landsdelen.  

   

Figur 2-1 Årlig befolkningsvekst (Registrert kvartalsvis: Sum siste fire kvartal). 
Trondheim, resten av regionen og Trøndelag 

2.2 Trondheimsregionens prognoser anslår folketall og 

aldersfordeling – dette gir felles utfordringer  

Trondheimsregionen I dette prosjektet er befolkningsprognoser for Trondheimsregionen lagt til 
utarbeider egne prognoser grunn (TR2014M). Prognosene blir utarbeidet løpende av fagmiljøet ved 

byplankontoret i Trondheim kommune, i samarbeid med en arbeidsgruppe 
bestående av kommuneplanleggerne i de øvrige kommunene. 

  Nærmere gjennomgang av prognoseforutsetninger som er brukt i befolk-
ningsprognosen finnes i Vedlegg 1: Prognoseforutsetninger. 

Statistisk sentralbyrås (SSB) Prognosearbeidet i Trondheimsregionen bygger på Statistisk sentralbyrås  

Dagens innbyggertall 
(1.01.2015) 

Stjørdal:  22.957 
Malvik: 13.498  
Klæbu: 5.995 
Melhus: 15.916 
Skaun: 7.668 
Orkdal: 11.722 
M Gauldal: 6.336 
Rissa: 6.676 
Leksvik: 3.506 
SUM 94.274 

Trondheim: 184.960 
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befolkningsprognoser anslag om fruktbarhet, dødelighet og nettoflytting. SSBs prognose publisert 
juni 2014 er lagt til grunn. Hovedalternativet (MMMM) viser lavere befolk-

ningsvekst enn i dag allerede i første prognoseår. Prognosene for Trond 
heimsregionen har derfor innbygd mer tilpassede forutsetninger som  

vår prognose er mer tilpasset gir mer sannsynlig utvikling, noe avvikende fra SSBs prognose. Som det 
framgår av Figur 2-2, angir prognosene en videreføring av den positive be-
folkningsveksten de siste årene. Middelalternativet er brukt i utredningen.   

   
Figur 2-2 Folkemengden i Trondheimsregionen utenom Trondheim. Statistikk 1988-
2014 og de tre prognosealternativene for Trondheimsregionen 2015-2040. 

det er ulik vekst for Figur 2-3 viser statistikk og prognose for de ulike 10-årsgruppene i be- 
ulike aldersgrupper  folkningen (inklusive Trondheim). Det framgår at det er store forskjeller. 

For eksempel ser vi at gruppen over 80 år har vært ganske stabil lenge, 
men at den vokser kraftig etter 2020. Det er ulike aldersvariasjoner i kom-

munene. Detaljert prognose for hver kommune inndelt i 1-års grupper lig-

ger til grunn for de beregningene som er gjort i dette prosjektet. 
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Figur 2-3 Folkemengden delt inn i 10-årsgrupper, statistikk for 1994-2014 og prog-
nose for 2015-2040 (Trondheim inngår) 
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veksten gir felles og individu- Det er denne veksten i de ulike aldersgruppene som gir store konsekvenser 
elle kommunevise utfordringer for kommunenes investeringer og arealbehov. Når dette prosjektet har et 

tidsperspektiv på 26 år, vil behovene komme på ulike tidspunkt i kommu-
nene, alt etter vekstratene og dagens alderssammensetning. For eksempel 

har Klæbu i dag en ung befolkning på grunn av at kommunen over en peri-
ode hadde høyeste innflytting av barnefamilier. Da var det press på barne-
hager og skole. I løpet av 26 år kommer mange av disse innflytterne opp i 
pleietrengende alder og det endrer bildet radikalt i forhold til hvilke sekto-
rer som får tilleggsbehov. Skaun er i et tilsvarende løp med stor og ung be-
folkningsvekst i de siste årene, dette tilsier at kommunen får tilsvarende 
utfordringer i et langsiktig perspektiv.  

ulik usikkerhet i prognosene Når en ser 20-30 år framover, er usikkerheten størst for de aldersgruppene  
for de ulike aldersgruppene som enda ikke er født, med andre ord utviklingen av fruktbarheten. Det er 

enklere å anslå utvikling for de årskullene som vi allerede kjenner identite-
ten til. Dermed er usikkerheten størst for barn i barnehagene, og også stør-
re for barne- og ungdomsskoleelever enn for voksne. De eldre årsklassene 
er de sikreste aldersgruppene, der kjenner vi dagens identitet, og disse al-

dersgruppene flytter minst.  

usikkerhet om fruktbarhet De ti siste årene har antall barnefødsler i regionen vist en noe høyere 
fruktbarhet for kvinner enn det som SSB har lagt til grunn. Trondheimsre-
gionens prognoser bygger på dette. I Stjørdal og Trondheim ser vi imidler-
tid en tendens til at de faktiske fødselstallene har hatt en nedgang de siste 
4 årene. Årlige variasjoner er helt normalt, men det kan se ut som om det-
te er en trend som blir tydeligere jo større kommunen er. Derfor bør spesi-

elt anslagene for barnehagene vurderes med noe aktsomhet framover.   

2.3 Prognoser for Skaun kommune (Norconsult 2012) – 

Forutsetninger 

Norconsult utarbeidet i 2012 egne prognoser for Skaun kommune som 

kommunen velger å bruke i planleggingen. Norconsults prognose viser en 
like høy vekst som i SSBs høye prognose for 2014 (SSB2014 HHMH, alter-
nativ hvor det forutsettes høy fruktbarhet, høy levealder, middels innen-

lands flytting og høy innvandring). 
 
Prognosene som Norconsult har utarbeidet avviker fra Trondheimsregio-

nens prognoser. Forskjellen på prognosene har å gjøre med hvilke forutset-
ninger som er lagt til grunn. I prognosene til Norconsult er det lagt til grunn 
at det vil bygges 80 nye boliger hvert år og siste fire års fødsels- og flytte-
rater er videreført. I prognosene utarbeidet for Trondheimsregionen er det 
lagt til grunn fødsels og flyttetrender for siste ti år.  
 
En annen forutsetning som skiller prognosene er vekstfordelingen mellom 

kommunene i Trondheimsregionen. Prognosene for Trondheimsregionen vi-
derefører dagens fordeling av vekst i noen år, men forutsetter at fordeling-
en av vekst mellom kommunene som ligger nærmest Trondheim vil jevne 
jeg ut over tid. Altså forutsetter prognosene for Trondheimsregionen at 
Skaun kommunes andel av veksten i regionen vil bli lavere over tid, mens 
Norconsult forutsetter at dagens vekst vil fortsette. 

 

  Figur 2-4 sammenstiller Trondheimsregionens og Skaun kommunes prog-
noser.  
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  Tabell 2-1 viser statistikk for 01.01.2014 og prognoser frem til 2040 for 
folkemengden i kommunen totalt og aldersgrupper relevante for tjeneste-
områdene som inngår i dette prosjektet.  

  2014 2020 2030 2040 

Folkemengden totalt 

TR2014M 7392 8303 9196 9953 

Norconsult 2012 7392 8682 10973 13301 

1-5 år (barnehagealder) 

TR2014M 601 636 658 679 

Norconsult 2012 601 643 753 912 

6-12 år (barneskolealder) 

TR2014M 747 865 928 953 

Norconsult 2012 747 943 1081 1300 

13-15 år (ungdomsskolealder) 

TR2014M 282 339 372 397 

Norconsult 2012 282 372 460 552 

16-19 år (videregående skole)  

TR2014M 350 392 467 503 

Norconsult 2012 350 411 606 712 

20-79 år (voksne)  

TR2014M 5151 5797 6316 6799 

Norconsult 2012 5151 6026 7613 9253 9185 

80+ år (eldre) 

TR2014M 261 274 455 622 

Norconsult 2012 261 287 460 572 640 
Tabell 2-1 Statistikk for 2014 og prognoser for 2020, 2030 og 2040. TR2014M og 
Norconsult 2012 + Skaun kommune for 2040  

Figur 2-4 Befolkningsprognoser for Skaun kommune. Prognose utarbei-
det av Norconsult i 2012 og prognose for Trondheimsregionen 2014 
middels alternativ (TR2014M) 
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  Norconsults prognoser viser som ventet en vesentlig høyere befolknings-
vekst i kommunen totalt, spesielt for de yngste aldersgruppene. Skaun 

kommune har i kommuneplanarbeidet beregnet tall for 2040 ved å øke fol-
ketallet med 232 personer per år med uendret aldersfordeling som i 2030. 

Da ser en bort fra at befolkningen samtidig har blitt 10 år eldre. Det blir 
feil, og tallene er lite anvendbar. Vi ser det tydeligst på antall endre, som 
har blitt lavere i 2040 enn i Trondheimsregionens prognose. Det ligger 
utenfor Trondheimsregionen 2040-prosjektets ramme å tilpasse 2040-
tallene i Skauns kommuneplanprognose, men vi har likevel valgt å justere 
opp antall over 80 år i 2040, anslagsvis fra 572 til 640, litt over Trond-
heimsregionens prognose. Antall voksne er redusert tilsvarende slik at fol-

ketallet i 2040 er det samme. Dette framgår i tabellen. De usikre tallene er 
registrert med rødt. Det er verdt å være klar over disse usikkerhetene i de 
videre beregningene i denne rapporten, det blir ikke kommentert nærmere 
under hvert kapittel.  
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3 Nybyggingsbehov for tjenesteområdene  

2014-2040 

3.1 Barnehager 

ulike barnehager I kommunene er det i dag registrert til sammen 63 kommunale barneha-
ger, 38 private barnehager og 19 friluftsbarnehager, disse behandles likt i 
prosjektet. Familiebarnehager er små grupper barn i et privat hjem, som 
ikke inngår i dette prosjektet. 

økt antall barn Det er forventet en økning i antall barn i barnehagealder i alle kommunene. 
Tabell 3-1 viser hvor mange barn 1-5 år det vil være ifølge prognosene. 

Det er beregnet en økning på 1.256 barn fram til 2040 i kommunene. De 
yngste aldersgruppene er mest usikker i befolkningsprognosene.  

 2014 2020 2030 2040 Økning 2014-2040 
Stjørdal 1.494 1.735 1.851 1.914 420 

Malvik 944 965 1.069 1.107 163 

Klæbu 424 459 501 511 87 

Melhus 1.041 1.135 1.258 1.290 249 

Skaun TR-prog 601 636 658 679 78 

Skaun egen prog 601 643 753 912 311 

Orkdal 753 795 850 871 118 

Midtre Gauldal 365 416 399 395 30 

Rissa 352 406 423 424 72 

Leksvik 205 226 237 244 39 

Sum      

Tabell 3-1: Befolkningsprognoser for Trondheimsregionen: Antall barn 1-5 år 

  I dette prosjektet angis barnehagedekning som dagens antall barnehage-
plasser delt på antall 1-5 åringer. Prosjektets overordnede metodikk gjør 
det uhensiktsmessig å inndele mer detaljert i små/store barn eller omreg-
net til ekvivalenter. Kommunene har ulik barnehagedekning, se tekstboks i 

margen. I fremskrivingen av arealbehov og investeringskostnader forutset-

ter vi at kommunene skal ha samme barnehagedekning i 2040 som i dag. 

forutsatt at kapasiteten er I beregningene av behov for nye barnehageplasser er det lagt til grunn 
fylt opp at det ikke er ledig kapasitet i de eksisterende barnehagene. Dette er fordi 

kommunene stort sett har tilpasset barnehagetilbudene opp mot etterspør-
selen og fylt opp barnehagene. 

størst behov de første årene Tabell 3-2 viser hvor mange nye barnehageplasser kommunene vil trenge 
fram til 2040 med dagens barnehagedekning. I de fleste kommunene er 

behovet for nye barnehageplasser størst de første årene.  

 
2014-20 2021-30 2031-40 Sum 

Stjørdal 226 96 59 382 

Malvik 52 82 37 171 

Klæbu 49 34 9 92 

Melhus 93 94 31 218 

Skaun TR-prog 33 17 20 70 

Skaun egen prog 38 116 151 305 

Orkdal 62 47 22 131 

Midtre Gauldal 48 -18 -2 29 

Rissa 45 11 2 57 

Leksvik* 
  

 
 

Tabell 3-2: Behov for nye barnehageplasser fram mot 2040 forutsatt dagens dek-
ningsgrad  
*) Mangler tall fra to av de private barnehagene. 

prosjektet bruker en standard Når vi skal anslå hvor mange nye barnehager en kommune trenger fram 
enhetsstørrelse for nye til 2040 må vi først definere hvor stor en slikt ny barnehage skal være. 

Antall barnehager/  

barnehageplasser i dag: 

 

b.hager plasser 

Stjørdal:  31 1390 
Malvik: 18 1050 
Klæbu: 9 380 
Melhus: 22 956 
Skaun: 8 571 
Orkdal: 10 724 
M Gauldal: 6 345 
Rissa: 11 324 
Leksvik: 5 107 

SUM 120 5.847 
 

Dagens  
dekningsgrad: 

Stjørdal:  93% 
Malvik: 95%  
Klæbu: 90% 
Melhus: 92% 
Skaun: 95% 
Orkdal: 96% 
M Gauldal: 95% 
Rissa: 92% 
Leksvik*:  

GJ.SNITT 94,6% 
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barnehager som er 100 barn Det er ulikt mellom kommunene hvor store barnehager som bygges. Det 
kan også være forskjeller innad i kommunene, barnehager i kommunesen-

teret er ofte større. For å kunne sammenligne kommunene har vi satt en-
hetsstørrelsen på alle nye barnehager til 100 barn per barnehage. Det er en 

relativt stor enhet, men utbygginger de siste årene er på dette nivået.   

  Dette er en overordnet modellberegning. I realiteten kan kommunene velge 
å bygge større eller mindre barnehager enn dette og de kan vurdere å byg-
ge til på de eksisterende barnehagene. Resultatet i investeringsbehov vil 
tilnærmet bli det samme, fordi prosjektet beregner kostnader på barneha-
gene ut fra kostnad per barn. Tabell 3-3 viser hvor mange nye barnehager 
kommunene har behov for i de ulike tidsperiodene dersom vi forutsetter at 

hver barnehage vil ha kapasitet for 100 barn.   

hvor stor underkapasitet  Det er lagt til grunn at kommunene kan håndtere en underkapasitet inntil  
før ny barnehage bygges? 30 plasser. Det vil si at en ny barnehage utløses når 30 barn teoretisk 

mangler plass. I praksis vil dette avhenge av kommunenes situasjon og 
muligheter. Dette har bare innvirkning på byggetidspunktet, i liten grad an-
tallet barnehager i perioden. 

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Nye barneha-
ger 2014-

2040  

Nye bar-
nehager 

2014-2020 

Kapasitet 
2020 etter 
utbygging 

Nye barneha-
ger 2021-

2030 

Kapasitet 
2030 etter 
utbygging 

Nye barneha-
ger 2031-

2040 

Kapasitet 
2040 etter 
utbygging 

Stjørdal 2 -26 1 -22 1 19 4 

Malvik 1 48 1 66 0 29 2 

Klæbu 1 51 0 17 0 8 1 

Melhus 1 7 1 13 0 -18 2 

Skaun TR-prog 1 67 0 50 0 30 1 

Skaun egen prog 1 62 1 46 1 -5 3 

Orkdal 1 38 0 -9 1 69 2 

Midtre Gauldal 1 52 0 70 0 72 1 

Rissa 1 55 0 44 0 42 1 

Leksvik* 0 0 0 0 0 0 0 

Sum 9 0 4 0 3 0 14 
Tabell 3-3: Behov for nye barnehager fram mot 2040 forutsatt at dagens barnehage-
dekning videreføres. Antall barn per barnehage er satt til 100 for alle kommunene. 
*Mangler tall fra to av de private barnehagene. 

alle kommuner må Det framgår at alle kommuner sannsynligvis må bygge nye barnehager,  
bygge nye barnehager  Midtre Gauldal er i grenselandet, bygging av en ny barnehage før 2020 vil 

bli et anlegg som framover bare delvis blir utnyttet. Som beskrevet i kap 
2.2 er usikkerheten i prognosene størst for barnehagealdersgruppen.   
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3.2 Skoler 

3.2.1 BARNESKOLER 

6-12 åringer Framtidig behov for barneskoler fastsettes av hvor mange 6-12 åringer 

kommunene vil få fram mot 2040. Tabell 3-4 viser at samtlige kommuner 
vi få en økning i antall barn i denne aldersgruppen fram mot 2040. 

 2014 2020 2030 2040 Økning 2014-2040 
Stjørdal 2.117 2.332 2.736 2.844 727 

Malvik 1.347 1.413 1.582 1.658 311 

Klæbu 680 649 745 772 92 

Melhus 1.492 1.568 1.798 1.875 383 

Skaun TR-prog 747 865 928 953 206 

Skaun egen prog 747 943 1081 1300 533 

Orkdal 1.008 1.081 1.198 1.243 235 

Midtre Gauldal 471 556 604 592 121 

Rissa 567 602 666 673 106 

Leksvik 314 341 366 378 64 

Sum      

Tabell 3-4: Befolkningsprognoser for Trondheimsregionen: Antall personer 6-12 år 

private skoler ikke med Det er forutsatt at alle 6-12 åringene i kommunene vil gå i de kommunale 
barneskolene.  

90% utnyttelse av kapasiteten I praksis er det urealistisk å fylle skolene helt opp. Både variasjoner i al-
derstrinn (Ikke alle klassetrinn er like store) og hvordan befolkningsveksten 
kommer i skolekretsene gjør at det er fornuftig å anslå en maksimal utnyt-
telse av skolekapasiteten i nye anlegg på 90 % (Som i Trondheim 2030). 

ledig kapasitet utnyttes Tabell 3-5 viser hvor mange nye barneskole-elevplasser kommunene vil 
trenge fraover. Ledige kapasitet i dagens skoler er meldt inn fra kommune-
ne. Bare kapasitet i skoler i områder hvor fremtidig folkevekst forventes å 
komme påregnes utnyttet, tall for ledig kapasitet framgår i Tabell 3-5. 

kommunene organiserer ulikt Noen kommuner har barne- og ungdomsskoler organisert i oppvekstsenter. 

Noen bygger felles barne- og ungdomsskoler. Uavhengig av hvordan skoler 
er organisert i kommunen, vil investeringsbehovet bli likt fordi det er antatt 

like investeringskostnader per elev både i barne- og ungdomsskolene.   

 
Nye elever 

2014-20 
Nye elever 

2021-30 
Nye elever 

2031-40 
Nye elever  
2014-2040 

Ledig 
kapasitet 

2014* 

Behov for nye 
elevplasser 
2014-2040 

Stjørdal  215 404 108 727 100 637 

Malvik  66 169 76 311 290 50 

Klæbu -31 96 27 92 -50 137 

Melhus  76 230 77 383 250 158 

Skaun TR 118 63 25 206 150 71 

Skaun egen 165 142 227 534 150 399 

Orkdal  73 117 45 235 0 235 

M Gauldal 85 48 -12 121 190 -50 

Rissa  35 64 7 106 70 43 

Leksvik  27 25 12 64 20 46 

Sum 
      Tabell 3-5: Nye barneskole-elevplasser 2014-2040. 

*) 90% av ledig kapasitet forutsettes tatt i bruk, bare skoler lokalisert der hvor det 
forventes befolkningsvekst påregnes utnyttet. 

felles enhetsstørrelse  For barneskoler er det lagt til grunn en felles enhetsstørrelse for alle kom- 
på 350 elever munene. 350 elever er valgt ut fra at flere nye anlegg er på dette nivået, 

dette er mindre enn skoler i Trondheim (630 elever). I realiteten kan kom-
munene velge å bygge større eller mindre barneskoler enn dette og de kan 

vurdere å tilbygg på de eksisterende skolene. Investeringsbehovet vil til-

Antall barneskoler/elever 
i dag 

 
skoler elever 

Stjørdal 11 2.043 
Malvik 4 1.305 
Klæbu 2 671 
Melhus 9 1.499 
Skaun 5 750 
Orkdal 5 1.008 
M Gauldal 4 464 
Rissa 4 565 
Leksvik 2 312 

SUM 46 8.617 
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nærmet bli likt, fordi prosjektet beregner kostnader på skolene ut fra kost-
nad per elev. Men antallet barneskoler har betydning for arealbehovet.  

hvor stor underkapasitet  Tidspunkt for bygging av nye skoler vil teoretisk være når kapasiteten i  
før ny skole må bygges? eksisterende skoler er full. I praksis kan ofte noe underkapasitet kunne 

dekkes med midlertidige tiltak etc. I Tabell 3-6 har vi lagt til grunn at det 
bygges en ny skole når underkapasiteten passerer 70 elever. Dette er et 
ganske defensivt anslag. Dette har bare innvirkning på byggetidspunktet, i 
liten grad antallet barneskoler i perioden.   

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Nye skoler 
2014-2040 

 
Nye skoler 
2014-2020 

Kapasitet 2020 
etter utbygging 

Nye skoler 
2020-2030 

Kapasitet 2030 
etter utbygging 

Nye skoler 
2030-2040 

Kapasitet 2040 
etter utbygging 

Stjørdal 1 190 1 101 0 -7 2 

Malvik 0 195 0 26 0 -50 0 

Klæbu 0 -14 1 205 0 178 1 

Melhus 0 149 1 234 0 157 1 

Skaun TR 0 17 0 -46 1 244 1 

Skaun egen 0 -30 1 143 1 231 2 

Orkdal 1 242 0 125 0 80 1 

M  Gauldal 0 86 0 38 0 50 0 

Rissa 0 28 0 -36 0 -43 0 

Leksvik 0 -9 0 -34 0 -46 0 

Sum 2 
 

4 
 

1 
 

7 

Tabell 3-6: Nye barneskoler (350 elever) og restkapasitet (negativt tall er underka-
pasitet) for de angitte tidsperiodene, anslag på nye skoler med 350 elever.  
90 % av kapasiteten i nye skoler forutsettes å kunne bli tatt i bruk 

anslår 6 nye barneskoler Tabell 3-6 gir en oppsummering av beregningene, det framgår at det 

trengs 6 nye skoler i perioden 2014-2040.   

3.2.2 UNGDOMSSKOLER 

  For ungdomsskoler er antall 13-15 åringer dimensjonerende. Tabell 3-7 
viser antall personer i ungdomsskolealder for hver av kommunene.  

 2014 2020 2030 2040 Økning 2014-2040 
Stjørdal  987 970 1.173 1.249 262 

Malvik  594 604 653 723 129 

Klæbu 274 298 317 338 64 

Melhus  707 705 761 841 134 

Skaun TK 282 339 372 397 115 

Skaun egen 282 372 460 552 270 

Orkdal  459 462 515 548 89 

Midtre Gauldal 261 214 273 276 15 

Rissa  289 269 301 316 27 

Leksvik 138 138 164 173 35 

Sum      

Tabell 3-7: Befolkningsprognoser for Trondheimsregionen: Antall personer 13-15 år 

  Tabell 3-8 viser antall ungdomsskole-elevplasser kommunene vil trenge 
fram mot 2040. Ledige kapasitet i dagens skoler er meldt inn fra kommu-
nene. Bare kapasitet i skoler i områder hvor fremtidig folkevekst forventes 
å komme påregnes utnyttet, ledig kapasitet er angitt i Tabell 3-8. 

Antall  
ungdomsskoler i dag 

                    skoler   elever 

Stjørdal:  3 944 
Malvik: 2 570 
Klæbu: 1 268 
Melhus: 3 691 
Skaun: 1 279 
Orkdal: 3 458 
M Gauldal: 1 255 
Rissa: 3 292 
Leksvik: 2 135 

SUM 19 3892 
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Nye elever 

2014-20 
Nye elever 

2021-30 
Nye elever 

2031-40 
Nye elever  
2014-2040 

Ledig  
kapasitet 

2014* 

Behov for nye 
elevplasser 
2014-2040 

Stjørdal  41 156 76 273 180 111 

Malvik  0 66 57 123 90 42 

Klæbu 26 25 20 71 60 17 

Melhus  38 60 68 166 80 94 

Skaun TR 55 27 20 102 100 12 

Skaun egen 97 70 96 263 100 173 

Orkdal  24 49 33 105 0 105 

M Gauldal -5 31 2 28 30 1 

Rissa  -11 27 13 30 30 3 

Leksvik  11 17 10 37 0 37 

Sum 
      

Tabell 3-8: Nye ungdomsskole-elevplasser 2014-2040. 
* 90% forutsettes tatt i bruk, bare skoler lokalisert der hvor det forventes befolk-
ningsvekst er medtatt. 

felles enhetsstørrelse Tabell 3-9 gir en oppsummering av beregningene over, med tall for tilvekst 
på 250 elever av ungdomsskole-elevplasser for de aktuelle tidsperiodene, samt anslag på 

nye ungdomsskoler som må bygges i hver periode. Det er stor variasjon i 
enhetsstørrelser for ungdomsskoler i regionen, vi har tatt utgangspunkt i 
250 elever per enhet. Størrelsen er ikke avgjørende for investeringsbeho-
vet, fordi vi beregner kostnad per elevplass. Men antallet ungdomsskoler 
har betydning for arealbehovet.  

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Nye skoler 
2014-2040 

 
Nye skoler 
2014-2020 

Kapasitet 2020 
etter  

utbygging 

Nye skoler 
2020-2030 

Kapasitet 2030 
etter 

utbygging 

Nye skoler 
2030-2040 

Kapasitet 2040 
etter  

utbygging 

Stjørdal 0 121 0 -35 1 114 1 

Malvik 0 81 0 15 0 -42 0 

Klæbu 0 28 0 3 0 -17 0 

Melhus 0 72 0 12 0 -56 0 

Skaun TR-prog 0 35 0 8 0 -12 0 

Skaun egen prog 0 -7 1 148 0 52 1 

Orkdal 0 -24 1 152 0 119 1 

Midtre Gauldal 0 32 0 1 0 -1 0 

Rissa 0 38 0 11 0 -2 0 

Leksvik 0 -11 0 -28 0 -38 0 

Sum - 
 

2 
 

1 
 

3 

Tabell 3-9: Nye ungdomsskoler (250 elever) og restkapasitet (negativt tall er under-
kapasitet) for de angitte tidsperiodene.  
90 % av kapasiteten i nye skoler forutsettes å kunne bli tatt i bruk  

anslår 3 nye ungdomsskoler Tidspunkt for bygging av nye skoler vil teoretisk være når kapasiteten i 
eksisterende skoler er full, men i praksis kan ofte noe underkapasitet hånd-
teres med midlertidige tiltak etc. I Tabell 3-9 har vi lagt til grunn at det 

bygges ny ungdomsskole når underkapasiteten passerer 70 elever.  Dette 
har bare innvirkning på byggetidspunktet, i liten grad antallet ungdomssko-
ler i perioden. 

3.2.3 VIDEREGÅENDE SKOLER 

  I de ni kommunene som deltar i prosjektet er det syv fylkeskommunale 
videregående skoler og to private. Dette prosjektet handler hovedsakelig 
om kommunale tjenester, men de videregående skolene omtales likevel 
fordi kommunene vil få ansvar for arealerverv for nye videregående skoler.  

tilvekst 2014-2040 Under gis en oversikt over antall personer i aldersgruppen 16-19 år. Tallene  
16-19 år er 1.353 personer gir en indikasjon på antallet i videregående skole. Totalt tilvekst 2014-2040 

er 1.144 personer. Dette gir utvilsomt behov for videreutvikling av videre-
gående skoler i regionen, men det faller utenfor rammen i dette prosjektet 
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å konkretisere eventuell behov og lokalisering av nye anlegg i de ulike 
kommunene. Sør-Trøndelag fylkeskommune har belyst videre utvikling av 

videregående skoler i sitt fylke i skoleplaner, siste utgave er skoleplan 4 
som ble behandlet i fylkestinget i desember 2014.  

 2014 2020 2030 2040 Økning 2014-2040 

Stjørdal 1.347 1.331 1.441 1.667 320 

Malvik 825 775 832 925 100 

Klæbu 401 362 366 422 21 

Melhus 879 941 998 1.117 238 

Skaun TR prog 350 392 467 503 153 

Skaun egen  350 411 606 712 362 

Orkdal 553 604 637 729 176 

Midtre Gauldal 337 328 337 377 40 

Rissa 373 371 375 419 46 

Leksvik 171 195 194 221 50 

Sum 5.236 5.318 5.786 6.589 1.353 
Tabell 3-10: Folkemengde 16-19 år, befolkningsprognose for Trondheimsregionen  

3.3 Sykehjem og omsorgsboliger  

store variasjoner Kommunene har ulike måter å organisere sitt helse- og omsorgstilbud på. 
mellom kommunene  Tekstboks i margen viser at det er stor variasjon i andelen av de eldre som 

er i sykehjem og omsorgsboliger. Eksempelvis viser tallene at Stjørdal prio-

riterer å bruke omsorgsboliger, mens mange av kommunene prioriterer sy-
kehjem. Total andel av antall eldre som er i heldøgns omsorg varierer også 
betydelig, fra 31% til 18%. Dette kan ha årsak i at kommunens begreps-
bruk og datagrunnlag ikke har vært ensartet, men det kan være like sann-
synlig at ulik bruk av blant annet omfattende hjemmehjelpstjenester kan 
slå ut.   

  Praksisen i flere av kommunene er at det også varierer over tid hvilke 

grupper som bor i tilpassede boliger. Mennesker med psykisk funksjons-
hemming kan bo der i dag, men kommunene kan for eksempel benytte bo-
ligen som omsorgsbolig for eldre dersom behovet endrer seg.  

tre kategorier I prosjektet er boliger med heldøgns omsorg delt inn i tre kategorier: 
- Sykehjem 
- Omsorgsboliger for eldre med heldøgns bemanning 

- Omsorgsboliger for andre grupper med særskilte behov med heldøgns 
bemanning 

3.3.1 SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER FOR ELDRE 

  Behov for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger for eldre med heldøgns 
bemanning er beregnet ut fra at antall plasser/boenheter kommunene tilbyr 
i dag delt på totalt antall personer i kommunen som er 80 år og eldre. Dek-
ningsgrad forutsettes uendret framover. Det kan drøftes om økt levealder 
tilsier at antall ”friske år” øker tilsvarende, dette er ikke vurdert i dette pro-

sjektet. Omsorgsboliger for andre grupper med særskilte behov er beregnet 
i forhold til den voksne befolkningen, aldersgruppen 19-79 år. 

Dagens antall eldre i: 

 
Syke-
hjem 

Oms.-
bolig 

Stjørdal 55 178 
Malvik 62 4 
Klæbu 36 0 
Melhus 104 87 
Skaun 43 0 
Orkdal 115 2 
M Gauldal 66 36 
Rissa 96 8 
Leksvik 40 0 

Sum 617 315 

 

Sykehjem: 

I prosjektet er sykehjem 
brukt som fellesbetegnelse 
på institusjoner for eldre. 
Det brukes ulike betegnel-

ser i kommunene: Helsetun, 
omsorgssenter, bo- og  

servicesenter etc. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/225736
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2014 2020 2030 2040 

Økning 
2014-2040 

Stjørdal  910 965 1.582 2.064 1.154 

Malvik 355 435 768 1.026 671 

Klæbu 131 159 315 398 267 

Melhus  635 668 1.081 1.391 756 

Skaun TR  261 274 455 622 361 

Skaun egen  261 287 460 640 379 

Orkdal  568 557 831 1.114 546 

Midtre Gauldal 354 351 475 550 196 

Rissa  369 351 516 612 243 

Leksvik 203 190 314 358 155 

Sum      

Tabell 3-11: Befolkningsprognose for Trondheimsregionen: Antall personer 80 år el-
ler eldre. 

  Tabell 3-12 viser hvor mange nye plasser/boenheter for eldre med behov 

for heldøgns bemanning kommunen må tilrettelegge ut fra forutsetningene. 

 

2014-20 2021-30 2031-40 Sum 
Totalt 

2014-2040 
Sykehjems-

plasser 
Omsorgs-

boliger 
Sykehjems-

plasser 
Omsorgs-

boliger 
Sykehjems-

plasser 
Omsorgs-

boliger 
Sykehjems-

plasser 
Omsorgs-

boliger 

Stjørdal 6 18 38 122 29 94 72 234 307 

Malvik 17 1 60 4 45 3 122 8 130 

Klæbu 10 0 42 0 24 0 76 0 76 

Melhus 8 6 71 59 46 39 124 104 228 

Skaun TR 4 0 32 0 25 0 61 0 61 

Skaun egen 5 0 32 0 27 0 63 0 63 

Orkdal -1 0 63 1 52 1 115 2 117 

M Gauldal -1 -1 24 13 16 9 39 21 60 

Rissa 0 -0 41 3 24 2 65 5 71 

Leksvik 0 0 25 0 6 0 31 0 31 

Sum 
         

Tabell 3-12: Behov for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger for eldre med hel-
døgns bemanning fram mot 2040 

enhetsstørrelse for sykehjem Gjennomsnitt av de siste sykehjemsutbyggingene er 40 plasser. Vi legger 
40 plasser  dette til grunn for å beskrive utbyggingsbehovet. Størrelsen er ikke avgjø-

rende for investeringsbehovet, fordi vi beregner kostnad per plass. Men an-
tallet sykehjem gir anslag for arealbehovet. 

bygging når det er  Tidspunkt for bygging av nye sykehjem vil teoretisk være når kapasiteten  

underkapasitet på 20 plasser  i eksisterende sykehjem er full, men i praksis kan noe underkapasitet kun-
ne dekkes med bruk av midlertidige løsninger. I Tabell 3-13 har vi lagt til 
grunn at det bygges et nytt sykehjem når underkapasiteten passerer 20 
plasser. Dette har bare innvirkning på byggetidspunktet, i liten grad antal-
let sykehjem i perioden.  

 

2014-2020 2021-2030 2031-2040 
Nye syke-

hjem  
2014-2040 

Nye sykehjem 
2014-2020 

Kapasitet 2020 
etter  

utbygging 

Nye sykehjem 
2020-2030 

Kapasitet 2030 
etter  

utbygging 

Nye sykehjem 
2030-2040 

Kapasitet 2040 
etter  

utbygging 

Stjørdal 0 -6 1 -4 1 8 2 

Malvik 0 -17 2 3 1 -2 3 

Klæbu 0 -10 1 -12 1 4 2 

Melhus 0 -8 2 2 1 -4 3 

Skaun TR 0 -4 1 4 1 19 2 

Skaun egen 0 -4 1 4 1 17 2 

Orkdal 0 1 2 18 1 5 3 

Midtre Gauldal 0 1 1 17 0 1 1 

Rissa 0 0 1 -1 1 14 2 

Leksvik 0 0 1 14 0 8 1 

Sum 0 0 12 0 7 0 19 

Tabell 3-13: Sykehjem som må bygges i perioden 2014-2040.  
Kapasitetstallene angir antall plasser som er tilgjengelig. 

Dagens andel av  
befokningen  
over 80 år i: 

 
Syke-
hjem 

Oms.-
bolig 

Stjørdal 6 % 20 % 
Malvik 17 % 1 % 
Klæbu 27 % 0 % 
Melhus 16 % 14 % 
Skaun 16 % 0 % 
Orkdal 20 % 0 % 
M Gauldal 19 % 10 % 
Rissa 26 % 2 % 
Leksvik 20 % 0 % 

Gj.snitt 16 % 8 % 

   

Trondheim 21% 3% 

 



 

  

Side 17 

19 nye sykehjem 2014-2040 Det framgår at utbyggingsbehovet for sykehjem er stort. Dagens antall 
eldre er historisk lavt, og stor innflytting av voksne for 20-40 år siden, 

sammen med store etterkrigskull, slår fram mot 2040 tungt inn, slik at det 
er mange som kommer opp i de pleietrengende årsklassene. Det er store 

variasjoner mellom kommunene. Utbyggingsbehovet for sykehjem må også 
i høy grad ses i sammenheng med omsorgsboliger for eldre, omtalt under. 

omsorgsboliger for eldre I tillegg til sykehjemmene forutsettes det at kommunene bygger omsorgs- 
2014-2040 boliger for eldre med heldøgns omsorg etter samme fordeling som i 2014. 

Dette innebærer at forskjellene er tilsvarende store mellom kommunene, 
med Stjørdal og Melhus som de kommunene som har større andel eldre i 
omsorgsboliger. Som det framgår i kapittel 4.6.1 er gjennomsnittlig inves-

teringskostnad for ny plass i sykehjem 4,3 mill kr og for en omsorgsbolig 
2,9 mill kr, altså er investeringskostnaden betydelig rimeligere per beboer 
for eldre i omsorgsboliger. Kostnadsbildet er sannsynligvis mer sammensatt 
dersom en i tillegg ser på driftskostnader, eventuelt også varierende bruk 
av omfattende hjemmehjelpstjenester. 

  
Nye omsorgsboliger 

for eldre 2015-20 
Nye omsorgsboliger  

for eldre 2021-30 
Nye omsorgsboliger  

for eldre 2031-40 
Sum 

Stjørdal 18 122 94 234 

Malvik 1 4 3 8 

Klæbu 0 0 0 0 

Melhus 6 59 39 104 

Skaun TR 0 0 0 0 

Skaun egen 0 0 0 0 

Orkdal -0 1 1 2 

Midtre Gauldal -1 13 9 21 

Rissa -0 3 2 5 

Leksvik 0 0 0 0 

Sum 25 202 148 375 

Tabell 3-14: Nye omsorgsboliger for eldre med heldøgns omsorg 2014-2040 

3.3.2 OMSORGSBOLIGER FOR ANDRE GRUPPER MED SÆRSKILTE BEHOV  

  Dagens antall boliger med heldøgns omsorg for andre grupper med særskil-
te behov er vist i tekstboks. Dette kan være psykisk- og fysisk funksjons-

hemmede, personer med psykiske lidelser eller rusproblem mm. Alders-
gruppen 19-79 år dimensjonerer behov for disse kategoriboligene. Det er 
vekst i denne aldersgruppen i alle kommunene. 

 
2014 2020 2030 2040 

Økning 
2014-2040 

Stjørdal 15 899 17 910 19 333 21 086 5 187 

Malvik 9 352 10 551 11 277 12 155 2 803 

Klæbu 4 097 4 596 4 920 5 318 1 221 

Melhus 11 116 12 488 13 320 14 316 3 200 

Skaun TR 5 116 5 894 6 309 6 789 1 673 

Skaun egen 5 116 5 906 7 468 9 009 3 893 

Orkdal 8 283 8 934 9 410 9 962 1 679 

Midtre Gauldal 4 580 4 915 4 987 5 249 669 

Rissa 4 729 4 953 5 000 5 156 427 

Leksvik 2 529 2 565 2 553 2 636 107 

Sum      

Tabell 3-15: Befolkningsprognose for Trondheimsregionen: Antall personer 19-79 år 

  I tekstboks i margen angis hvor stor andel av 19-79-åringer som har om-
sorgsbolig med heldøgns omsorg. Det framgår betydelige variasjoner. 
Kommuner som tidligere har vært vertskommuner for institusjoner har høy 
andel, selv om institusjonene er nedlagt for flere 10-år siden. Det kan stil-
les spørsmål ved om en burde korrigert for dette når en ser 26 år fram i 

tid. Det er ikke gjort.   

  Noen kommuner har omsorgsboliger for personer med særskilte behov som 
ikke har heldøgns bemanning, for eksempel med bemanning på dagtid, og 

Dagens andel av den 
voksne befolkningen 

(19-79 år) med  
særskilte heldøgns  

omsorgsbehov: 

Stjørdal 0,44 % 
Malvik 0,28 % 
Klæbu 0,63 % 
Melhus 0,37 % 
Skaun 0,20 % 
Orkdal 0,31 % 
M Gauldal 0,31 % 
Rissa 0,34 % 
Leksvik 0,47 % 

Gj.snitt 0,33 % 

 

Dagens antall boliger 
for andre med  

særskilte  behov: 

Stjørdal 70 

Malvik 31 
Klæbu 26 
Melhus 41 
Skaun 10 
Orkdal 26 
M Gauldal 14 
Rissa 16 
Leksvik 12 
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hjemmetjeneste på natt. Disse boligene inngår ikke beregningene, og dette 
innebærer at det reelle behovet for omsorgsboliger er forsiktig estimert.  

 

 
Nye omsorgsboliger 
for ”andre” 2015-20 

Nye omsorgsboliger  
for ”andre”2021-30 

Nye omsorgsboliger  
for ”andre”2031-40 

Sum 

Stjørdal 7 8 8 23 

Malvik 3 3 2 8 

Klæbu 2 3 2 7 

Melhus 4 4 4 12 

Skaun TR 1 1 1 3 

Skaun egen 2 3 2 7 

Orkdal 2 2 2 6 

Midtre Gauldal 1 0 1 2 

Rissa 1 0 1 1 

Leksvik 0 0 0 1 

Sum 22 23 22 67 

Tabell 3-16: Behov for nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning for andre grup-
per med særskilte behov fram mot 2040 

3.4 Idretts- og friluftslivsanlegg  

svært utfordrende Det har vært utfordrende å få gode registreringer fra kommunene for  

registreringsarbeid  anlegg til idrett og friluftsliv. En av de største utfordringene er grenseopp-
gangen mellom kommunale og private anlegg, og at det ofte er samdrift 
mellom skoleanlegg og idrettsanlegg. Når det gjelder investeringsbehov, 
blir bildet enda mer komplekst, med tippemidler og egeninnsats etc. Det er 
også ofte knyttet avtaler om kommunal driftsstøtte til private anlegg. Slik 
driftstøtte kan ha svært ulik størrelse.  

nasjonalt anleggsregister/ Prosjektet la i utgangspunktet opp til at det nasjonale anleggsregisteret  

kommunale registreringer kunne gi nyttig oversikt, men det har vist seg vanskelig å anvende dette 
registeret tilstrekkelig hensiktsmessig. Vi har bedt kommunene om å oppgi 
hvilke idrettsanlegg som eies og/eller driftes av kommunen. Sammenholdes 
disse med nasjonalt anleggsregister, må en konstatere at ingen av disse 

registreringene gir tilfredsstillende grunnlag for videre konkret analyse. 
Prosjektet har også gjort forsøk på en grov beregning av areal til private og 

kommunale idrettsformål ved hjelp av kartverktøy (GIS) og flyfoto, dette 
førte heller ikke fram til anvendbare data.  

bruker Trondheim 2030 Vi har derfor valgt å bruke erfaringstall fra Trondheim 2030 for å anslå 
areal- og investeringsbehov for idrettsanlegg. Trondheim har et stort mate-
riale å bygge på, og det har vært enklere siden det bare er en kommune. 

resultater fra Trondheim 2030 Trondheim 2030 har belyst ulike typer idrettsanlegg, se tekstboks. De aller 
fleste er aktuelle for kommunene i dette prosjektet, ikke alle i hver kom-

mune, men fordelt utover. Det er beregnet behov for 57 slike anlegg i peri-
oden 2011-2030 i Trondheim 2030, det vil si 2,8 nye anlegg per år. Anleg- 

fordelt 80% av idrettsanlegg i gene har en anslått gjennomsnittskostnad på 32 mill kr og 5 dekar areal- 
Trondheim etter innbyggertall  behov. Vi må anta at randkommunene har ambisjon om å tilnærmet tilsva-

re Trondheims aktivitet på idrettsområdet for sine innbyggere. Antar vi litt 
forsiktig, kan vi redusere til 80% av aktiviteten i Trondheim per innbygger 
og fordele dette på kommunene. Med andre ord at hver innbygger i kom-

munene genererer 80% idrettsanlegg sammenlignet med Trondheim. Fol-
ketallet i kommunene bygger på Trondheimsregionens prognose.   

  Fordelt etter kommuners folketallsprognose gir det følgende resultat: 

De viktigste typene  
idrettsanlegg 

 som er registrert i  
Trondheim 2030 

Fotballbaner 
Friidrettsanlegg 
Hoppbakker  
Idretts-/flerbrukshaller 

Ishaller 
Rulleskianlegg 
Sandvolleyball-baner 
Skileikanlegg 
Skiskytingsarenaer 
Skyteanlegg 
Svømmehaller 
Svømmebasseng i skoler 
Tennisanlegg 
Arrangementsbygg 
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2014-2020 2021-2030 2031-2040 Sum 2014-2040 

Stjørdal 2 3 4 9 

Malvik 1 2 2 5 

Klæbu 0 1 1 2 

Melhus 1 2 2 5 

Skaun TR 1 1 1 3 

Skaun egen 1 1 1 3 

Orkdal 1 2 2 5 

Midtre Gauldal 0 1 1 2 

Rissa 1 1 1 3 

Leksvik 0 0 0 0 

Sum 7 13 14 34 

Tabell 3-17 Antall nye idrettsanlegg i angitte tidsperioder. 
Basert på tall fra Trondheim 2030, se forutsetninger i teksten over.  

3.5 Parker, torg og uterom 

registreringene i prosjektet Kommunene i prosjektet ble bedt om å oppgi hvor mye areal kommunene  
er for dårlig  har til parker, torg og andre uterom. Det er imidlertid få av kommunene 

som har identifisert mye areal disponert til dette formålet, og de registre-
ringer vi har fått synes ikke sammenlignbare. En del slike områder er opp-
arbeidet og driftet av handelsnæringen, og grenseoppgang mot kommunale 
areal er vanskelig.  

Trondheim 2030 I Trondheim 2030 er angitt et behov for 114 anlegg på gjennomsnittlig 1 
dekar i perioden 2011-2030, hvert med investeringskostnad på 3 mill kr.  

kommunene skal bli  Kommunene er neppe sammenlignbar med Trondheim, men på den annen  
mer urban side så vil det være et betydelig behov for slike foredlede uterom framover 

for å få mer urbane sentra i kommunene. Kommunesentrene antas å pas-
sere en terskel hvor tilrettelagte uterom blir en nødvendig del av senteret. 
Derfor tar vi utgangspunkt i tallene i Trondheim 2030. Når vi bruker anlegg 

per innbygger som beregningsmetode, reduserer vi behovet til 50% av det 
anslåtte nybyggingsbehovet i Trondheim. Også fordi en betydelig andel av 

befolkningen i nabokommunene bor utenfor kommunesenteret.  

avviker prinsippet om Ut fra dette resonnementet har vi valgt å avvike fra prosjektets forutset- 
uendret standard  ning om å opprettholde dagens standard for disse anleggene. Det legges til 

grunn at det kreves en opptrapping fordi sentrene kommer opp på et mer 

urbant nivå. Vi snakker om en tidsperiode som går 26 år fram i tid.  

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 Sum 2014-2040 

Stjørdal 2 4 5 11 

Malvik 1 2 3 6 

Klæbu 1 1 1 3 

Melhus 2 3 3 8 

Skaun TK 1 1 1 3 

Skaun egen 1 1 2 4 

Orkdal 1 2 2 5 

Midtre Gauldal 1 1 1 3 

Rissa 1 1 1 3 

Leksvik 0 1 1 2 

Sum 10 16 19 45 

Tabell 3-18 Antall nye parker, torg og uterom i angitte tidsperioder. 
Basert på tall fra Trondheim 2030, se forutsetninger i teksten over. 

3.6 Kultur og kirkebygg 

registreringene i prosjektet Kommunene har i liten grad meldt inn kulturanlegg som er i kommunalt  
er mangelfull  eie. Det er til sammen registrert 4 kulturhus, 2 kinoer, 3 samfunnshus og 

35 kirkebygg. For fire av kommunene har vi ikke fått grunnlagsdata, bort-
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sett fra kirkebygg. Som for idrettsanlegg er det også for kulturanlegg en 
vanskelig grenseoppgang mellom private og kommunale anlegg. 

  Derfor har vi også for kulturbygg valgt å bruke Trondheim 2030 som ut-
gangspunkt for anslag. For 20-årsperioden 2011-2030 er det i Trondheim 

2030 anslått 17 nye kulturanlegg, med investeringskostnad 47 mill kr per 
anlegg. Sammenlignet med de investeringskostnadene som vi har innhen-
tet for kommunene, ligger dette litt over typisk kostnad for et samfunnshus 
og under typisk kostnad for et kulturhus. Tar vi utgangspunkt i antall an-
legg per innbygger, gir dette 13 nye anlegg i de 9 omegnskommunene i lø-
pet av 26 år. Det synes som et ikke for høyt anslått antall av denne typen 
anlegg. Selv om Trondheim har et større mangfold i kulturanlegg, blir dette 

kompensert med at nabokommunene nok bygger anlegg for et lavere 
bruker Trondheim 2030 befolkningsgrunnlag, altså med en lavere ”effektivitet”. Vi har derfor valgt å 

ikke redusere anslagene her i forhold til Trondheim 2030. Dette gir følgen-
de behov for kommunene:  

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 Sum 2014-2040 

Stjørdal 1 1 1 3 

Malvik 0 1 1 2 

Klæbu 0 1 0 1 

Melhus 0 1 1 2 

Skaun TR 0 1 0 1 

Skaun egen 0 1 0 1 

Orkdal 0 1 1 2 

Midtre Gauldal 0 0 1 1 

Rissa 0 1 0 1 

Leksvik 0 0 0 0 

Sum 1 7 6 13 

Tabell 3-19 Antall nye kulturbygg i angitte tidsperioder. 
Basert på tall fra Trondheim 2030, se forutsetninger i teksten over 

3.7 Gravplasser 

Skaun: Vi har ikke oppgitt antall døde per år fra Norconsults prognose for Skaun. 

Det er neppe en stor feil å bruke Trondheimsregionens prognose i analysen 
for gravplasser, særlig fordi Skaun har angitt en god gravplassreserve i ut-
gangspunktet. 

forventet antall døde: Befolkningsprognosen angir antall døde i årene fram mot 2040. I dag er  

23.000 skal gravlegges  dødstallene historisk lave fordi de aktuelle aldersgruppene har lave årskull. 
Antall døde per år øker betydelig fram mot 2040. Til sammen må regionen 
tilrettelegge graver til 23.127 personer i perioden 2014-2040.  

 2014-2020 2021-2030 2031-2040 SUM 

Stjørdal  1.280 2.030 2.464 5.774 

Malvik  586 992 1.246 2.824 

Klæbu 229 399 501 1.129 

Melhus  866 1.382 1.649 3.897 

Skaun TK 374 593 734 1.701 

Skaun egen Har ikke tall fra prognosen 

Orkdal  727 1.099 1.292 3.118 

Midtre Gauldal 435 627 686 1.748 

Rissa  478 657 735 1.870 

Leksvik 263 371 432 1.066 

Sum 5.238 8.150 9.739 23.127 

Tabell 3-20: Forventet antall døde i perioden 2014-2050  

kommunene har ansvar Kirkelige fellesråd i kommunene gjør egne analyser av gravplassbehov, og  
for arealerverv  har bistått i dette prosjektet med status og statistikk om gravplasser og 

gravlegginger. Prosjektets beregninger er ment som et supplement, og gir 
sammenligninger mellom kommunene. Kommunene har ansvar for arealer-
verv til nye kirkegårder.  

Eksisterende 
kirkebygg: 

Stjørdal:  7 

Malvik:  3 
Klæbu:  1 
Melhus:  4 
Skaun:  3 
Orkdal:  5 
Midtre Gauldal:  4 
Rissa:  5 
Leksvik:  3 

Totalt 35 

Kirkegårdsareal 
2014 (dekar): 

Stjørdal 108 
Malvik 32 
Klæbu 15 
Melhus 73 
Skaun 24 
Orkdal 60 
M Gauldal 61 
Rissa 19 
Leksvik 34 
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mange forhold å vurdere Det er mange faktorer som inngår for å beregne behov for gravplasser: 
Gjenbruk, urneandeler (antall kremasjoner), dobbeltgraver/andre festeord-

ninger gjør anslagene komplisert. Gravferdsloven krever at kommunene til 
enhver tid skal ha ledige graver for minst tre prosent av befolkningen. 

store variasjoner i gjenbruk  Gjenbruk av graver avhenger av grunnforhold, fredningstid, tradisjoner og 
praksis i kommunene mm. For kommuner hvor vi har fått statistikk, ser vi 
store variasjoner. For anslag fram til 2040, har vi valgt å summere gjen-
bruk per år for de kommunene vi har informasjon fra og også tatt med 
Trondheim og beregnet gjennomsnittlig gjenbruk per innbygger. Noen ste-  

35-55 år gamle ”plastgraver” der er det også utfordringer med plastgraver: I en periode ble de gravlagte  
når gjenbruksalder i perioden  pakket i plast, noe som hindrer gjenbruk med mindre en foretar kalkbe-

handling. Disse gravene er nå 35-55 år gamle, dermed vil de redusere 
gjenbruksmulighet i perioden framover, vi har derfor redusert gjenbrukstal-
lene med 1/3.   

  Urnegraver tar betydelig mindre plass enn kistegraver. I dag må omlands-
kommunene frakte avdøde som skal kremeres til regionens eneste krema-
torium i Trondheim. Kommunene som ligger nærmest Trondheim har økt 

sin urneandel, mens de ytre kommunene har meget lav urneandel.  

felles forutsetninger  Det er valgt noen felles forutsetninger som er brukt for alle kommunene:  
(Se også Vedlegg 2: Forutsetninger for gravplassanalysene) 

  

Andel av gravlegginger som skjer i fri graver 15 % 

Andel gravlegginger i ny dobbeltgrav: grav+feste (ekskl festegraven): 25 % 

Andel gravlegginger som skjer i festegraver 60 % 

Gjenbruk av gamle graver Gjennomsnittsanslag 

Tabell 3-21: Felles forutsetninger for gravplassanalysene i alle kommunene 

  I tillegg er det forutsatt: 

- Urneandel beholdes konstant som i dag 
Antall ledige kistegraver og urnegraver for 2014 brukes som utgangspunkt 

(inklusive slettede gravsteder) 
- Gravferdslovens krav om ledige graver til minst tre prosent av befolk-

ningen 

  Tekstboks i margen angir hvor mange ledige graver kommunene har i 

2014. Dette sammen med de beregnede dødstallene og de angitte forut-

setningene er utgangspunktet for Tabell 3-22. 
 

2020 2030 2040 

Kiste Urne Kiste Urne Kiste Urne 

Stjørdal* 3562 80 2342 -76 871 -228 

Malvik 58 -152 -520 -239 -1247 -323 

Klæbu 325 -14 83 -21 -219 -29 

Melhus 562 -99 -273 -164 -1265 -227 

Skaun 810 -40 452 -63 9 -86 

Orkdal 183 473 -449 354 -1195 236 

M Gauldal -89 -15 -463 -26 -876 -36 

Rissa 393 -4 -2 -7 -447 -10 

Leksvik 421 0 196 0 -68 0 

Sum 6214 244 1352 -216 -4455 -668 

Tabell 3-22: Over- og underdeknings på gravplassene i 2020, 2030 og 2040 
* Stjørdal har 871 ledige kistegraver i 2040. Behovet for areal til urnegraver kan 

derfor dekkes ved å nedsette urner i kistegraver. 

størrelse på nye kirkegårder Det framgår at behovet for nye gravplasser er svært varierende, de kom- 
er ikke fastsatt munene som har størst utfordringer er Malvik, Melhus og Orkdal. Prosjektet 

har ikke fastsatt noen enhetsstørrelse for nye kirkegårder, det kan bygges 
store og små etter lokale muligheter. (Beregningene i kapittel 4.10 tar bare 
utgangspunkt i antall graver.) 

Gjenbruk per år: 

Stjørdal 14 
Malvik 8 
Klæbu 8 
Melhus 10 
Skaun 5 
Orkdal 7 
M Gauldal 4 
Rissa 4 
Leksvik 2 

 

Urneandel 2014: 

Stjørdal 19 % 
Malvik 23 % 
Klæbu 5 % 
Melhus 12 % 
Skaun 10 % 
Orkdal 27 % 
M Gauldal 4 % 
Rissa 1 % 
Leksvik 0 % 

 

Ledige graver 2014: 

 
Kiste Urne 

Stjørdal: 4765 318 
Malvik: 703 0 
Klæbu: 630 0 
Melhus: 1447 3 
Skaun: 1242 0 
Orkdal: 850 650 
M Gauldal: 358 0 
Rissa: 880 0 
Leksvik: 686 0 

SUM 11.561 971 
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4 Areal- og investeringsbehov 2014-2040 

4.1 Metode 

faktiske utbyggingskostnader, For å beregne investerings- og tomtekostnader har kommunene bidratt  

kommunene har gitt tall  med faktiske utbyggingskostnader for nylig utbygde enheter: Barnehager, 
skoler, helse- og omsorgsanlegg og idretts/kulturbygg. Det er også innhen-
tet råtomtpriser for tomtesalg de senere årene. Det har vært en utfordring 
at det er varierende typer informasjonskilder i kommunene angående kost-
nadstall: Regnskap, budsjett, anbudssummer etc. Også noen prosjekt som 
er lagt på is er medtatt. Uansett bør tallene i sum kunne gi gode indikasjo-
ner for gjennomsnittskostnader. 

prosjektet gir enhetskost- Disse grunnlagsdataene gir grunnlaget for å beregne kostnad per kvadrat-  
nader for ulike beregninger  meter og per bruker. Dette gir utgangspunkt for kostnad per typisk enhet 

(størrelse) som kommunen skal bygge.  

2013-kronenivå Alle kostnader under er indeksregulert med konsumprisindeks til 2013-kr.  

arealbehov Arealbehov er fastsatt ut fra ulike vurderinger for de ulike sektorene, det 
framgår i hvert kapittel i ”resultat, gjennomsnittstall” hva som er fastsatt 
som utgangspunkt for beregningene.  

arealerverv Det er anslått gjennomsnittlige råtomtpriser for hver av kommunene i ka-
pittel 4.2. Disse bestemmer kommunenes investeringer til de anslåtte tom-
tebehovene. Som angitt i kapittel 1.4 har vi ikke oversikt over kommune-
nes ledige arealreserver til formålene. Prosjektet forutsetter at arealreser-
vene skal være de samme i 2040 som i dag.  

4.2 Råtomtpriser 

fastsettes skjønnsmessig I Trondheim 2030 er det brukt en felles råtomtpris for alle utbyggingsareal, 
uavhengig av geografisk lokalisering, indeksregulert til 2013 er anslått pris 

per dekar 3.100 kr. Prisnivået i nabokommunene ligger lavere. Det har 

vært få arealkjøp de siste årene, de som er registrert er samlet i Vedlegg 
3: Innhentede råtomtpriser. Prisene har ulike begrunnelser, og må brukes 
med varsomhet. Bruker vi skjønn og tilleggsinformasjon angående de mest 
relevante registreringene kan dette indikere at for eksempel Stjørdal kan 
ha et gjennomsnitt på 2.600 kr/dekar, Midtre Gauldal 1.000 kr. Med dette 
som utgangspunkt har vi lagt til grunn et prisnivåbilde for 2013 som bygger 
på registreringene i vedlegg 3 og at gjennomsnittlig tomtepris influeres av 

avstand fra Trondheim, arealpress og funksjon som regionalt senter, se 
konklusjon i tekstboks i margen.   

  Som i Trondheim 2030 bruker vi landbrukspris på areal til parker, uterom 
og kirkegårder, satt til 60 kr/m2.  

dette er priser for De anslåtte råtomtprisene er noe høyere enn gjennomsnittlige kjøp i kom- 
sentrale arealer  munene, dette er ut fra at de arealbehovene som dette prosjektet har av-

klart dreier seg om tomter tett inn i sentrene i kommunene, oftest med til-

rettelagt infrastruktur nært ved.  

4.3 Barnehager 

4.3.1 STATUS FOR INVESTERINGER TIL NYERE ANLEGG  

de mest relevante  Under er investeringskostnad, areal og kapasitet for de nyeste og mest re- 
nyere barnehagene levante barnehagene i kommunene angitt. Kostnadstall som er innhentet i 

prosjektet er gjengitt i Vedlegg 4: Registreringer av finanskostnader. 

Råtomtpris  
per m2 

Stjørdal 2.600 kr 
Malvik 2.000 kr 
Klæbu 1.800 kr 
Melhus 2.000 kr 
Skaun 1.800 kr 
Orkdal 2.000 kr 
M Gauldal 1.000 kr 
Rissa 500 kr 
Leksvik 500 kr 

-  
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Navn 
Investerings-

kostnad 
Byggeår 

Mulig 
antall barn 

Brutto 
gulvflate i 

m2 

Invest/m2 
(2013) 

m2 per 
barn 

Invest.-
kostnad/ 

barn          
(2013) 

Stjørdal - Kvislabakken, nybygg 42.300.000 2013 114 1.169 36.185 10 371.053 

Malvik - Vidhaugen 46.847.900 2013 90 1.125 41.643 13 520.532 

Malvik - Sandfjæra - prosjekt 84.000.000 2014 114 1.923 43.682 17 736.842 

Klæbu - Brannåsen 34.000.000 2015 85 797 42.660 9 400.000 

Melhus - Hovin barnehage 41.667.500 2013 115 1.014 41.092 9 362.326 

Melhus - Lundamo barnehage 13.125.000 2013 80 441 29.762 6 164.063 

Skaun - Hammerdalen 70.650.000 2014/2015 156 1.839 38.418 12 452.885 

Orkdal - Grøtte barnehage 27.000.000 2014 44 700 38.571 16 613.636 

M Gauldal - Soknedal barnehage 29.500.000 2014 70 670 44.030 10 421.429 

GJENNOMSNITT 
  

96 
 

39.560 11 449.196 

Tabell 4-1: Investeringskostnad, gulvflate og kapasitet for nyere barnehager. 

vurdering Det framgår av Tabell 4-1 at gjennomsnittlig kostnad per m2 er 40.000 kr. 

Areal per barn varierer mer, sannsynligvis ut fra fordeling mellom småbarn 

og storbarn. Gjennomsnittet er 11 m2. Det kan ikke spores noen systema-
tisk forskjell mellom de bynære kommunene og de andre.  Gjennomsnitts-
størrelsen for barnehagene inntatt i Tabell 4-1, er nært 100 barn, samsva-
rende med det vi har fastsatt som barnehageenhet i kapittel 3. 

resultat, gjennomsnittstall - Det beregnes 11 m2 som gjennomsnittlig gulvflate per barn 
- Kvadratmeterpris for barnehager: 40.000 kr/m2. 
- Dette gir en investeringskostnad per barn på 440.000 kr 

- Da blir investeringskostnad per barnehageenhet med 100 barn 
44.000.000 kr, eksklusive tomt 

 

4.3.2 TOMTESTØRRELSER  

ser på de sist bygde  Gjennomsnittstomt for alle de 63 kommunale barnehagene i regionen er 
barnehagene 5 dekar. Ser en på de sist bygde barnehagene i Tabell 4-3 er gjennomsnitt-

lig tomteareal på 7 dekar, og de har en gjennomsnittsstørrelse på 96 barn.  

resultat, gjennomsnittstall - Framtidige barnehager bygges med tomtestørrelse 7 dekar 

- Tomtekostnad vil variere fra kommune til kommune fordi vi i kapittel 4.2 
har fastsatt varierende tomtepris.  

 

4.3.3 AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV  

  Sammenstilles resultatene over med behovsberegningen i kapittel 3 og 
med tomtepris som fastsatt i kap 4.2, gir dette følgende behov for investe-
ringer og areal for barnehager, fordelt på tidsperiodene. Investeringskost-

nadene omfatter både bygg og tomter. 
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2014-2020 2021-2030 2031-2040 2014-2040 

  

Nye 
barne-
hager 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Nye 
barne-
hager 

Areal-
behov i 
dekar 

Investerings-
behov 

Nye 
barne-
hager 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Nye 
barne-
hager 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Stjørdal 2 14 124.400.000 1 7 62.200.000 1 7 62.200.000 4 28 248.800.000 

Malvik 1 7 58.000.000 1 7 58.000.000 0 0 0 2 14 116.000.000 

Klæbu 1 7 56.600.000 0 0 0 0 0 0 1 7 56.600.000 

Melhus 1 7 58.000.000 1 7 58.000.000 0 0 0 2 14 116.000.000 

Skaun 1 7 56.600.000 0 0 0 0 0 0 1 7 56.600.000 

Skaun ege 1 7 56.600.000  1 7 56.600.000  1 7 56.600.000  3 21 169.800.000  

Orkdal 1 7 58.000.000 0 0 0 1 7 58.000.000 2 14 116.000.000 

M Gauldal 1 7 51.000.000 0 0 0 0 0 0 1 7 51.000.000 

Rissa 1 7 47.500.000 0 0 0 0 0 0 1 7 47.500.000 

Leksvik 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

Sum 9  63  510.100.000  4  28  234.800.000  3  21  176.800.000  16  112  921.700.000  

Tabell 4-2 Sammenstilling av tomtearealbehov og investeringsbehov for kommunene 
til barnehager i perioden 2014-2040. Tomtekjøp inngår i investeringsbeløpene. 

0,8 milliarder kr Det framgår at det må investeres for 0,8 mrd kr samlet for kommunene 
fram til 2040, arealbehovet er ca 100 dekar. Investeringene kommer svært 
tidlig i perioden, over halvparten av totalt behov kommer i de 6 første åre-
ne. Over/underkapasitet i 2040 framgår i Tabell 3-6, dette er en indikasjon 
på om kommunene da ligger godt eller dårlig an. 

4.4 Barneskoler 

4.4.1 STATUS FOR INVESTERINGER TIL NYERE ANLEGG  

de mest relevante  Under er investeringskostnad, gulvflate og kapasitet for de nyeste og mest  
nyere barneskolene relevante barneskolene som er bygd i kommunene angitt. Alle kostnadstall 

for barneskoler som er innhentet i prosjektet er gjengitt i vedlegg 4.  

Navn 
Investe-
rings-

kostnad 
Byggeår 

Mulig 
antall 
elever 

Brutto 
gulvflate i 

m2 

Invest/m2 
(2013) 

m2 per 
elev 

Invest.-
kostnad/ 

elev          
(2013) 

Melhus - Lundamo skole 99.450.000 2011 250 3.686 27.869 15 410.898 

Skaun - Børsa skole inkl. 2/3 hall 173.500.000 2014/15 350 5.705 30.412 16 495.714 

Orkdal - Grøtte barneskole 115.000.000 2012 337 3.665 32.263 11 350.870 

Rissa - Åsly skole 235.000.000 2016 500 7.270 32.325 15 470.000 

GJENNOMSNITT 
  

360 
 

30.717 14 431.871 

Tabell 4-3: Investeringskostnad, gulvflate og kapasitet for nyere barneskoler. 

vurdering Investering/m2 er ganske lik. Det kan heller ikke her spores tydeligere for-
skjeller ut fra avstand til Trondheim. Elevtallet for disse nyeste skolene va-
rierer, vi har valgt å bruke 350 elever som barneskoleenhet, jfr. at dette er 

brukt i behovsberegningen i kapittel 3.2.1. 

resultat, gjennomsnittstall  - Det beregnes 15 m2 som gjennomsnittlig gulvflate per elev. 
- Kvadratmeterpris for barneskoler settes til 30.000 kr/m2. 
- Dette gir en investeringskostnad per elev på 450.000 kr/elev. 
- Da blir investeringskostnad per barneskole med 350 barn 

160.000.000 kr, eksklusive tomt 

 

4.4.2 TOMTESTØRRELSER 

ser på de sist bygde  Gjennomsnittstomtestørrelsen for alle de 46 barneskolene i regionen er 
barnehagene 13 dekar. Ser en på de sist bygde barneskolene i Tabell 4-3, er disse skole-

ne bygd på store tomter (15-38 dekar) noen har oppgitt større areal enn 
det som er tatt i bruk.  Trondheim 2030 bruker 20 dekar som tomtebehov 
for framtidige skoler med 630 elever. I vårt prosjekt har vi lagt til grunn 
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enheter med 350 elever. En nasjonal norm (2003) angir 16 dekar tomt for 
350 elever, vi velger å legge dette til grunn for arealbehovet i kommunene.  

resultat, gjennomsnittstall - Framtidige barneskoler bygges med tomtestørrelse 16 dekar 
- Tomtekostnad vil variere i kommunene fordi vi i kapittel 4.2 har fastsatt 

varierende tomtepriser.  
 

4.4.3 AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV  

  Sammenstilles resultatene over med behovsberegningen i kapittel 3.2.1 og 
med tomtepris som fastsatt i kap 4.2, gir dette følgende behov for investe-
ringer og areal for barneskoler, fordelt på tidsperiodene. Investeringskost-
nadene omfatter både bygg og tomter.  
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  2014-2020 2021-2030 2031-2040 2014-2040 

  

Nye 
barne-
skoler 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Nye 
barne-
skoler 

Areal-
behov i 
dekar 

Investerings-
behov 

Nye 
barne-
skoler 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Nye 
barne-
skoler 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Stjørdal 1 16 201.600.000 1 16 201.600.000 0 0 0 2 32 403.200.000 

Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klæbu 0 0 0 1 16 188.800.000 0 0 0 1 16 188.800.000 

Melhus 0 0 0 1 16 192.000.000 0 0 0 1 16 192.000.000 

Skaun 0 0 0 0 0 0 1 16 188.800.000 1 16 188.800.000 

Skaun egen 0 0 0  1 16 188.800.000 1 16 188.800.000  2 32 377.600.000  

Orkdal 1 16 192.000.000 0 0 0 0 0 0 1 16 192.000.000 

M Gauldal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum 2  32  393.600.000  4  64  771.200.000  1  16  188.800.000  7  112  1.353.600.000  

Tabell 4-4: Sammenstilling av tomtearealbehov og investeringsbehov for kommune-
ne til barneskoler i perioden 2014-2040. Tomtekjøp inngår i investeringsbeløpene. 

nært 1 milliarder kr Det framgår at det må investeres for nært 1 mrd kr samlet i kommunene 
fram til 2040 for 6 nye barneskoler, arealbehovet er ca 100 dekar. Investe-

ringsbehovet er størst fram til 2030. Over/underkapasitet i 2040 framgår i 
Tabell 3-6, dette er en indikasjon på om kommunene da ligger godt eller 
dårlig an. 

4.5 Ungdomsskoler 

4.5.1 STATUS FOR INVESTERINGER TIL NYERE ANLEGG  

vurdering Her har vi færre registreringer, alle nyere skoler er inntatt i Tabell 4-5. 

Gjennomsnittet for investeringskostnad trekkes ned av Støren ungdoms-
skole, som ble bygd sammen med videregående skole og kulturhus. Dette 
kan ha vært effektivt og kostnadssparende, men det er også usikkerhet 
angående fordelingen av kostnadene som gjør at tallet ikke bør tillegges 

full vekt. Ser en på de to øvrige, er snittet ca 30.000 kr/m2 og 15 m2 per 
elev.  

Navn 
Investerings-

kostnad 
Byggeår 

Mulig 
antall 
elever 

Brutto 
gulvflate i 

m2 

Invest/m2 
(2013) 

m2 per 
elev 

Invest.-
kostnad/ 

elev          
(2013) 

Stjørdal - Stokkan ungdomsskole 207.604.000 2009/2010 540 8.130 26.766 15 402.972 

Orkdal - Grøtte ungdomsskole 65.000.000 2013 141 2.000 32.500 14 460.993 

Midtre Gauldal - Støren ungdomsskole 60.000.000 2010 270 2.674 23.519 10 232.928 

GJENNOMSNITT 
    

27.595 13 365.631 

Tabell 4-5: Investeringskostnad, gulvflate og kapasitet for nyere ungdomsskoler. 

resultat, gjennomsnittstall Det benyttes samme tall for ungdomsskoler som for barneskoler:   
- Det beregnes 15 m2 som gjennomsnittlig areal per elev. 
- Kvadratmeterpris for ungdomseskoler settes til 30.000 kr/m2. 

- Dette gir en investeringskostnad per elev på 450.000 kr/elev. 

- Da blir investeringskostnad per ungdomsskole med 250 barn 
112.500.000 kr, eksklusive tomt 
 

4.5.2 TOMTESTØRRELSER 

ser på de sist bygde  Gjennomsnittstomtestørrelsen for alle de 19 ungdomsskolene i regionen er 
barnehagene 13 dekar. Ser en på de sist bygde ungdomsskolene i Tabell 4-3, er gjen-

nomsnittet også 13 dekar. Dette legges til grunn. 
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resultat, gjennomsnittstall - Framtidige ungdomseskoler bygges med tomtestørrelse 13 dekar 
- Tomtekostnad vil variere i kommunene fordi vi i kapittel 4.2 har fastsatt 

varierende tomtepriser.  

 

4.5.3 AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV  

  Sammenstilles resultatene over med behovsberegningen i kapittel 3.2.2 og 
med tomtepris som fastsatt i kap 4.2, gir dette følgende behov for investe-
ringer og areal for ungdomsskoler, fordelt på tidsperiodene. Investerings-
kostnadene omfatter både bygg og tomter. 

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 2014-2040 

 
Nye u-
skoler 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Nye u-
skoler 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Nye u-
skoler 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Nye u-
skoler 

Areal-
behov 
i dekar 

Investerings-
behov 

Stjørdal 0 0 0 0 0 0 1 13 146.300.000 1 13 146.300.000 

Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klæbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Melhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skaun egen 0 0 0 1 13 135.900.000  0 0 0 1 13 135.900.000  

Orkdal 0 0 0 1 13 138.500.000 0 0 0 1 13 138.500.000 

M Gauldal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum 0 0 0 2 26 274.400.000  1  13  146.300.000  3  39  420.700.000  

Tabell 4-6: Sammenstilling av utbyggingsbehov, tomtearealbehov og investeringsbe-
hov for kommunene til ungdomsskoler i perioden 2014-2040. Tomtekjøp inngår i in-
vesteringsbeløpene. 

0,5 milliarder kr Kommunene har et godt utgangspunkt i 2014, areal- og investeringsbehov 
til ungdomsskoler i perioden framover er moderat. Investeringsbehovet er 
knapt 0,5 milliarder kr, arealbehovet 50 dekar. 

4.6 Sykehjem, omsorgsboliger og boliger for særskilte 

behov 

4.6.1 STATUS FOR INVESTERINGER TIL NYERE ANLEGG  

vi har sammenstilt ulike Oversikten i Tabell 4-7 omfatter ulike typer helse- og velferdsanlegg som  
helse- og velferdsanlegg  vi har fått investeringskostnader for, både sykehjem og ulike typer om-

sorgsboliger, alle med heldøgns omsorg som kriterium.  
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Navn 
Investe-
rings-

kostnad 
Byggeår 

Mulig 
antall 

beboere 

Brutto 
gulvflate 

i m2 

Invest/m2 
(2013) 

m2 per 
beboer 

Invest.-
kostnad/ 
beboer          
(2013) 

Stjørdal - Lånke bosenter 35.258.000 2011/2012 16 1.544 23.479 97 2.265.770 

Stjørdal - Fosslivn 14 17.000.000 2009 8 575 29.136 72 2.094.138 

Stjørdal - Fosslivn 16 32.800.000 2013 8 591 55.499 74 4.100.000 

Malvik - Hommelvik bo- og servicesenter 247.200.000 2015 50 8.342 29.633 167 4.944.000 

Malvik - Vikhammer bo- og servicesenter 124.282.000 2015 26 3.515 35.358 135 4.780.077 

Klæbu - Vikingvegen 58.117.000 2015 21 1.438 40.415 68 2.767.476 

Melhus - Buen omsorgssenter 2009 98.100.000 2009 34 5.300 21.053 156 3.281.840 

Melhus - Buen omsorgssenter 2013 204.000.000 2013 54 7.016 29.076 130 3.777.778 

Skaun - Omsorgsleiligheter Børsa 33.600.000 2016 10 700 48.000 70 3.360.000 

Orkdal - Elvestien 54.000.000 2012 26 2.500 22.209 96 2.135.495 

Midtre Gauldal - Svartøymoen 31.500.000 2012/2014 18 1.426 22.090 79 1.750.000 

Rissa - Rissa helsetun, omsorgsleilighetsdel 65.059.200 2010 24 2.880 23.678 120 2.841.390 

Rissa - Oppfølgingstjenesten 46.000.000 2014 16 
   

2.875.000 

Leksvik - Leksvik helsetun 30.600.000 2012 8 761 41.344 95 3.932.870 

GJENNOMSNITT 
    

32.382 105 3.151.766 

Tabell 4-7: Investeringskostnad, gulvflate og kapasitet for nyere helse- og velferds-
anlegg. 

vurdering Det er naturlig nok store forskjeller i dette materialet. Kostnad per beboer 
varierer fra 1,7 mill kr til nært 5 mill kr. De anleggene som er av tydeligst 
sykehjemskategori er Bo- og servicesenterene i Hommelvik og Vikhammer, 

Buen omsorgssenter og Leksvik sykehjem. Snittet for disse viser nært 140 
m2 per beboer og en kostnad per m2 på 31.000 kr. For de øvrige anleggene 
er det ca 85 m2 per beboer og 34.000 kr/m2. Dette er sannsynligvis logisk: 
Et helsesenter har tilleggsfunksjoner/fellesrom som gir mange m2 per be-
boer, og siden disse tilleggsarealene er enklere utstyrt enn boligene blir m2-
prisen lavere.  I tallene kan vi muligens se en svak tendens til at kostnade-

ne er noe lavere i de kommunene som ligger lengst fra Trondheim. 

resultat, gjennomsnittstall - For sykehjem ol. beregnes 140 m2 som gjennomsnittsareal per beboer. 
- Investeringskostnad for sykehjem settes til 31.000 kr/m2. 

- Dette gir en investeringskostnad i sykehjem ol. på 4.340.000 kr/beboer. 
- Da blir investeringskostnaden for en sykehjemsenhet med 40 

plasser 175.000.000 kr. 
- For øvrige omsorgsboliger beregnes 85 m2 som gjennomsnittsareal per 

beboer. 
- Kostnad for omsorgsboliger settes til 34.000 kr/m2. 
- Dette gir en investeringskostnad per beboer i omsorgsbolig på 

2.900.000 kr/beboer. 
 

4.6.2 TOMTESTØRRELSER 

gjennomsnitt for sykehjem  Gjennomsnittstomtestørrelsen for de 12 registrerte sykehjemmene er 12 
er 12 dekar  dekar. For disse er gjennomsnittet 48 plasser. I kapittel 3.3.1. er det lagt til 

grunn at framtidige sykehjemsenheter har 40 plasser. De sist utbygde sy-
kehjemmene er på denne størrelsen, de har tomteareal mellom 13,5 og 20 
dekar. 15 dekar tomteareal legges til grunn i beregningene. 

3 omsorgsboliger per dekar For omsorgsboliger hvor tomtestørrelser er oppgitt er gjennomsnittlig tom-
teareal på 0,3 dekar per bolig. Dette legges til grunn. 

resultat, gjennomsnittstall - Framtidige sykehjem med 40 plasser bygges med 15 dekar tomt 

Omsorgsboliger for eldre og andre bygges med 0,3 dekar tomt per 
bolig. 

- Tomtekostnad vil variere i kommunene (se kapittel 4.2).  
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4.6.3 AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV  

  Sammenstilles resultatene over med behovsberegningen i kapitlene 3.3.1 
og 3.3.2 og med tomtepris som fastsatt i kap 4.2, gir dette følgende behov 
for investeringer og areal for sykehjem og omsorgsboliger, fordelt på tids-
periodene. Investeringskostnadene omfatter både bygg og tomter. Detal-

jert fordeling av arealbehov og investeringskostnader mellom sykehjem og 
omsorgsboliger er inntatt i Vedlegg 5: Areal- og investeringsbehov for sy-
kehjem og omsorgsboliger.   

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 2014-2040 

 
Arealbehov i 

dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 

Stjørdal 8 93.038.032 54 694.260.020 45 585.890.056 102 1.308.061.486 

Malvik 1 12.639.266 32 432.599.040 17 223.693.184 49 660.084.005 

Klæbu 1 8.204.718 16 210.996.572 16 210.584.576 32 424.042.563 

Melhus 3 36.132.978 49 630.294.101 28 353.255.752 78 994.389.746 

Skaun 0 3.932.538 15 205.590.603 15 205.232.013 31 412.002.377 

Skaun egen 1 6.880.000  16 208.880.000  16 208.880.000  32 424.640.000  

Orkdal 0 5.439.836 31 420.335.096 16 214.580.964 47 636.548.011 

Midtre Gauldal 0 369.849 19 232.948.387 3 30.823.884 22 263.883.225 

Rissa 0 3.498.560 16 193.631.360 16 190.451.896 32 385.132.824 

Leksvik 0 469.095 15 182.517.118 0 1.399.714 15 184.057.560 

Sum 14    166.672.335  247  3.206.461.694   156  2.019.560.026  417  5.392.694.055  

Tabell 4-8: Sammenstilling av arealbehov og investeringsbehov for kommunene til 
sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg i perioden 2014-2040. Tomte-
kjøp inngår i investeringsbeløpene. 

over 5 milliarder kr til  Ikke uventet framgår det at areal- og investeringsbehov til helse- og vel-  
helse- og velferdsanlegg ferdsanlegg er formidable i perioden framover, med full tyngde etter 2020. 

Også arealbehovet på over 400 dekar er meget krevende. Helse- og vel-
ferdsanleggene er kommunenes desidert største utfordring i perioden.  

4.7 Idrettsanlegg 

4.7.1 ERFARINGSTALL FOR INVESTERINGER OG TOMTESTØRRELSER 

store variasjoner,  Tabell 4-9 gir en sammenstilling av de investeringskostnadene som 
lite tallgrunnlag  kommunene har oppgitt for idrettshaller/kulturbygg. Det er store variasjo-

ner, og materialet er begrenset. Det er også i flere tilfeller usikker avgren-
sing mellom hallidrettsbygg og skoleanlegg.  

Navn 
Investerings-

kostnad 
Byggeår 

Brutto gulvflate i 
m2 

Invest/m2 
(2013) 

Stjørdal - Stjørdalshallen 146.478.000 2011/2012 10.628 14.236 

Stjørdal - Hegrahallen 38.000.000 2007/2008 2240 19.296 

Malvik - Bruket kulturhus 70.000.000 2014 1300 53.846 

Klæbu - Tanemhallen 34.700.000 2015 1525 22.754 

Melhus - Lundahallen, Lundamo skole 22.901.250 2013 
  

Skaun - Idrettshall Børsa skole 71.400.000 2014/2015 2260 31.150 

Midtre Gauldal - Kulturhuset 62.975.000 2010 2519 26.204 

Orkdal - Orklahallen 32.000.000 2013 1600 21.250 

Tabell 4-9: Investeringskostnad, areal og kapasitet for nyere idrettshaller/kulturbygg 
i kommunene. 

bruker Trondheim 2030 Det ble konstatert i kapittel 3.4 at prosjektet har for dårlig datagrunnlag for 
å anslå behov for idrettsanlegg, og det ble derfor ble brukt en beregnings-
metode basert på Trondheim 2030. Idrettsanleggene i Trondheim 2030 har 
følgende gjennomsnittlige areal- og investeringsbehov: 

Trondheim 2030: - Investeringskostnad per idrettsanlegg 32.000.000 kr.  

Areal per idrettsanlegg: 5 dekar. 
- Tomtekostnad vil variere i kommunene (se kapittel 4.2).  
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4.7.2 AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV   

  Sammenstilles behovsberegningen i kapittel 3.4 med investerings- og  
arealbehov som angitt over, samt tomtepris som fastsatt i kap 4.2, gir det-
te følgende behov for investeringer og areal for idrettsanlegg, fordelt på 
tidsperiodene:  

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 2014-2040 

 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 

Stjørdal 10 90.000.000 15 135.000.000 20 180.000.000 45 405.000.000 

Malvik 5 42.000.000 10 84.000.000 10 84.000.000 25 210.000.000 

Klæbu 0 0 5 41.000.000 5 41.000.000 10 82.000.000 

Melhus 5 42.000.000 10 84.000.000 10 84.000.000 25 210.000.000 

Skaun 5 41.000.000 5 41.000.000 5 41.000.000 15 123.000.000 

Skaun egen 5 41.000.000 5 41.000.000 5 41.000.000 15 123.000.000 

Orkdal 5 42.000.000 10 84.000.000 10 84.000.000 25 210.000.000 

M Gauldal 0 0 5 37.000.000 5 37.000.000 10 74.000.000 

Rissa 5 34.500.000 5 34.500.000 5 34.500.000 15 103.500.000 

Leksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum 35 291.500.000 65 540.500.000 70 585.500.000 170 1.417.500.000 

Tabell 4-10: Areal- og investeringsbehov for kommunene til idrettsanlegg i perioden 
2014-2040. Tomtekjøp inngår i investeringsbeløpene. 

4.8 Parker, torg og uterom 

4.8.1 ERFARINGSTALL FOR INVESTERINGER OG TOMTESTØRRELSER 

bruker Trondheim 2030 Det ble konstatert i kapittel 3.5 at prosjektet har for dårlig datagrunnlag for 
å anslå status og behov for parker, torg og uterom, og det ble derfor brukt 
en beregningsmetode basert på Trondheim 2030 for å anslå behov for nye 
anlegg. Parker, torg og uterom har følgende gjennomsnittlige areal- og in-
vesteringsbehov: 

Trondheim 2030: - Investeringskostnad per uteromsanlegg 3 mill kr.  
Areal per uteromsanlegg: 1 dekar. 

- Tomtekostnad beregnes med landbrukspris for ubebygde områder, den 
er fastsatt likt for alle kommunene, vi bruker 60 kr/m2.  

 

4.8.2 AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV   

  Sammenstilles behovsberegningen i kapittel 3.5 med investerings-, areal-

behov og tomtepris som fastsatt over, gir dette følgende behov for investe-
ringer og areal for parker, torg og uterom fordelt på tidsperiodene:  

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 2014-2040 

 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 

Stjørdal 2 6.000.120 4 12.000.240 5 15.000.300 11 33.000.660 

Malvik 1 3.000.060 2 6.000.120 3 9.000.180 6 18.000.360 

Klæbu 1 3.000.060 1 3.000.060 1 3.000.060 3 9.000.180 

Melhus 2 6.000.120 3 9.000.180 3 9.000.180 8 24.000.480 

Skaun 1 3.000.060 1 3.000.060 1 3.000.060 3 9.000.180 

Skaun egen 1 3.000.060 1 3.000.060 2 6.000.120 4 12.000.240 

Orkdal 1 3.000.060 2 6.000.120 2 6.000.120 5 15.000.300 

M Gauldal 1 3.000.060 1 3.000.060 1 3.000.060 3 9.000.180 

Rissa 1 3.000.060 1 3.000.060 1 3.000.060 3 9.000.180 

Leksvik 0 0 1 3.000.060 1 3.000.060 2 6.000.120 

Sum 10 30.000.600 16 48.000.960 19 57.001.140 45 135.002.700 

Tabell 4-11: Areal- og investeringsbehov for kommunene til parker, torg og uterom i 
perioden 2014-2040. Tomtekjøp inngår i investeringsbeløpene.  
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4.9 Kultur og kirkebygg 

4.9.1 ERFARINGSTALL FOR INVESTERINGER OG TOMTESTØRRELSER 

bruker Trondheim 2030 I kapittel 3.6 ble det konstatert at prosjektet har for dårlig datagrunnlag for 
kultur- og kirkebygg, og det ble derfor brukt en beregningsmetode basert 
på Trondheim 2030 for å anslå behov for nye anlegg. Kulturanlegg i Trond-
heim 2030 har gjennomsnittlige arealbehov på 2 dekar og investerings-
kostnad 47 mill kr.  Mange av anleggene i Trondheim bygges i sentrale 
byområder, og da på små tomter. I nabokommunene vil behovet for tom-

teareal være større, blant annet for å dekke parkering. Det legges til grunn 
dobbelt tomteareal i forhold til Trondheim, 4 dekar. Dette er fortsatt i un-
derkant av gjennomsnittlig tomt for de mest relevante anleggene som er 
meldt inn fra kommunene. 

Trondheim 2030: - Investeringskostnad per kulturanlegg 47 mill kr.  
Areal per kulturanlegg: 4 dekar. 

Tomtekostnad vil variere i kommunene (se kapittel 4.2).  
 

4.9.2 AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV   

  Sammenstilles behovsberegningen i kapittel 3.6 med investerings- og  
arealbehov som angitt over, samt tomtepris som fastsatt i kapittel 4.2, gir 
dette følgende behov for investeringer til kulturanlegg, fordelt på tidsperio-
dene:  

 
2014-2020 2021-2030 201-2040 2014-2040 

 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 

Stjørdal 4 57.400.000 4 57.400.000 4 57.400.000 12 172.200.000 

Malvik 0 0 4 55.000.000 4 55.000.000 8 110.000.000 

Klæbu 0 0 4 54.200.000 0 - 4 54.200.000 

Melhus 0 0 4 55.000.000 4 55.000.000 8 110.000.000 

Skaun 0 0 4 54.200.000 0 0 4 54.200.000 

Skaun egen 0 0 4 54.200.000 0 0 4 54.200.000 

Orkdal 0 0 4 55.000.000 4 55000000 8 110.000.000 

M Gauldal 0 0 0 0 4 51.000.000 4 51.000.000 

Rissa 0 0 0 0 4 49.000.000 4 49.000.000 

Leksvik 0 0 0 0 0 0 0 - 

Sum 4 57.400.000 24 330.800.000 24 322.400.000 52 710.600.000 

Tabell 4-12: Areal- og investeringsbehov for kommunene til kulturanlegg i perioden 
2014-2040. Tomtekjøp inngår i investeringsbeløpene. 

4.10 Gravplasser 

4.10.1 ERFARINGSTALL FOR INVESTERINGER OG AREALBRUK 

investeringstall: Trondheim 2030 har angitt behov for 293 dekar nytt kirkegårdsareal, og  
bruker Trondheim 2030 investeringskostnaden er 417 mill kr. Dette gir 1,4 mill kr per dekar. Vi har 

ikke innhentet tall fra kommunene angående dette, vi antar at kostnadsni-
vået er på samme nivå i nabokommunene.  

netto areal per gravsted Det er nasjonal norm at en kistegrav bruker netto 4,5 m2, og at det går 2 
urnegraver per kistegrav. Imidlertid kompliseres dette av at det kan settes 

inntil 4 urner i hver urnegrav. Normalt vil bare ektefeller ønske å sette flere 
urner i på samme gravsted (gravstøtte), sjelden flere. Derfor har vi brukt 
et snitt på 1,7 urner per gravsted: Et arealbehov på 1,3 m2 per urnegrav. 

totalt areal per gravsted Nasjonale analyser angir at gravplassene utgjør ca 40% av totalarealet på 
en kirkegård, dette fastsetter bruttoareal per gravsted.  
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resultat, gjennomsnittstall - Investeringskostnad for kirkegårder fastsettes til 1,4 mill kr per 
dekar.  

Bruttoareal per kistegrav: 12 m2, per urnenedlegging: 4 m2. 

Tomtekostnad beregnes med landbrukspris for ubebygde områder, den er 
fastsatt likt for alle kommunene, vi bruker 60 kr/m2.  

 

4.10.2 AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV   

  Sammenstilles behovsberegningen i kapittel 3.7 med investerings- og are-
albehov som angitt over, gir dette følgende behov for investeringer til 
gravplasser, fordelt på tidsperiodene:  

 
2014-2020 2021-2030 2031-2040 2014-2040 

 
Arealbehov 

i dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov i 

dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov i 

dekar 
Investerings-

behov 
Arealbehov i 

dekar 
Investerings-

behov 

Stjørdal 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Malvik 0,6 887.680 6,6 9.618.480 9,1 13.227.600 16,3 23.733.760 

Klæbu 0,1 81.760 0,0 40.880 2,7 3.883.600 2,7 4.006.240 

Melhus 0,4 578.160 3,5 5.162.560 12,2 17.747.760 16,1 23.488.480 

Skaun 0,2 233.600 0,1 134.320 0,1 134.320 0,3 502.240 

Skaun egen*) 0,2 233.600 0,1 134.320 0,1 134.320 0,3 502.240 

Orkdal 0,0 0 5,4 7.866.480 9,0 13.069.920 14,3 20.936.400 

M Gauldal 1,1 1.646.880 4,5 6.616.720 5,0 7.294.160 10,7 15.557.760 

Rissa 0,0 23.360 0,0 52.560 5,4 7.813.920 5,4 7.889.840 

Leksvik 0,0 0 0,0 0 0,8 1.191.360 0,8 1.191.360 

Sum 2,4 3.451.440 20,2 29.492.000 44,1 64.362.640 66,6 97.306.080 

Tabell 4-13: Areal- og investeringsbehov for kommunene til kirkegårder i perioden 
2014-2040. Arealkjøp inngår i investeringsbeløpene. 
’) Ikke gjort egen analyse med egen prognose 

100 millioner til kirkegårder Faktisk tidspunkt for investeringene vil avhenge av størrelse på de nye 

kirkegårdene som bygges. 
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5 Rehabiliteringsbehov fram til 2040 

rehabilitering inngår i I prosjektet er det lagt til grunn at investeringsbehovet må innbefatte re- 
kommunens totale habiliteringsbehovet i dagens eiendomsmasse. For å dekke både befolk- 
investeringsbehov ningsveksten og hele befolkningens framtidige behov i 2030, er det nød-

vendig å sørge for at den eiendomsmassen kommunen har i dag framstår 

som egnet og tjenlig til formålet. Dagens eiendomsmasse må holde et nivå 
som er tilfredsstillende ut fra forskrifter og funksjonalitet. Framtidige reha-
biliteringskostnader må inngå i kommunens totale investeringsramme når 
en ser på hvor mye som totalt kan investeres sett i forhold til tilgjengelige 
investeringsrammer.  

avgrensing mot vedlikehold Med rehabilitering av bygg/anlegg mener vi altså her tiltak for forlenget 
levetid: Teknisk oppgraderingsbehov pga nye forskriftskrav, bygningsmes-

sige endringer pga nye funksjonskrav, herunder universell utforming, ener-
gisparingstiltak, forbedring av inneklima, tilpasning til nye bygnings 

også sanering og nybygging standarder. For noen anlegg vil dette i realiteten innebære sanering og 
nybygging.  

levetidsbetraktning Rehabilitering kan beregnes på ulike måter. Vi har konkludert, likt med  
ligger til grunn  Trondheim 2030, med å benytte levetidsbetraktning som grunnlag for be-

regning av rehabiliteringskostnadene. Det forutsettes at alle bygg og an-
legg har 50 års levetid, tilsvarende 2 prosent årlig avskrivning.   

kostnad for å erstatte Beregningene tar utgangspunkt i eksisterende tilbud i kommunen: Dagens  
dagens anlegg  antall brukere av de ulike tjenestene. Vi bruker så gjennomsnittskostnaden 

i regionen for nyinvestering/per bruker og beregner en årlig rehabiliterings-
kostnad på 2 prosent av kostnaden for å gi nybygd tilbud til de eksisteren-
de brukerne.  

private anlegg  Det er lagt til grunn at private anlegg ikke skaper kommunalt rehabili- 
er ikke tatt med teringsbehov. I dette ligger en antagelse om at de private anleggene ivare-

tar dette gjennom brukerbetalingen. Dette er usikkert, og det kan også ar-
gumenteres for at kommunen kan risikere å få utbyggingsbehovet dersom 
de private tilbudene opphører.  

barnehager, skoler og Med de angitte forutsetningene framkommer følgende rehabiliteringskost 

helse- og omsorgsanlegg nader, angitt per år og samlet fram til 2040: 

Skauns egne prognose: Rehabiliteringen skjer uavhengig av folkeveksten – det blir derfor ikke end-
ring når vi beregner med egen prognose. 

 
Barnehager Skoler 

Sykehjem og  
institusjonsboliger 

SUM 

 
Årlig 2014-2040 Årlig 2014-2040 Årlig 2014-2040 Årlig 2014-2040 

Stjørdal 5.218.400 135.678.400 26.883.000 698.958.000 19.158.000 498.108.000 51.259.400 1.332.744.400 

Malvik 6.039.440 157.025.440 16.875.000 438.750.000 7.121.600 185.161.600 30.036.040 780.937.040 

Klæbu 2.138.400 55.598.400 8.451.000 219.726.000 4.632.800 120.452.800 15.222.200 395.777.200 

Melhus 6.124.800 159.244.800 19.710.000 512.460.000 16.451.200 427.731.200 42.286.000 1.099.436.000 

Skaun 4.681.600 121.721.600 9.261.000 240.786.000 4.312.400 112.122.400 18.255.000 474.630.000 

Orkdal 6.010.400 156.270.400 13.194.000 343.044.000 11.606.000 301.756.000 30.810.400 801.070.400 

M Gauldal 2.015.200 52.395.200 6.471.000 168.246.000 8.628.800 224.348.800 17.115.000 444.990.000 

Rissa 1.874.400 48.734.400 7.713.000 200.538.000 9.724.800 252.844.800 19.312.200 502.117.200 

Leksvik 941.600 24.481.600 4.023.000 104.598.000 4.168.000 108.368.000 9.132.600 237.447.600 

Sum 35.044.240 911.150.240 112.581.000 2.927.106.000 85.803.600 2.230.893.600 233.428.840 6.069.149.840 

Tabell 5-1: Rehabiliteringskostnader for barnehager, skoler og sykehjem/institu-
sjonsboliger. 

idrettsanlegg, kulturanlegg Når det gjelder rehabilitering av idrettsanlegg, kultur- kirkebygg og grav- 
og kirkegårder plasser er det beskrevet i kapitlene 4.7 - 4.10 at prosjektet har dårlig tall-

grunnlag. Dette er aktiviteter som alle grupper av befolkningen benytter, vi 
velger derfor å ta utgangspunkt i Trondheim 2030-prosjektet og forutsetter 
at rehabilitering per innbygger bør bli likt. Som i kap 4.7 har vi redusert re-
habiliteringskostnader til 80% for idrettsanlegg i forhold til Trondheim. Vi 
ser bort fra parker/uterom fordi det er registrert svært få eksisterende an-
legg i kommunene. Trondheim 2030 har i 2011 følgende rehabiliterings-
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kostnader per år: Idrettsanlegg 62 mill kr, kulturbygg 54 mill kr og kirke-
gårder 27 mill kr. 

 

Idrettsanlegg Kulturbygg Kirkegårder SUM 

Årlig 2014-2040 Årlig 2014-2040 Årlig 2014-2040 Årlig 2014-2040 

Stjørdal 6.191.179 160.970.647 6.740.396 175.250.301 3.370.198 87.625.150 16.301.773 423.846.098 

Malvik 3.645.494 94.782.848 3.968.885 103.191.004 1.984.442 51.595.502 9.598.821 249.569.353 

Klæbu 1.628.543 42.342.125 1.773.011 46.098.282 886.505 23.049.141 4.288.060 111.489.548 

Melhus 4.314.554 112.178.404 4.697.297 122.129.714 2.348.648 61.064.857 11.360.499 295.372.976 

Skaun 2.048.165 53.252.280 2.229.857 57.976.272 1.114.928 28.988.136 5.392.950 140.216.688 

Orkdal 3.173.488 82.510.688 3.455.007 89.830.185 1.727.504 44.915.092 8.355.999 217.255.966 

M Gauldal 1.725.713 44.868.539 1.878.800 48.848.813 939.400 24.424.406 4.543.914 118.141.758 

Rissa 1.811.754 47.105.615 1.972.475 51.284.338 986.237 25.642.169 4.770.466 124.032.122 

Leksvik 965.998 25.115.937 1.051.691 27.343.964 525.845 13.671.982 2.543.534 66.131.884 

Sum 25.504.888 663.127.083 27.767.418 721.952.873 13.883.709 360.976.436 67.156.015 1.746.056.393 

Tabell 5-2: Rehabiliteringskostnader for idrettsanlegg, kulturbygg og kirkegårder. 

 

6 Oppsummering 

nye anlegg 2014-2040 Det er beregnet følgende behov for nye anlegg i kommunene, nærmere 
utdyping av enhetsstørrelser finnes i kapittel Feil! Fant ikke referanse-

kilden.: 
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Stjørdal 4 2 1 2 234 23 9 11 3 0 

Malvik 2 0 0 3 8 8 5 6 2 16 

Klæbu 1 1 0 2 0 7 2 3 1 3 

Melhus 2 1 0 3 104 12 5 8 2 16 

Skaun 1 1 0 2 0 3 3 3 1 0 

Skaun egen 3 2 1 2 0 7 3 4 1 0 

Orkdal 2 1 1 3 2 6 5 5 2 14 

M Gauldal 1 0 0 1 21 2 2 3 1 11 

Rissa 1 0 0 2 5 1 3 3 1 5 

Leksvik 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 

Sum 16 7 3 19 375 67 34 45 13 67 

Tabell 0-1: Antall enheter som må bygges i Trondheimsregionen i perioden 2014-
2040, fordelt på kommune og formål. 
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17,5 mrd kr 2014-2040 Tabell 6-1 sammenstiller investerings- og rehabiliteringskostnadene. Sam-
let utgjør disse 17,5 mrd kr i 2014-2040:  
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Stjørdal 249        136        403        699        1.373   498        405        161        33           0 172        175        0 88 2.635     1.757   4.392     

Malvik 116        157        0 439        669        185        210        95           18           0 110        103        24 52 1.147     1.031   2.177     

Klæbu 57           56           189        220        430        120        82           42           9              0 54           46           4 23 824         507        1.332     

Melhus 116        159        192        512        1.020   428        210        112        24           0 110        122        23 61 1.695     1.395   3.090     

Skaun 57           122        189        241        415        112        123        53           9              0 54           58           1 29 847         615        1.462     

Skaun egen 170        122        514        241        425        112        123        53           12           0 54           58           1 29 1.298     615        1.912     

Orkdal 116        156        192        343        640        302        210        83           15           0 110        90           21 45 1.304     1.018   2.323     

M Gauldal 51           52           0 168        264        224        74           45           9              0 51           49           16 24 465         563        1.028     

Rissa 48           49           0 201        388        253        104        47           9              0 49           51           8 26 604         626        1.231     

Leksvik 0 24           0 105        184        108        -         25           6              0 0 27           1 14 192         304        495          

Sum 922        911        1.490   2.927   5.393   2.231   1.418   663        135        -         711        722        97           361        10.164  7.815   17.980  

GravplasserBarnehager Skoler Helse/velferd Idrett SumParker/uterom Kulturanlegg

 

Tabell 6-1: Sammenstilling av totalt  investeringsbehov til anlegg og tomter og til  
rehabilitering (mill. kr) for perioden 2014-2040 – fordelt på kommune og formål.  

bare arealerverv utgjør Beregningen forutsetter at kommunene skal ha like stor kommunale areal  
nært 2 mrd kr  reserve i 2040 som i dag, med andre ord at alt nytt arealbehov må erver-

ves. 
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Stjørdal 28 73 45 117 102 265 45 117 11 29 12 31 0 0 243 632 

Malvik 14 28 0 0 49 98 25 50 6 12 8 16 16 33 118 237 

Klæbu 7 13 16 29 32 58 10 18 3 5 4 7 3 5 75 135 

Melhus 14 28 16 32 78 156 25 50 8 16 8 16 16 32 165 330 

Skaun 7 13 16 29 31 56 15 27 3 5 4 7 0 1 76 137 

Skaun egen 21 38  45  81  32            57   15   27    4  7  4               7  0               1  121         218  

Orkdal 14 28 42 84 47 94 25 50 5 10 8 16 14 29 142 285 

M Gauldal 7 7 0 0 22 22 10 10 3 3 4 4 11 11 57 57 

Rissa 7 4 0 0 32 16 15 8 3 2 4 2 5 3 66 33 

Leksvik 0 0 0 0 15 8 0 0 2 1 0 0 1 0 18 9 

Sum 112 218 125 257 417 792 170 330 45 85 52 100 67 113 988 1893 

Tabell 0-3: Sammenstilling av arealbehov (dekar) og investeringsbehov til arealer-
verv (mill. kr) for perioden 2014-40, fordelt på kommune og formål.  
NB: Kostnad til arealerverv inngår i investeringstallene i Tabell 6-1 

 
 


