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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 10.06-2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/- Dato: 3. juni 2015  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1400-1600. 

Innkalt: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm  
 

 
AU 17/15 Referat/protokoll AU-møte 09.04.2015. 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 09.04.2015 
Forslag til vedtak:  

Protokoll Arbeidsutvalget 09.04.2015 godkjennes.  
 

 
AU 18/15 Trondheimsregionen 2040. 

Sak: Dette arbeidet er som kjent en videreføring av det arbeidet Trondheim kommune gjennomførte 
med prosjektet Trondheim 2030, der investerings- og arealbehov fram til 2030 ble kartlagt. 
Samme metodikk har stort sett blitt lagt til grunn her, men med et 10 års lengre tidsperspektiv. 
For å få et fullstendig bilde av investeringsbehovet i Trondheimsregionen fram mot 2040 er det 
gjort framskrivninger for Trondheim for perioden 2030-2040, og den viser et investeringsbehov 
for Trondheim kommune i perioden 2015-2040 på i alt. Det vil si at investeringsbehovet i 
Trondheimsregionen for perioden totalt sett er . 
 
Rapporten har blitt lagt fram for både Rådmannsforum og Næringsrådet, og blitt svært godt 
mottatt. Vi både håper og tror at rapporten er et godt grunnlag for viktige langsiktige strategiske 
diskusjoner i den enkelte kommune, og at den har en lengre levetid enn rapporter flest. Jon 
Hoem som prosjektleder vil presentere rapporten. Arbeidet er finansiert med skjønnsmidler fra 
fylkesmannen. 

 

Vedlegg 2: Rapport Trondheimsregionen 2040. 
Vedlegg 3: Tilleggsnotat om Trondheim kommune sine investeringskostnader fram til 2040. 
 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar rapporten til orientering, og ber kommunene om å bruke den i langsiktig plan-
legging. 

 

AU 19/15 Regional transportplan. 
Sak: De tre fylkeskommunene i Midt-Norge arbeider for å framstille et samlet innspilldokument til 

NTP 2018 – 2027 (Regional transportplan for Midt-Norge). Gjennom arbeidet vil en belyse 
hvilke langsiktige strategier som er best for helhetlig transport, og bidra til å fremme de tiltake-
ne som gir størst regional utvikling og gode transporttjenester i regionen.  
 
Arbeidet ledes av en styringsgruppe med politisk valgte representanter fra de tre fylkeskommu-
nene. En prosjektgruppe sammensatt av de tre administrasjonene er i arbeid.  
 
Styringsgruppen forutsetter at blant andre skal regionrådene holdes orientert om arbeidet nå før 
sommeren og inviteres med i drøftingene etter sommeren. 
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Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

AU 20/15 Orientering om arbeidet med bymiljøavtaler. 
Sak: Bymiljøavtalene har i løpet av kort tid blitt et av de viktigste instrumentene for å oppnå gode 

helhetlige transportpolitiske løsninger i storbyregionene. Det overordnede målet er å lykkes med 
at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalene er et 
middel for å sikre samordning på tvers av nivåene som har et delansvar innen området. Ordfører 
i Trondheim Rita Ottervik vil orientere om arbeidet med en ny bymiljøavtale. 

 
 Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

AU 21/15 Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen. 
Sak: I vedtektene står dette: 

”§ 7 Forankring  
Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver 
valgperiode. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra 
evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen 
står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.”  
 
AU gjorde et vedtak i sitt forrige møte om at det lages en evaluering som legges fram for regi-
onrådet nå i juni. I etterkant av det har det blitt gjennomført en Questback til medlemmene i re-
gionrådet (ordfører/opposisjonsleder/rådmann) og observatører i rådet. 28 av 39 har besvart, 
som gir en akseptabel svarprosent på 72%. Det var ingen store forskjeller i svarene mellom de 
forskjellige gruppene, men en tendens til at rådmennene jevnt over er mest kritisk. 
 
Resultatene fra undersøkelsen er vedlagt og viser en stor grad av fornøydhet med arbeidet i re-
gionrådet, både med samarbeidsområdene og måten det er organisert på. Ca 95% er helt 
enig/ganske enig i at Trondheimsregionen jobber med de rette sakene, og 100% er helt 
enig/ganske enig i at Trondheimsregionen skal ha fokus på utviklingsoppgaver og ikke tjeneste-
samarbeid. Ut fra dette er det ingen grunn til å foreslå større endringer i oppgaveporteføljen, da-
gens oppgaver med en viss fleksibilitet for å ta fatt i dagsaktuelle utfordringer fungerer godt. 
Det at attraktiv region ble tatt inn som overskift sammen med profilering/kommunikasjon i ut-
viklingsplanen for 2015 gjorde handlingsrommet noe større. 
 
Når det gjelder IKAP så er 78% helt enig/ganske enig i at det fungerer godt, mens 21% er gans-
ke uenig. Dette er det arbeidsområdet hvor den største andelen sier seg ganske uenig i at det 
fungerer godt, ikke så overraskende i og med at konfliktnivået nok har vært størst her. Det siste 
året har både prosessen med IKAP2 og deponi vært gjennomført, som til tross for en god del 
uenighet og sprik i kommunestyrevedtakene ble ført fram til en konsensusløsning som alle slut-
tet opp om.  
 
Men i dette ligger også utfordringen med denne type interkommunalt samarbeid: Kravet om 
konsensus gjør at vedtakene kan bli utvannet, og at vanskelige spørsmål blir definert til å være 
utenfor rammen. Behovet for interkommunal arealplanlegging i en byregion så tett sammenvevd 
som Trondheimsregionen er udiskutabelt, ikke minst har Ekspertutvalget og Stortingets behand-
ling av kommunereformen tydeliggjort behovet for en mer koordinert planlegging i det som nå 
gjerne kalles hverdagsregionen, og som i stor grad er samsvarende med Trondheimsregionens 
geografi. Selv om det er uklart hva som vil skje av kommunesammenslåing i regionen, så vil det 
helt sikkert fortsatt være behov for felles planlegging av arealspørsmål, og det er viktig å disku-
tere ambisjonsnivå og gjennomføringskraft. Det kommer også delvis fram i de konkrete tilba-
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kemeldingene på IKAP også; flere tar opp at det må bli mer forpliktende, og at forståelsen er for 
svak i kommunestyrene. 
 
Næringsutviklingsarbeidet scorer noe høyere enn IKAP, i alt 85% er helt enig/ganske enig i at 
det fungerer godt. Området er jo organisert slik at det operative arbeidet er lagt til Næringsrådet, 
og det gjør nok at noe av nærheten til området ikke er til stede. Tilbakemeldingene går på at 
Strategisk næringsplan er svært omfattende og krevende å følge opp, og etterlysning av sterkere 
forpliktelse far den enkelte kommune.  
 
Arbeidet med næringsutvikling er svært fragmentert, og samarbeidet om Strategisk næringsplan 
har i liten grad ført til større konsentrasjon av ressursene. Det gjør at den samlete kraften i 
næringsutviklingsarbeidet i regionen ikke er tatt ut. Noe av næringsutviklingsarbeidet handler 
om nærhet: det å ha en førstelinjetjeneste som kan ta i mot etablerere og næringsdrivende som 
har spørsmål eller vil starte for seg sjøl. Men mange av de andre målene som handler om kob-
ling mot FoU, oppbygging av triple helix, kommersialisering av teknologi, styrke attraktiviteten, 
krever på en annen måte konsentrasjon av ressurser. Hvordan dette arbeidet organiseres bør 
være et tema i denne evalueringen. 
 
Næringsutviklingsarbeidet er finansiert gjennom bevilgning fra ordningen kommunale nærings-
fond fra STFK, som matches med kommunale egenandeler. Bevilgningen fra STFK gikk ned 
med ca 30% i 2014, i tråd med kuttet i de regionale utviklingsmidlene. I og med at vi har ”peng-
er på bok” så ligger budsjettet for næringsutvikling godt over de årlige bevilgningene, men i lø-
pet av neste valgperiode så blir det nødvendig å diskutere ambisjonsnivået. Det blir uansett vik-
tig å beholde finansieringen fra STFK på minst samme nivå som i dag. 
 
Kommersialisering av teknologi har blitt vedtatt som nytt hovedsatsningsområde, og det har gitt 
både ny energi og klarere retning for arbeidet. Sammen med entreprenørskap, kobling FoU – 
studenter, og forsker ut i bedrift har det vært de høyest prioriterte områdene forTrondheimsre-
gionen. Til høsten starter rullering av Strategisk næringsplan, som også kommunene vil bli tett 
involvert i.  
 
På samferdselsområdet har Trondheimsregionen en interessepolitisk rolle, og gir innspill til pla-
ner/utredninger med utgangspunkt i felles prioriteringer. 89% er helt enig/ganske enig i at arbei-
det med samferdselssaker fungerer godt, men det er en større andel som sier at de er ganske enig 
enn på IKAP/næringsutvikling. Gitt utfordringene Trondheimsregionen har hatt med å bli enig 
om et felles samferdselspolitisk fundament de siste to årene virker dette som svært høy score, 
men må sees som et uttrykk for at det oppleves som viktig at samferdsel diskuteres i en slik re-
gional sammenheng. De konkrete innspillene dreier seg både om miljøpakken og reell mulighet 
for overgang fra vei til bane/sjø. 
 
Også på profileringsområdet sier 89% at de er helt enig/ganske enig i at arbeidet fungerer godt, 
men andelen som sier helt enig er det høyeste med 22%. Det er kanskje litt overraskende i og 
med at det siste året ikke har skjedd mye, det er først nå det settes i gang større aktiviteter, jam-
før annen sak til Regionrådet. Det er heller ikke helt i overensstemmelse med de konkrete tilba-
kemeldingene som er avgitt, som er ganske kritisk.  
 
Til slutt i evalueringen ble det stilt noen spørsmål rundt organiseringen av Trondheimsregionen, 
som oppsummert viser en sterk støtte til dagens organisering.  100% (!) sier de er helt enig 
(82%)/ganske enig (18%) i at dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann 
skal videreføres. 96% er helt enig (60,7%)/ganske enig i antallet møter i Regionrådet er passen-
de. Det samme med om sakspapirene er av passende lengde og gir tilstrekkelig innsikt i sakene, 
men der er 44% ganske enig, som kan tolkes som at det er et forbedringspotensial. 
 
De siste tre spørsmålene dreide seg om informasjon. Det spørsmålet med den mest negative eva-
lueringen i hele undersøkelsen er om det informeres godt nok i den enkelte kommune om hva 
som skjer i Trondheimsregionen. Der sier 3,75 seg helt enig, 37 ganske enig, 33,3 ganske uenig 
– og 11,1% helt uenig. Her er det åpenbart grunnlag for forbedringer, samtidig som det ikke er 
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helt uventet: Erfaringsvis er informasjonsoverføring fra denne type interkommunale samarbeid 
inn i egen kommune krevende. Hva som er den beste måten å gjøre det på må den enkelte 
kommune finne ut av selv, men det kom flere konkrete innspill: Ordfører/opposisjonsleder har 
ansvar for å informere kommunestyrene/ referatsaker til kommunestyrene/ drøftingssaker til 
kommunestyrene. 

Vedlegg 4: Evalueringsrapport Questback 
 

Forslag til vedtak: 
Evalueringen tas til orientering. Resultatene viser en stor grad av oppslutning om dagens orga-
nisering og saksområder, og det foreslås derfor ingen endringer nå. 

 
 

AU 22/15 Asplan Viak sin evaluering av private planprosesser i Trondheimsregionen. 
Sak: Som Regionrådet tidligere har vært informert om så har Asplan Viak fått i oppdrag å evaluere 

kommunale planprosesser i alle kommunene i Trondheimsregionen. Formelt sett er det 
Næringsforeningen som er oppdragsgiver, med Trondheimsregionen som finansiør. Evaluering-
en er gjennomført i flere andre storbyregioner, som gjør at det er mulig å gjennomføre interes-
sante sammenligninger. Rapporten vil bli presentert av Aslan Viak. 

 

Vedlegg 5: Asplan Viak sin evaluering av kommunale planprosesser i Trondheimsregionen.. 
 
Forslag til vedtak: 

Rapporten tas til orientering. 
 
 

AU 23/15 Tilbakemelding om arbeidet med interkommunale idrettsanlegg i Trondheimsregio-
nen. 

Sak: I sak 17/14 ble det informert om igangsatt samarbeid om interkommunale idrettsanlegg i Trond-
heimsregionen for å få utløst høyere tilskuddsats. Arbeidsgruppen som jobber med dette vil rap-
portere tilbake om status for arbeidet.  

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 
AU 24/15 Årsrapport Ungt Entreprenørskap. 

Sak: Samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap varer for perioden 2014-2015, og det må tas stil-
ling til en videreføring i løpet av første del av 2016. Dette er jo en av de største satsingene til 
Trondheimsregionen, årlige utgifter er på 1,1 mill, hvorav noe over 700’ dekkes av Trondheims-
regionen, mens resten er kommunale egenandeler. Årsrapporten viser en gledelig økning i akti-
viteten og deltakelsen, men det er ganske store forskjeller mellom kommunene. Erfaringsvis er 
oppslutningen om UE stor både blant ordførere og rådmenn, men for at det skal manifestere seg 
i aktivitet er det avhengig av en forståelse og aksept og hos rektor og den enkelte lærer. Det kre-
ver fokus på denne aktiviteten i den enkelte kommune, derfor er det ønskelig at årsrapporten 
legges fram for politisk behandling også i den enkelte kommune. 

 
Vedlegg 6: Årsrapport Ungt Entreprenørskap 
 
Forslag til vedtak: 

Årsrapporten tas til orientering. 
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AU 25/15 Arbeidet med profilering av Trondheimsregionen. 
Sak: Regionrådet har i flere omganger blitt orientert om arbeidet med profilering av Trondheimsregi-

onen, der fokuset har blitt endret fra en stor offentlig kampanje, til å legge vekt på å fortelle og 
spre suksesshistoriene fra regionen ”nedenfra”, spesielt gjennom lage korte videoer. Det siste 
året har vi vært i en prøvings- og planleggingsfase, mens vi nå framover vil sette i gang en rekke 
mer konkrete aktiviteter: 

• Vi vil fortløpende sette i gang produksjon av flere nye videoer, og også stramme 
opp og bedre kvaliteten på de som allerede er laget.  

• Vi vil opprette www.teknologihovedstaden.no som landingsside for disse videoe-
ne, og også legge ut andre relevante videoer, til fri bruk av alle som vil bruke det i 
profileringssammenheng. 

• Vi vil sette i gang en målretta kampanje for å spre disse videoene digitalt til defi-
nerte målgrupper. I forkant av det lager vi en måling av kjennskapen til og aksep-
ten av Trondheimsregionen som teknologihovedstaden i Norge, og en måling et 
stykke fram i tid når kampanjen har vært kjørt en stund for å måle virkningen. 

• I tillegg til digitale flater vil vi også ha et innstikk i Adressa og DN i uke 26, med 
den samme vinklingen på ”gode hoder” som sist gang det ble laget innstikk. I til-
legg har vi hatt inn annonser om Trondheimsregionen i diverse aktuelle tidsskrift. 

• Så har vi fått en mulighet i fanget som det jobbes med: Det planlegges en 8-
episoders TV-serie om Mosers/Kavli-instituttet, med distribusjonsavtale i USA 
gjennom PBS (Public Broadcasting Services). Vi har fått tilbud om å kjøpe rekla-
metiden (1 min før og etter hver episode) for 2 mill kr, inkl produksjon av rekla-
men. Dette krever et bredt spleiselag av private og offentlige partnere hvis det 
skulle kunne gjennomføres, men selv om alle som har hørt om prosjektet synes det 
er spennende så har det vist seg vanskelig å få reist såpass mye kapital som det er 
snakk om her.  

 
 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 
AU 26/15 Valg av valgkomite for oppnevning av leder, nestleder og AU i neste valgperiode. 

Sak: Som kjent er dette regionrådsmøte det siste i denne valgperioden, og det betyr at det neste regi-
onrådsmøtet vil bestå av nyoppnevnte medlemmer fra hver kommune. Det å oppnevne nye med-
lemmer til Trondheimsregionen må selvfølgelig den enkelte kommune sørge for, men det må 
settes ned en valgkomite som får i oppgave å legge fram forslag på leder, nestleder i AU i det 
konstituerende regionrådsmøtet 23. oktober. I tråd med tidligere praksis foreslås det at sittende 
AU får fullmakt til å utpeke valgkomite blant de nyvalgte ordførerne.  

 
 
Forslag til vedtak: 

Sittende AU får fullmakt til å nedsette valgkomité blant de nyvalgte ordførerne etter valget. 
Valgkomiteen innstiller til Trondheimsregionen-regionrådets møte 23.102015. 

 
AU 27/15 Revidert tidsplan for rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 

Sak: Regionrådet fattet dette vedtaket i forrige møte:” Regionrådet sier ja til tilbudet fra Næringsalli-
ansen i Trondheimsregionen om å gjennomføre en rulleringsprosess av Strategisk næringsplan 
innen en ramme på kr 600 000,-. Regionrådet ber om at det legges fram en revidert tidsplan til 
regionrådsmøtet i juni.”  

http://www.teknologihovedstaden.no/
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I samarbeid med NiT er det laget et forslag til prosessplan, vedlagt. 

 
Vedlegg 7: Forslag til prosessplan (ettersendes) 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet slutter seg til den foreslåtte prosessplanen for rullering av Strategisk næringsplan. 

 

 
AU 28/15 Andre aktuelle saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.06.15 

Sak: Møtet avholdes i Skaun. Som dere ser er det et ganske fullt sakskart, det som kan være aktuelle 
saker i tillegg er en sak om arbeidet med byutviklingsavtaler, og om det også denne gangen skal 
være en sak med gjensidig orientering arbeidet med kommunereformen. Det som taler for er at 
Stortinget har gjort vedtak om oppgaver, og at kommunene har fattet egne vedtak om veien vi-
dere.  

 
 

Forslag til vedtak: 
Innspill fra møtet legges til grunn for sakslista i Regionrådet 

 

 
AU 29/15 Orienteringer 

- Saker fra Næringsrådet 
-  

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder 
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 09.04.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15- Dato 10. april 2015  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 0900-1100 

Til stede: Rita Ottervik, Jon P Husby, Bård Eidet. 
 

Forfall: Erling Lenvik, Einar Strøm, 

Referent: Bård Eidet 
 
Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no .  

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 07/15 Referat/protokoll AU-møte 28.11.2015. 
Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 28.01.2015 godkjennes.  

 

 
AU 08/15 Uttalelse til NTP 2018-2027 / Samferdselspolitisk fundament. 

 

Vedtak: Høringsuttalelsen legges fram for Regionrådet for vedtak med justeringer etter innspill fra AU. 

 

AU 09/15 Deponi – høringsinnspill om tilleggsutredninger. 
 

Vedtak: Massedeponi i Trondheimsregionen - regional utredning av områder for deponering av rene 
masser vedtas med ovennevnte justeringer. 

 

AU 10/15 Utviklingsprogram for byregioner – eventuell søknad til fase 2. 
 

Vedtak: Trondheimsregionen søker ikke om deltakelse i utviklingsprogrammet for byregioner. 

 
AU 11/15 Evaluering. 
 

Vedtak: AU ber om det gjennomføres en evaluering i tråd med vedtektene, og at den legges fram for 
Regionrådet i juni. 

 
  
 

AU 12/15 Årsmelding 2014. 
 

http://www.trondheimsregionen.no/


 

Arbeidsutvalget  28.01.2015 
 

 Side 2 av 2 

 

Vedtak: Årsmeldingen legges fram for endelig vedtak i Regionrådet. 

 
  

AU 13/15 Kommunereformen som sak i Regionrådet 
  

Vedtak: Saken settes på sakskartet som en gjensidig orientering. 

 

AU 14/15 Rullering av strategisk næringsplan – oppdrag til Næringsalliansen. 
 
Vedtak: 

Regionrådet sier ja til tilbudet fra Næringsalliansen i Trondheimsregionen om å gjennomføre 
en rulleringsprosess av Strategisk næringsplan innen en ramme på kr 600 000,- Det innarbeides 
et tillegg om at Næringsalliansen kommer tilbake med en tidsplan som ivaretar at det velges nye 
kommunestyrer i år 

 
AU 15/15 Andre aktuelle saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.04.15 

 

Vedtak: 
Innspill fra møtet legges til grunn for sakslista i Regionrådet 

 

 
AU 16/15 Orienteringer 

- Profileringsarbeidet. 
- Ny nettportal for nyskapingsarbeidet. 
- Aksjonen ”Nei til massedeponi ved Hestsjøen” ønsker å filme behandlingen av deponisaken 
- Det skal opprettes et statlig veiselskap, det jobbes videre med å klargjøre om det er ønskelig 

å få det lagt til regionen 
- Det utnevnes en valgkomite på regionrådsmøtet i juni som forbereder valg av ledelse og AU 

etter kommunestyrevalget. 
 

 
Rita Ottervik Bård Eidet 
Leder daglig leder  
(sign) (sign) 
 
 



TRONDHEIMSREGIONEN 2040 
ET PROSJEKT SOM BEREGNER 

AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV 2014-2040  
FOR KOMMUNALE TJENESTER I KOMMUNENE UTENOM 

TRONDHEIM 

Resultat: 
Det er et totalt investeringsbehov for de 

ni kommunene på 

17,5 milliarder kr fram til 2040.  
Dette skyldes at det kommer 27.000 nye 
innbyggere, men også alderssammen-
setningen i dagens befolkning har stor 

betydning. Arealbehovet er  
nært 1.000 dekar. 

Det tilsvarer Midtbyen i Trondheim.  
 

Rapport mai 2015 
 





 

 

Side I 

 Forord 
 

dette prosjektet Prosjektet er en bestilling fra Trondheimsregionen-regionrådet etter at pro-
sjektet Trondheim 2030 synliggjorde store utfordringer for Trondheim kom-
mune. Fylkesmannen har bidratt med skjønnsmidler. 

hensikt med prosjektet  Trondheimsregionen 2040-prosjektet gjør anslag for behov for investeringer 
og areal til kommunale tjenester i perioden 2014-2040 for alle de ni kommu-
nene i Trondheimsregionen utenfor Trondheim.  

  Hver kommune må vurdere de anslåtte areal- og finansieringsbehov opp mot 
sin gitte arealsituasjon og forventede tilgjengelige investeringsrammer. Å 
etablere kunnskap om disse utfordringene nå, bør kunne gi mulighet for tilpas-
singer og endret fokus i dag, slik at kommunene raskt kan gjøre grep som kan 
bidra til at de unngår å få uhåndterlige byrder om 10-20 år.  

gjennomføring Prosjektet er gjennomført av Trondheimsregionen, utarbeidet av Jon Hoem 
(prosjektleder) og Brita Aasprang (fram til 31.01.2015). Hver kommune har 

oppnevnt en kontaktperson som har samordnet innhenting av data fra sin 
kommune. En arbeidsgruppe har fulgt prosjektet tett: Bård Eidet -Trondheims-
regionen, Esther Balvers - IKAP, Leif Roar Skogmo - Stjørdal kommune, Tove 
Hellem - Melhus kommune og Sigmund Knutsen - Trondheim 2030. Råd-
mannsforum har gitt nyttige innspill.  

 
Trondheimsregionen 22.05.2015 

 
Bård Eidet 

daglig leder Trondheimsregionen  

 

 Sammendrag 
 
overordnet og prinsipiell Det er gjort en metodisk gjennomgang som er overordnet og prinsipiell - ikke 

detaljert, basert på Trondheimsregionens befolkningsprognoser for de respek-
tive brukergruppene for tjenestene.  

rapportens oppbygning Kapittel 3 beregner nybyggingsbehov for de aktuelle tjenesteområdene, kapit-

tel 4 beregner investeringskostnader og arealbehov. Rehabiliteringskostnader 
for dagens anlegg er kalkulert i kapittel 5.  

nye anlegg 2014-2040 Det er beregnet følgende behov for nye anlegg i kommunene, nærmere utdy-
ping av enhetsstørrelser finnes i kapittel 3: 
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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 

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 14 6 2 19 375 63 34 44 13 67 

Tabell 0-1: Antall enheter som må bygges i Trondheimsregionen i perioden 2014-2040, 
fordelt på kommune og formål. 



 

 

Side II 

de ni kommunene har et Tabell 0-2 under sumerer opp investeringsbehov (inklusive arealkjøp) og  

samlet finansieringsbehov  rehabiliteringskostnader. Det må investeres for nært 10 mrd kr og rehabili-  
på 17,5 mrd kr 2014-2040 tering av eksisterende anlegg utgjør nært 8 mrd kr. Dette gir et samlet finan-

sieringsbehov på 17,5 mrd kr i de 26 årene fra 2014 til 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     

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 809        911        1.165   2.927   5.383   2.231   1.418   663        132        0 711        722        97           361        9.714     7.815   17.529  

SumParker/uterom Kulturanlegg GravplasserBarnehager Skoler Helse/velferd Idrett

 
Tabell 0-2: Sammenstilling av investeringsbehov til anlegg og tomter og til rehabilitering 
(mill. kr) for perioden 2014-2040 – fordelt på kommune og formål.  

nært halve investerings- Det framgår at kommunene vil få sine største utfordringer knyttet til helse  
behovet er til eldre og velferd, hvor eldreomsorgen dominerer. Dagens antall eldre er historisk 

lavt, men stor innflytting av voksne for 20-40 år siden og store etterkrigskull 
slår fram mot 2040 tungt inn. Kommunenes anlegg for barn og unge er bra 
utbygd i dag og derfor er nybyggingsbehovet mer moderat, og knyttet til be-

folkningsveksten. Fordi kommunene har mange skoler i dag, er rehabilite-
ringskostnadene for skolene større enn nybyggingskostnadene. 

arealbehovet tilsvarer Arealbehovet 2014-2040 for de ni kommunene er nært 1000 dekar, det  
Midtbyen i Trondheim tilsvarer samme areal som Midtbyen i Trondheim innenfor elveslyngen.   

bare arealerverv utgjør I tabell 0-3 er kostnader til tomteerverv skilt ut (inngår også i tabell 0-2).    
nært 2 mrd kr  Beregningen forutsetter at kommunene skal ha like stor kommunale arealre-

serve i 2040 som i dag, med andre ord at alt nytt arealbehov må erverves. 
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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 

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 98 193 135 291 408 772 170 330 44 83 52 100 67 113 961 1854 

Tabell 0-3: Sammenstilling av arealbehov (dekar) og investeringsbehov til arealerverv 
(mill. kr) for perioden 2014-40, fordelt på kommune og formål.  

er anslagene realistisk? Prosjektet har tatt utgangspunkt i dagens standard for de respektive tjeneste-
ne i hver kommune og framskrevet tilbudet uendret. Det er definert noen fo-
rutsetninger for beregningene som enkeltvis utvilsomt kan diskuteres. Noen 
forutsetninger kan nok ha overestimert behovene, men gjennomgående er det 
sannsynligvis motsatt, at de fleste forutsetningene er ganske defensiv i forhold 
til hva innbyggere framover vil kreve og forvente. I sum bør de angitte tallene 
være robuste kalkulasjoner, og gi et godt grunnlag for drøfting av langsiktige 

strategier: Hva nå, for å unngå uhåndterlige byrder i framtiden.   



 

 

Side III 

 Begrep og definisjoner 

Trondheim 2030: Prosjekt gjennomført i 
Trondheim kommune i 2012 som beregner 
kommunale areal- og investeringsbehov. 

Trondheimsregionens prognose TR2014M: 
Felles prognose for alle kommunene i Trond-
heimsregionen, utarbeidet i 2014. M= middelal-
ternativ, ligger til grunn for alle framskrivinger i 
dette prosjektet. 

SSB: Statistisk sentralbyrå.  

Statistisk sentralbyrås prognoser: Prognose 

som er omtalt i denne rapporten ble publisert 
17. juni 2014, hovedalternativ: Middelprogno-
sen, MMMM. 

Nettoflytting: Innflytting minus utflytting, an-
gis oftest per år. 

Fødselsoverskudd: Antall fødte minus antall 

døde, oppgis oftest per år.  

Dekningsgrad: Andel av en definert bruker-
gruppe som mottar det aktuelle kommunale 
tilbudet. 

Barnehagedekning: I denne rapporten blir 
barnehagedekning definert som antall barneha-
geplasser kommunen tilbyr i dag delt på antall 

1-5 åringer i kommunen. Kommunene bruker 
inndelinger i store og små barn og ekvivalenter, 
dette prosjektet utdyper ikke slike detaljerte 
inndelinger. 

Barnehageenhet: Prosjektet bruker en barne-

hage med 100 barn som standardenhet for 
framskrivingene i alle kommunene. For slik en-

het har prosjektet angitt en investeringskostnad 
på 44 mill kr, og tomtebehov på 7 dekar. 

Skolekapasitet: Antall skoleplasser delt på 
antall elever. I praksis er skolene full når den 
har et antall elever som tilsvarer 90% av den  
teoretiske kapasiteten. 

Barneskole: Skole for aldersgruppen 6-12 år. I 
dette prosjektet har vi lagt til grunn en gjen-
nomsnittlig skolestørrelse med teoretisk skole-
kapasitet på 350 elever. For slik enhet har pro-
sjektet angitt en investeringskostnad på 160 
mill kr, og tomtebehov på 16 dekar. 

Ungdomsskole: Skole for aldersgruppe 13-15 

år. I dette prosjektet har vi lagt til grunn en 
gjennomsnittlig skolestørrelse med teoretisk 
skolekapasitet på 250 elever. For slik enhet har 
prosjektet angitt en investeringskostnad på 
112,5 mill kr, og tomtebehov på 13 dekar. 

Sykehjem: Sykehjem er brukt som fellesbe-
grep for institusjoner for eldre/pleietrengende 

med heldøgns omsorg, kommunene har ulike 
betegnelser: Helsehus, bo- og servicesenter, 

omsorgssenter mm. 
I dette prosjektet er det lagt til grunn at et nytt 
sykehjem skal ha 40 plasser. For sykehjem har 

prosjektet angitt en investeringskostnad på 175 
mill kr, og tomtebehov på 15 dekar. 

Omsorgsboliger er i dette prosjektet avgren-
set til boliger med heldøgns bemanning, som er 
tilpasset alders- og uførepensjonister og/eller 
personer som på grunn av fysisk eller psykisk 
funksjonshemming ikke kan bo i ordinær bolig. 

For omsorgsboliger har prosjektet angitt en 
investeringskostnad på 2,9 mill kr, og tomtebe-
hov på 0,3 dekar.  
Ordinære eldreboliger med ulik grad av hjem-

mehjelp inngår ikke – de anses å være en del 
av det ordinære boligmarkedet. Tvilstilfeller 

med heldøgns bemanning på dag og bare 
hjemmehjelp om natta er i utgangspunktet 
holdt utenfor.   

Idrettsanlegg: I dette prosjektet er brukt 
samme enhet som i Trondheim 2030: Investe-
ringskostnad 32 mill kr, og tomtebehov 5 dekar. 

Park, torg uterom: I dette prosjektet er brukt 

samme enhet som i Trondheim 2030: Investe-
ringskostnad 3 mill kr, og tomtebehov 1 dekar. 

Kulturbygg: I dette prosjektet er brukt samme 
enhet som i Trondheim 2030: Investeringskost-
nad 47 mill kr, og tomtebehov 4 dekar. 

Fri grav: Udisponert grav som kan tas i bruk, 

etter etablering er fredningstiden normalt 20 år.  

Feste av grav: Pårørende har betalt festeavgift 
for å bevare en grav ut over fredningstiden 
(Vanligvis 20 år).  

Dobbeltgrav: Pårørende kan feste grav ved 
siden av fri grav som tas i bruk. 

Gjenbruk av gravplasser: Tidligere gravplas-

ser som blir frigjort til ny bruk når fredningstid/ 
festetid går ut. 

Urneandel: Antall kremerte i forhold til alle 
døde. 

Kistegravplass: Gravplass for kiste. Prosjektet 
har angitt netto arealbehov 4,5 m2, brutto 12 
m2. 

Urnegravplass: Gravplass for 1-4 urner. Pro-
sjektet har angitt netto arealbehov 2,25 m2, 
brutto 4 m2. 

Rehabilitering: Oppgraderingstiltak for for-
lenget levetid: Nye forskrifts- og funksjonskrav, 
for eksempel universell utforming, energispa-
ring, inneklima. Ordinært vedlikehold inngår 

ikke 

Priser: Alle priser er indeksregulert til 2013-kr.
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Side 1 

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. Analysene 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 bidra 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 Denne 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 
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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 ved-

legg. I denne rapporten er alle kommuner, inklusive Skaun, beregnet med 

utgangspunkt i den felles prognosen.  

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. 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 det 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, 
vil metodikken fange opp dette gjennom at de eksisterende elevplassene i 

prinsippet inngår i rehabiliteringskostnadene og utvidet 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 konjunktu- 

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

kommunene har også stor befolkningsvekst fordi det er betydelig flere fød-

te enn døde. Trondheimsregionen er preget av ung befolkning og høy kvin- 
betydelig føsdelsoverskudd neandel. 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. 

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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Statistisk sentralbyrås (SSB) Prognosearbeidet i Trondheimsregionen bygger på Statistisk sentralbyrås  
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 gir  
vår prognose er mer tilpasset mer sannsynlig utvikling, noe avvikende fra SSBs prognose. Som det fram-

går av Figur 2-2, angir prognosene en videreføring av den positive befolk-
ningsveksten 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) 

Prognosealternativene: 
Sum folketall for  
kommunene  
utenom Trondheim 
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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.   
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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* 601 636 658 679 78 

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 6.179 6.773 7.246 7.435 1.256 

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 33 17 20 70 

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. 
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-

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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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 barne-
hager 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 1 67 0 50 0 30 1 

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 3 0 2 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.   

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 747 865 928 953 206 

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 8.743 9.407 10.623 10.988 2.245 

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.  

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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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 118 63 25 206 150 71 

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 664 1.216 365 2.245 1.020  1.327 

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-

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 0 17 0 -46 1 244 1 

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 
 

3 
 

1 
 

6 

Tabell 3-6: Nye barneskoler (350 elever) og restkapasitet (negativt tall er underka-
pasitet) for de angitte tidsperiodene.  
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.   
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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 282 339 372 397 115 

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 3.991 3.999 4.529 4.861 870 

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. 

 
  

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 55 27 20 102 100 12 

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 178 458 299 935 570 422 
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 0 35 0 8 0 -12 0 

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 0 
 

1 
 

1 
 

2 

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  

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 
 



 

  
Side 11 

anslår 2 nye ungdomsskoler Det lave antallet ungdomsskoler skyldes at over 500 av 570 ledige plasser i 
2014 ut fra beregningene blir tatt i bruk fram til 2040. Tidspunkt for byg-

ging av nye skoler vil teoretisk være når kapasiteten i eksisterende skoler 
er full, men i praksis kan ofte noe underkapasitet håndteres med midlerti-

dige tiltak etc. I Tabell 3-9 har vi lagt til grunn at det bygges ny ungdoms-
skole når underkapasiteten passerer 70 elever.  Dette har bare innvirkning 
på byggetidspunktet, i liten grad antallet ungdomsskoler 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 1.144 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 

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 350 392 467 503 153 

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 5.299 5.649 6.380 1.144 
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 eldre som er i heldøgns omsorg varierer også betyde-
lig, fra 31% til 18%. Dette kan ha årsak i at kommunens begrepsbruk og 

datagrunnlag ikke har vært ensartet, men det kan være like sannsynlig 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-

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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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. 

 
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 261 274 455 622 361 

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 3.786 3.951 6.338 8.136 4.350 

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 4 0 32 0 25 0 61 0 61 

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 41 25 396 203 269 147 706 375 1.081 

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 0 -4 1 4 1 19 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% 
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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 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 er brukt for å dimensjonere behov for disse kategoriboli-

gene. 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 5 116 5 894 6 309 6 789 1 673 

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 65 701 72 806 77 109 82 668 16 967 

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 

hjemmetjeneste på natt. Disse boligene inngår ikke beregningene, og dette 
innebærer at det reelle behovet for omsorgsboliger er forsiktig estimert.  

 

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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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 1 1 1 3 

Orkdal 2 2 2 6 

Midtre Gauldal 1 0 1 2 

Rissa 1 0 1 1 

Leksvik 0 0 0 1 

Sum 21 21 21 63 

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.  

  Fordelt etter kommuners innbyggerprognose gir det følgende resultat: 

 
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 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.  

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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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 gjennomsnittlig investeringskost-
nad 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 1 1 1 3 

Orkdal 1 2 2 5 

Midtre Gauldal 1 1 1 3 

Rissa 1 1 1 3 

Leksvik 0 1 1 2 

Sum 10 16 18 44 

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-
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:  

Eksisterende 
kirkebygg: 

Stjørdal:  7 
Malvik:  3 
Klæbu:  1 
Melhus:  4 
Skaun:  3 
Orkdal:  5 
Midtre Gauldal:  4 
Rissa:  5 
Leksvik:  3 

Totalt 35 
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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 0 0 1 1 

Orkdal 0 1 1 2 

Midtre Gauldal 0 0 1 1 

Rissa 0 1 0 1 

Leksvik 0 0 0 0 

Sum 1 6 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 

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 374 593 734 1.701 

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.  

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) 

Gjenbruk per år: 

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

 

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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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 utgangs-

punkt (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.)

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 3.1. 

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 3.1 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. 

 
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 

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 3 21 178.200.000 2 14 120.200.000 14 98 808.500.000 

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

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 

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 32 320.000.000 3 48 480.000.000 1 16 160.000.000 6 96 960.000.000 

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. 

resultat, gjennomsnittstall - Framtidige ungdomseskoler bygges med tomtestørrelse 13 dekar 
- Tomtekostnad vil variere i kommunene fordi vi i kapittel 4.2 har fastsatt 

varierende tomtepriser.  
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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 

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 1 13 138.500.000 1 13 146.300.000 2 26 284.800.000 

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.  
 

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. 



 

  
Side 23 

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).  
 

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 

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 14 161.370.000 247 3.203.172.297 155 2.015.912.040 406 5.268.201.798 

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. 
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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).  

 

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 41000000 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 34500000 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. 
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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 

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 18 54.001.080 44 132.002.640 

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

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:  
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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 54200000 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 

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.  

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 

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. 

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: 

 
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-
kostnader per år: Idrettsanlegg 62 mill kr, kulturbygg 54 mill kr og kirke-
gårder 27 mill kr. 
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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 

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     

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 809        911        1.165   2.927   5.383   2.231   1.418   663        132        0 711        722        97           361        9.714     7.815   17.529  

SumParker/uterom Kulturanlegg GravplasserBarnehager Skoler Helse/velferd Idrett

 
Tabell 6-1: Sammenstilling avtotalt  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 

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 98 193 135 291 408 772 170 330 44 83 52 100 67 113 961 1854 

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 



NOTAT 
PROSJEKTET TRONDHEIMSREGIONEN 2040: 
OPPFØLGING AV RÅDMANNSFORUMS SIGNALER I MØTE 22.05.2015 

1.  SAMMENSTILLING MED TRONDHEIM KOMMUNE INNTATT FOR PERIODEN 2014.2040:  
HELE TRONDHEIMSREGIONEN 2014-2040: 

Som drøftet i rådmannsforum er det gjort en beregning basert på Trondheim 2030 for å estimere 
Trondheim kommunes investeringsbehov i samme periode som prosjektet i Trondheimsregionen 
2040. Prosjektet Trondheim 2030 omfattet 20-år: 2011-2030, mens Trondheimsregionen 2040 er for 
26 år, fra 2014 fram til 2040.   

Under er det gjort en slik sammenstilling med en forenklet beregning. Det framgår at investeringer 
og rehabilitering totalt for hele Trondheimsregionen i perioden 2014-2040 er 57 mrd kr. Alle tall inn-
befatter tomtekostnader.  

  

2014-2040 

Trondheim 
Trondheimsregionen uten 

Trondheim  
Trondheims-

regionen 
Investering Rehabilitering Investering Rehabilitering Totalt 

Barnehager            2.064            1.768             809                911         5.552  
Barne- og ungdomsskoler           3.611            6.890          1.165            2.927       14.593  
Helse- og velferdsanlegg           8.507            4.186          5.383            2.231       20.307  
Idrettsanlegg           3.528            1.612          1.418                663         7.221  
Parker, uterom               413                754             132                   -           1.299  
Kultur- og kirkebygg           1.221            1.404             711                722         4.057  
Kirkegårder               619                702                97                361         1.780  
Kommunale veger               507            1.794             2.301  
Studentboliger                 80                   -                     80  
I alt         20.549          19.110          9.714            7.815       57.188  

 
40 mrd kr 17,5 mill kr 57.188 

 
Fremskrivingen av Trondheim 2030 er gjort med mer forenklet metodikk enn analysene i Trond-
heimsregionen 2040 og bygger på eksisterende datagrunnlag, i hovedsak fra prosjektet Trondheim 
2030. Under gjengis noen beregningsforutsetninger: 

• Alle kostnadstall fra Trondheim 2030 (tabell 6.2) er indeksregulert til 2013-kr, samme krone-
verdi som er brukt i Trondheimsregionen 2040. 

• Investeringsbehov for Trondheim kommune i perioden 2014-2020 er beregnet som 6/10 av 
kostnads og arealtall i Trondheim 2030 for perioden 2011-20. 

• Perioden 2021-2030 er tatt direkte fra Trondheim 2030 (Indeksregulert). 
• Investeringskostnader for Trondheim kommune i perioden 2031-2040: 

o Barnehager og skoler: Trondheimsregionens prognose for Trondheim kommune for 
tilvekst av hhv. barn 1-5 år, 6-12 år og 13-15 år er lagt til grunn, og er multiplisert 
med investeringskostnad per barn/elev (Enhetskostnadstall fra Trondheim 2030). 

o Helse og velferd: Beregning i Trondheim 2030, tabell 6.2 er indeksregulert 



o Idrettsanlegg, parker/uterom, kultur-/kirkeanlegg: Kostnad per voksen person i 2021-
30 er multiplisert med tilvekst voksne personer i 2031-40.  

o Kirkegårder: Kostnad per død person i 2021-30 er multiplisert med antall døde per-
soner i 2031-40. 

• Alle arealbehov er i hovedsak beregnet med tilsvarende metodikk som investeringskostnade-
ne, basert på tabell 7.3 i Trondheim 2030,med indeksregulert tomteervervspris. For idretts-
anlegg og kirkegårder er LNF-pris brukt. 

 

2.  ANDELER AV PERSONER OVER 80 ÅR I SYKEHJEM OG OMSORSBOLIGER MED HELDØGNS TILSYN: 

Trondheim inntatt i tabellen: 

 
Andel over 80 år, 2014: 

I sykehjem I omsorgsbolig Sum 
Trondheim: 21 % 3 % 24 % 
Stjørdal: 6 % 20 % 26 % 
Malvik: 17 % 1 % 18 % 
Klæbu: 27 % 0 % 27 % 
Melhus: 16 % 14 % 30 % 
Skaun: 16 % 0 % 16 % 
Orkdal: 20 % 0 % 20 % 
M Gauldal: 19 % 10 % 29 % 
Rissa: 26 % 2 % 28 % 
Leksvik: 20 % 0 % 20 % 

 

 

jh 02.06.2015 
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Evaluering av Trondheimsregionen 
 
 
1. Hvilken rolle har du i Trondheimsregionen-Regionrådet? 
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 Navn 
1 Ordfører 
2 Opposisjonsleder 
3 Rådmann 
4 Observatør 

 
Navn Prosent 
Ordfører 28,6% 
Opposisjonsleder 28,6% 
Rådmann 28,6% 
Observatør 14,3% 
N 28 
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2. Jobber Trondheimsregionen med de rette saksområdene? 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 17,9% 
Ganske enig 78,6% 
Ganske uenig 3,6% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 
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3. Skal Trondheimsregionen fortsatt ha fokus på utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid? 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 60,7% 
Ganske enig 39,3% 
Ganske uenig 0,0% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 

  
  
 
4. Har du eksempler på saker Trondheimsregionen burde ha jobbet med? 
 
Enda mer regiontanke, styrke midtnorge som næring, arbeidsplass og boregion for landet. Sett mer til og lært av andre regioner som har klart det, 
også i Sverige, Danmark.  
 Ikke jobbe så internt- vær mer utadrettet i media, mot næringsliv, medpolitikere, trøndelagsbenken. Fortell mer om oss selv. 
Hvordan Trondheim kan være en bidragsyter i utviklingstiltak i hele regionen, som ikke nødvendigvis ikke er lokalisert til Trondheim og det nære 
omlandet. 

Klimatilpasning, bymiljøavtaler, bosetting av flyktninger 

Større fokus  på utvikling på Fosen(Rissa og Leksvik), her er et stort potensiale for boligbygging. Bro over Trondheimsfjorden burde vært på 
agendaen. Dessverre har det til nå vært fokus kun på sørsiden av fjorden. 

Bør fokusere mer på næringsutvikling (ref. Strategisk næringsplan) 
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5. Arbeidet med interkommunal arealplanlegging (IKAP) fungerer godt. 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 14,3% 
Ganske enig 64,3% 
Ganske uenig 21,4% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 
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6. Har du forslag til hvordan IKAP kan fungere bedre? 
 
Forståelsen for hva IKAP innebærer er for svak i kommunestyrene. Det påhviler alle partiene et betydelig ansvar for å sørge for at 
representantene kjenner saken godt. 

Fylkeskommunen må bruke IKAP i sin plan. 

Mer forpliktende kommunene i mellom. Må ha fokus når kommunene rullerer egen arealplan 

Sette fokus på hva IKAP opprinnelig skulle vere. 

IKAP må ikke bli et nyttig redskap for å sentralisere bedrifter mm som like naturlig kan drive sin virksomhet utenfor byer og tettsteder. 

Planarbeidet fungerer godt, men gjennomføringen avhenger av den enkelte kommuneplan. Dette svekker IKAP som felles styringsredskap. Bør 
vurdere å gi IKAP formell status som interkommunal plan etter PBL eller som regional plan (fylkesdelplan), evt med regional planbestemmelse. 

Få Fosen mer integrert i samarbeidet. 

kan være enda mere forpliktende, ambisiøs i sine mål 

Ha kontroll på at IKAP ikke eser ut; men fokusere på kjerneområder (særlig næringsareal). 

 
 
7. Næringsutviklingsarbeidet med oppfølging av strategisk næringsplan fungerer godt 
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Navn Prosent 
Helt enig 21,4% 
Ganske enig 64,3% 
Ganske uenig 10,7% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 3,6% 
N 28 

  
  
 
8. Spørsmål nr. 8 Har du forslag til hvordan arbeidet med næringsutvikling kan fungere bedre? 
 
Ikke ha for mange mål og delmål. Ganske ambisiøst å si at et kommunestyre skal besøke to bedrifter i året, og ha næringssaker på hvert møte. Slik 
er det ikke. 
Spørs hva man definerer som næring da. 

Mer forpliktene kommunene i mellom. Virker på meg som om kommunene er seg selv nærmest. 

Vet  egentlig ikke hvor stor påvirkningskraft Trondheimsregionen kan ha. Kan bety noe i enkeltsaker? 

Gjerne fokus også på jord- og skogbruk som viktig del av næringsutviklingen. 

Temaet kan fort bli for generelt til å ha konkret nytte. Her også børe det bli mere forpliktende 

 
 
9. Arbeidet med samferdselssaker fungerer godt 
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Navn Prosent 
Helt enig 14,3% 
Ganske enig 75,0% 
Ganske uenig 7,1% 
Helt uenig 3,6% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 

  
  
 
10. Har du forslag til hvordan arbeidet med samferdsel kan fungere bedre? 
 
Miljøpakken og randkommunene har vært utfordrende, da randkommunene mener det er skjevfordeling, og det stemmer. 
Godsterminal har vært utfordrende før regjeringen grep inn, nå må vi enes om Torgård. 
Her kommer den største uenigheten frem. Brukte lang tid på å kompromisse på samferdselspolitisk fundament. Her er nok "by og land - sør og 
nord". Trondheim dominerer for mye. 

Sterkere fokus på tiltak som kan gi reell overgang fra veg til bane og sjø. 

Sett dette på agendaen slik at de enkelte kommuner kan presentere sine utfordringer og eventuelle fremtidige planer. 

Dette tema blir også svært overordnet i Trondheimsregionen, sikker vanskelig å enes om innspill som går på tvers av de enkelte kommuner 

Det fungerer best om kommunene i Trondheimsregionen bestemmer hvordan planen skal se ut, med minst mulig innblanding fra 
fylkeskommunen. 

 
 
11.  Arbeidet med profilering fungerer godt 
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Navn Prosent 
Helt enig 22,2% 
Ganske enig 66,7% 
Ganske uenig 7,4% 
Helt uenig 3,7% 
Vet ikke 0,0% 
N 27 

  
  
 
12. Har du forslag til hvordan arbeidet med profilering kan fungere bedre? 
 
Jeg tror ikke Trondheimsregionen som organ besitter hverken tilstrekkelig med ressurser eller har en posisjon som gjør det naturlig at 
profileringen av regionen bør skje gjennom vårt regionråd. Dette bør legges til et samarbeid mellom rådmennne. 

Jeg vet ikke om det er behov for veldig mye mer profilering heller 

Mer synlig i media 
Ledere, adm og politisk må møte de ulike kommunestyrene og lokalpressen 
Vi må være mer ute av vår egen region for å snakke om vår fortreffelighet, det hjelper ikke å snakke med oss selv 

I større grad markedsføre hva man jobber med og vise til resultate. 

 
 
13. Skal dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann videreføres? 
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Navn Prosent 
Helt enig 82,1% 
Ganske enig 17,9% 
Ganske uenig 0,0% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 

  
  
 
14. Antallet møter i Regionrådet er passende. 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 60,7% 
Ganske enig 35,7% 
Ganske uenig 3,6% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 
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15. Sakspapirene er av passende lengde og gir tilstrekkelig innsikt i sakene. 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 51,9% 
Ganske enig 44,4% 
Ganske uenig 3,7% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 27 
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16. Informeres det godt nok i egen kommune om hva som skjer i Trondheimsregionen? 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 3,7% 
Ganske enig 37,0% 
Ganske uenig 33,3% 
Helt uenig 11,1% 
Vet ikke 14,8% 
N 27 
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17. Hva mener du kan gjøres for å informere bedre i den enkelte kommune om arbeidet i 
Trondheimsregionen? 
 
Her ligger det ansvar for ordf./opposisjonsleder å dra fram de viktigste sakene I Kommunestyrene. 

Usikker, men føler ikke behovet er kjempestort her heller 

Referatsaker til kommunestyremøter 
Ledere, adm og politisk må ut årlig i kst 

Vi må ta mer ansvar for dette i egen kommune. 

Ordfører må orientere kommunestyret etter hvert møte. Interessante tema i mange av møtene. 

Ha dette på agendaen på kommunestyremøtene med mulighet for diskusjon.  Innspill til ordfører bør tas med til regionsmøtene. 

Nyhetsbrev kan markedsføre i kommuner, fylkeskommuner og aktuelle statsetater 

Ved å legge opp til drøftingssaker i kommunestyrene som et ledd i behandlingen av saker Trondheimsregionen skal vedta til slutt. 

 
 
18. Leser dere nyhetsbrevet som Trondheimsregionen sender ut? 
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 Navn 
1 Ofte 
2 Av og til 
3 Sjelden 
4 Aldri 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Ofte 59,3% 
Av og til 33,3% 
Sjelden 3,7% 
Aldri 0,0% 
Vet ikke 3,7% 
N 27 
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19. Besøker dere hjemmesiden til Trondheimsregionen? 
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 Navn 
1 Ofte 
2 Av og til 
3 Sjelden 
4 Aldri 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Ofte 3,7% 
Av og til 70,4% 
Sjelden 22,2% 
Aldri 3,7% 
Vet ikke 0,0% 
N 27 
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SAMMENDRAG 

På oppdrag for Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen har 
Asplan Viak AS gjennomført to spørreundersøkelser for å evaluere planprosessene i 
kommunene i Trondheimsregionen i løpet av våren 2015. Kommunene som er inkludert i 
undersøkelsen er Klæbu, Leksvik, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Rissa, Skaun, 
Stjørdal og Trondheim. 

En undersøkelse er sendt per e-post til aktører i næringslivet som er antatt å ha hatt 
plansaker til behandling i minst en av de aktuelle kommunene, og en undersøkelse er sendt 
per e-post til kommunene. Aktører fra næringslivet har også hatt anledning til å besvare 
undersøkelsen via en lenke til spørreskjemaet.  

Temaene som dekkes i spørreundersøkelsene er: 

 En vurdering av de ulike fasene i planarbeidet 

 Samlet vurdering av kommunene 

 Behandlingstid 

 Årsaker til forsinkelser eller utsettelser 

 Saksbehandlers betydning for planprosessen 

 Konflikter med andre aktører 

 Innspill til hva som kan gjøres for å forbedre planprosessene 

For regionen samlet viser resultatene at det er et særlig forbedringspotensiale blant 
kommunene når det gjelder å informere om tidsfrist for behandlingstid og å gi automatisk 
reduksjon i gebyr dersom denne ikke overholdes. Samtidig er det en del variasjon mellom de 
ulike kommunene i regionen. I totalvurderingen av administrativ og politisk behandling i 
kommunene er næringslivet generelt mer fornøyd med politisk behandling, og særlig Skaun 
og Stjørdal utmerker seg i positiv forstand her.  

Sammenligner vi næringslivets oppfatning med kommunenes egne vurderinger er det en del 
avvik. Dette kan tyde på at det ikke er en felles oppfatning av hvordan planprosessene 
faktisk er og/eller hva som kjennetegner en god prosess i planbehandlingen. Dette vises 
blant annet på spørsmål om behandlingstid. Kommunene oppgir at 59 prosent av 
plansakene er ferdigbehandlet innen ett år fra 1.-gangsinnlevering og kun 8 prosent ikke er 
ferdigbehandlet innen tre år. Til sammenligning oppgir næringslivet at kun en tredjedel av 
sakene er ferdigbehandlet innen ett år og nesten en av fem saker ikke er ferdigbehandlet 
innen tre år. 

På spørsmål om årsaker til forsinkelser og utsettelser er det ingen faktorer som skiller seg 
spesielt ut. Basert på kommunenes vurderinger er det særlig uavklarte merknader eller 
innsigelser fra statlige eller regionale myndigheter og utbyggers egen tidsbruk som kan føre 
til utsettelser eller vesentlige forsinkelser. Næringslivet vurderer derimot at nye krav fra 
kommunen som har kommet til sent i prosessen, manglende saksbehandlingskapasitet i 
kommunene, interessekonflikter internt i kommunen og at administrasjonen krever at alle 
uenigheter skal være løst i forkantav behandling som viktigere. 

Næringslivet oppgir at de tre aktørene de i størst grad opplever konflikter med er naboer, 
riks-, fylkes- eller byantikvar og Statens vegvesen. I tillegg til naboer oppgir kommunene 
også Fylkesmannen - miljø og klima og Fylkesmannen - landbruk som aktører der det er 
relativt stor grad av konflikt i forbindelse med behandlingen av private reguleringsplaner.. 
Samtidig oppgir næringslivet at i omtrent tre fjerdedeler av konfliktene kunne man redusert 
eller unngått konflikt ved tidlig dialog. 
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Når det gjelder saksbehandlers betydning for prosessen og det endelige resultatet er det 
betydelige avvik mellom kommunenes og næringslivets oppfatning, der sistnevnte gruppe 
har en oppfatning av at hvilken saksbehandler en plan blir tildelt er svært viktig. 

I tillegg til å presentere resultatene for Trondheimsregionen er det også gjennomført en 
sammenligning på regionnivå med resultatene fra tilsvarende undersøkelser gjennomført i 
Bergensregionen høsten 2014 og i Osloregionen i 2015, og på kommunenivå for 
storbykommunene Trondheim, Bergen og Oslo.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål 

En effektiv og kvalitetsmessig god planbehandling er et gode for både næringslivet og 
kommunene. Asplan Viak har gjennomført en kartlegging av private planprosesser i 
Trondheimsregionen. Undersøkelsen omfatter kommunene Trondheim, Klæbu, Leksvik, 
Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Rissa, Skaun og Stjørdal. Kartleggingen er 
gjennomført for å få en vurdering fra eiendomsaktører, rådgivende ingeniører og 
kommunene selv. Dette kan gi et grunnlag for å jobbe med å få til en bedre planbehandling 
og redusere saksbehandlingstiden. 

1.2 Disposisjon 

Rapporten er strukturert som følger: 

I kapittel 2 gis informasjon om undersøkelsene som er gjennomført, og som har gitt 
datagrunnlaget for analysen. Der beskrives også kort analysen. I kapittel 3 presenteres 
hovedresultatene fra undersøkelsene gjennomført i Trondheimsregionen. Asplan Viak har 
tidligere gjennomført lignende undersøkelser i Bergensregionen (sist høsten 2014) og i 
Osloregionen (høsten 2013). I kapittel 4 sammenlignes resultatene fra de tre 
storbyregionene og for kommunene Trondheim, Bergen og Oslo. I kapittel 5 oppsummeres 
innspillene fra kommunene og næringslivet i Trondheimsregionen til hvordan planprosessene 
kan forbedres. Til slutt oppsummeres resultater og anbefalinger til videre arbeid i kapittel 6. 
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2 METODE 

2.1 Undersøkelsen 

Undersøkelsen som er gjennomført dekker kun private reguleringsplaner, der de private står 
for planutarbeidelsen. I undersøkelsen er planprosessen delt inn i følgende seks faser:  

 «Før kunngjøring av detaljplan - oppstartsmøte» 

 «Før kunngjøring av detaljplan - informasjon og materiell fra kommunen» 

 «Før førstegangsbehandling - planutarbeidelse» 

 «Før førstegangsbehandling – tidsfrister» 

 «Før førstegangsbehandling - saksbehandling» 

 «Før endelig godkjenning - høring og offentlig ettersyn» 

I tillegg til å stille spørsmål knyttet til de ulike fasene for hver enkelt kommune, inngår også 
spørsmål om vanligste årsak til at en plan vurderes som ikke komplett og flere spørsmål for 
regionen samlet.  

En oversikt over de ulike fasene i private reguleringsplaner i kommunene er presentert 
under. 
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Det er gjennomført to parallelle elektroniske spørreundersøkelser for å kartlegge 
planprosessene i Trondheimsregionen. Én undersøkelse er rettet mot næringslivet og én mot 
kommunene. Begge undersøkelsene dekker de samme temaene, men spørsmålene er noe 
ulikt formulert da de retter seg mot to ulike parter i en planprosess. 

Trondheimsregionen er her definert som kommunene Klæbu, Leksvik, Malvik, Melhus, Midtre 
Gauldal, Orkdal, Rissa, Skaun, Stjørdal og Trondheim. 

Det er Næringsforeningen i Trondheimsregionen som har hatt hovedansvaret for å samle 
kontaktinformasjon for alle relevante aktører i næringslivet samt å identifisere 
kontaktpersoner i kommunene som også har fått tilsendt en spørreundersøkelse. 
Undersøkelsene ble sendt per e-post til aktuelle aktører i næringslivet og til kontaktpersoner i 
kommunene, og ble gjennomført våren 2015. 

2.2 Analyse 

På de fleste spørsmålene er respondentene bedt om å vurdere på en skala fra 1 til 6, der 1 
er «i svært liten grad» og 6 er «i svært stor grad». Vurderingene er naturligvis subjektive og 
er basert på de erfaringer respondenten har fra planbehandling i de aktuelle kommunene. 

 

Den formelle prosessen starter med at utbygger eller konsulent ber om et oppstartsmøte med 
kommunen før reguleringsarbeidet settes i gang. Her bør viktige forhold ved den aktuelle 
reguleringsplanen avklares. Det er et krav i pbl at oppstartsmøte holdes før planarbeidet 
settes i gang. Formålet med møtet er å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller og 
kommunen. Planmyndighetene orienterer om overordnede planer og føringer, veileder om 
planarbeidet generelt, informerer om planprosessen, krav til innhold og fremstilling av 
planmateriale samt avklarer plangrenser. Her avklarer også kommunen om det kan 
anbefales oppstart av planarbeidet og om det er krav til konsekvensutredning for 
planarbeidet.  

Ifølge pbl er det forslagsstiller (konsulent) som varsler oppstart. Fasen mellom varsling av 
oppstart og innsending av planforslag (planutarbeidelsen) styres først og fremst av utbygger.  

Fra en plan er innsendt har kommunene en tidsfrist på 12 uker til å behandle planen, gitt at 
den oppfyller formelle krav. I de fleste kommuner skjer dette i politisk planutvalg eller 
tilsvarende. Overskridelse av 12-ukersfristen skal føre til reduksjon i saksbehandlingsgebyret.  

Etter førstegangsbehandling av planen sender kommunen planen ut på høring. Deretter 
fremmes planen til andregangsbehandling og endelig vedtak. 

 

•Oppstartsmøte
• Informasjon og materiell fra kommunen

Før kunngjøring av 
detaljplan

•Planutarbeidelse
•Tidsfrister
•Saksbehandling

Før 1.-gangsbehandling

•Høring og offentlig ettersynFør endelig godkjennelse

•Endelig godkjenning
•Kunngjøring av godkjent plan
•Ev. klagebehandling

Godkjenning
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Respondentene fra næringslivet er bedt om kun å besvare undersøkelsen basert på planer 
der de selv har vært aktiv i prosessen, og ikke på vegne av andre i samme firma eller 
lignende.  

Én representant i hver av kommunene er bedt om å besvare tilsvarende spørsmål basert på 
plansaker behandlet i kommunen i løpet av de siste fem årene. 

Ved beregning av gjennomsnittlig karakter ekskluderes respondenter som har svart «vet ikke 
/uaktuelt». Resultater fremstilt i tabell er også tydeliggjort ved bruk av fargekoder, der rødt 
indikerer lav gjennomsnittlig vurdering (1 - 2,9), gult indikerer middels vurdering (3 - 4,4) og 
grønt indikerer høy gjennomsnittlig vurdering (4,5 - 6,0). 

Ved sammenligning av resultater fra undersøkelsen gjennomført i næringslivet med 
resultatene fra kommuneundersøkelsen er spørsmålsstillingen referert fra undersøkelsen 
sendt til næringslivet. Kommunene er imidlertid stilt tilsvarende spørsmål, men med en 
formulering rettet mot kommunene. 

For analyser på kommunenivå er datagrunnlaget klart best for Trondheim kommune. For 
noen av kommunene i regionen (Leksvik, Midtre Gauldal, Orkdal og Rissa) er det svært få 
respondenter. I tillegg er det ikke gitt at alle respondentene svarer på alle spørsmålene, slik 
at datagrunnlaget er for dårlig til å gjennomføre analyser for disse kommunene for seg selv. 
Kommunene med færrest antall respondenter (Leksvik, Midtre Gauldal, Orkdal og Rissa) er 
derfor presentert samlet.  
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3 PLANPROSESSER I TRONDHEIMSREGIONEN 

3.1 Bakgrunnsinformasjon 

Undersøkelsen gjennomført blant næringslivet er sendt ut til en lang liste med aktører som 
kan tenkes å ha erfaring med private reguleringsplaner i Trondheimsregionen. Totalt er det 
59 som har besvart undersøkelsen. Av disse har 14 oppgitt at de ikke har hatt private 
reguleringsplaner til behandling i noen av kommunene i løpet av de siste fem årene, og disse 
er derfor ikke med i datagrunnlaget for analysen. 

Undersøkelsen som er sendt til kommunene er blitt besvart av samtlige kommuner i 
regionen. 

 

Figur 3-1: Fordeling av respondenter fra næringslivet etter type virksomhet 

Halvparten av respondentene fra næringslivet har oppgitt at de er grunneier eller 
eiendomsutvikler. Byggefirma og entreprenører utgjør kun en tiendedel av respondentene.  

 

 

Figur 3-2: Fordeling av antall respondenter med erfaring fra kommunene etter antall private 
reguleringsplaner siste fem år 
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Det er, ikke overraskende, flest respondenter med erfaring fra plansaker i Trondheim 
kommune. Det er spesielt få som oppgir at de har hatt planer til behandling i Leksvik, Orkdal 
og Rissa i løpet av de siste fem årene. 

3.2 Samlet vurdering 

Her gis en oversikt over næringslivets og kommunenes generelle vurdering av 
planprosessene uten å gå inn på resultatene for de enkelte spørsmålene. En mer detaljert 
gjennomgang presenteres fortløpende i de kommende delkapitlene. 

I tillegg til detaljerte spørsmål om de forskjellige fasene er respondentene bedt om å gi en 
totalvurdering av administrativ og politisk behandling i kommunene. Den gjennomsnittlige 
vurderingen til næringslivet er presentert i Figur 3-3. 

 

Figur 3-3: Totalvurdering av kvaliteten på administrativ og politisk behandling i 
Trondheimsregionen 

Generelt er næringslivet noe mer fornøyd med kvaliteten på politisk behandling enn 
administrativ behandling av private reguleringsplaner.  

Tabell 3-1: Næringslivets totalvurdering av kvaliteten på administrativ og politisk behandling i 
Trondheimsregionen 

 
Trondheims- 

regionen 
Trondheim Klæbu Malvik Melhus Skaun Stjørdal 

Øvrige 
kommuner 

Kvaliteten på 
administrativ behandling  

3.5 3.3 4.3 2.6 3.4 4.3 3.5 4.0 

Kvaliteten på politisk 
behandling  

4.1 4.3 4.0 4.0 3.2 4.5 4.7 3.5 

 

Ved å sammenligne næringslivets totalvurdering av planbehandlingen med gjennomsnittlig 
vurdering for de ulike fasene får vi et bilde av sammenhengen mellom oppfyllelse av formelle 
krav (som avdekkes på spesifikke spørsmål for hver av fasene) og den generelle 
oppfatningen av planbehandlingen i kommunene. 

Gjennomsnittlig vurdering for hver av fasene i planprosessen i Trondheimsregionen er vist i 
Figur 3-4. 
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Figur 3-4: Gjennomsnittlig vurdering for hver av fasene i planprosessen i Trondheimsregionen 

Næringslivet er rimelig fornøyd med oppstartsmøtene, men mindre fornøyd med 
overholdelse av og informasjon om tidsfrister for saksbehandlingen.  

Næringslivets vurdering av de ulike fasene er presentert for enkeltkommuner i figuren 
nedenfor. 

 

Figur 3-5: Næringslivets vurdering for hver av fasene i planprosessen i Trondheimsregionen 
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Kommunene med færrest antall respondenter (Leksvik, Midtre Gauldal, Orkdal og Rissa) er 
vist samlet som øvrige kommuner. Årsaken er at det er for få svar for den enkelte kommune 
til å kunne trekke noen konklusjoner basert på datamaterialet. Vi ser likevel at de samlet 
oppnår en mye bedre vurdering enn kommunene som er presentert enkeltvis.  

Det er også verdt å merke seg at de fleste kommunene oppnår en betydelig lavere vurdering 
på spørsmål om tidsfrister mens de øvrige kommunene ikke har en tilsvarende lav vurdering 
for denne delen. 

3.3 Før kunngjøring av detaljplan - oppstartsmøte 

 

Figur 3-6: Oppstartsmøter i Trondheimsregionen 

I pbl stilles det krav om oppstartsmøter før planarbeidet settes i gang. Som vist i figuren 
under oppgir både næringslivet og kommunene at dette i svært stor grad gjennomføres. På 
de øvrige spørsmålene er det noe mer uenighet mellom kommunene og næringslivet. Det 
gjelder særlig på spørsmål om forslagsstiller vanligvis har gjort vurderinger av overordnede 
planer, statlige retningslinjer og gjeldende plangrunnlag før oppstartsmøtet, om alle 
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kommunale krav som er relevante for det videre arbeidet vanligvis legges frem på 
oppstartsmøter, og om kommunen er opptatt av å etablere en god dialog med forslagsstiller. 

Næringslivets gjenomsnittlige vurdering for hvert av spørsmålene er presentert i tabell 
nedenfor. Med unntak av de øvrige kommunene oppnår samtlige kommuner en høy 
gjennomsnittskarakter på spørsmål om det gjennomføres oppstartsmøter. Det viser at det er 
liten variasjon på dette området, men at de kommunene med relativt få plansaker er mindre 
flink til å gjennomføre dette i følge næringslivet. 

Jevnt over får kommunene relativt gode vurderinger av næringslivet på de spørsmålene som 
dreier seg om oppstartsmøtene. Det er på spørsmål om informasjon fra kommunene der det 
ser ut til å være størst rom for forbedring ifølge næringslivet. På spørsmål om hvorvidt alle 
kommunale krav som er relevante for det videre arbeidet vanligvis legges frem på 
oppstartsmøtet får både Trondheim og Malvik lave snittvurderinger.  

Tabell 3-2: Næringslivets vurdering av oppstartsmøter 

Spørsmål 
Trondheims- 
regionen 

Trondheim Klæbu Malvik Melhus Skaun Stjørdal 
Øvrige 
kommuner 

Blir det avholdt oppstartsmøter? 5.5 5.8 5.8 5.5 5.8 4.6 5.7 4.3 

Har dere vanligvis gjort vurderinger 
av overordnede planer, statlige 
retningslinjer og gjeldende 
plangrunnlag før et ev. 
oppstartsmøte? 

5.3 5.5 5.0 5.4 5.7 4.8 5.3 4.8 

Mottar du informasjon og innspill fra 
alle relevante kommunale etater? 

3.5 3.7 3.8 3.4 3.5 3.5 3.5 3.0 

Blir alle kommunale krav som er 
relevante for det videre arbeidet med 
et planforslag vanligvis lagt fram når 
det holdes oppstartsmøter? 

3.2 2.8 4.0 2.6 3.4 3.5 3.7 5.0 

Blir saksbehandler vanligvis tildelt 
ved oppstartsmøter? 

4.5 4.6 4.8 3.0 3.8 4.5 5.5 5.3 

Gis det rom for å avklare rammer for 
det videre arbeidet med utvikling av 
planen i oppstartsmøter? 

4.1 3.8 4.5 3.6 4.0 4.8 5.3 4.5 

I hvilken grad opplever du at det er 
rom for å diskutere ulike 
planløsninger i oppstartsmøter? 

3.9 3.3 4.8 4.0 3.4 5.3 5.3 5.0 

Har dere vanligvis utarbeidet en 
beskrivelse og en plan- eller 
konseptskisse før dere tar kontakt 
med kommunen? 

5.1 5.3 5.0 5.6 4.8 5.3 4.3 4.0 

Orienterer kommunene om 
eventuelle krav til konsekvens-
utredning? 

4.6 4.8 5.0 3.6 4.0 4.3 4.7 5.0 

Opplever du at kommunen er opptatt 
av å etablere en god dialog med deg 
som forslagsstiller? 

4.0 3.7 4.4 3.0 3.8 5.5 4.3 5.0 
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3.4 Før kunngjøring av detaljplan - informasjon og 
materiell fra kommunen 

 

Figur 3-7: Informasjon og materiell i Trondheimsregionen 

På spørsmål om informasjon og materiell fra kommunen oppgir næringslivet av de i stor grad 
bruker informasjonen tilgjengelig på kommunenes hjemmesider og at de opplever at 
kommunene i stor grad er behjelpelig med å fremskaffe materiell og informasjon som er 
nødvendig for planarbeidet.  

Det er ikke krav til startpakke eller lignende, men det er mye brukt for å samle nødvendig 
informasjon og på den måten lette arbeidet til konsulent. Resultatene her tyder på at 
kommunene i Trondheimsregionen i liten grad tilbyr startpakke eller lignende i forbindelse 
med oppstart. Ser vi på næringlivets vurderinger for de enkelte kommuner i tabellen nedenfor 
ser vi at det gjelder de fleste kommunene.  

Dersom det gis tilstrekkelig informasjon i forbindelse med oppstart er det ikke nødvendig at 
kommunene tilbyr en startpakke. Resultatene fra de andre fasene i planprosessen gir 
imidlertid flere indikasjoner på at informasjonen som gis ved oppstart ikke er god nok, og en 
startpakke kan da være en mulig løsning for å bedre dette.  

Blant annet ser vi av resultatene fra undersøkelsene at det i følge næringslivet ikke legges 
frem alle kommunale krav som er relevante for arbeidet (Tabell 3-2) og det ikke gis god nok 
informasjon om tidsfrister på saksbehandling (Tabell 3-5). I tillegg gir næringslivet uttrykk for 
at nye krav fra kommunen som kommer til sent i prosessen er en viktig årsak til utsettelser 
og vesentlige forsinkelser, mens kommunene mener at planforslag der teknisk eller juridisk 
kvalitet ikke er god nok og at forslagsstiller ikke leverer god nok dokumentasjon bidrar til 
utsettelser og vesentlige forsinkelser (Figur 3-16).  
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Tabell 3-3: Næringslivets vurdering av informasjon og materiell fra kommunene 

Spørsmål 
Trondheims- 

regionen 
Trondheim Klæbu Malvik Melhus Skaun Stjørdal 

Øvrige 
kommuner 

Kommunen tilbyr startpakke, 
informasjonspakke eller lignende ved 
oppstart av planarbeid. 

2.5 2.7 2.3 1.5 2.8 3.5 1.0 3.0 

Opplever du at kommunens nettsider 
har relevant informasjon enkelt 
tilgjengelig 

3.6 4.0 3.4 3.4 3.3 2.8 3.3 4.0 

Bruker du den informasjonen som 
kommunen har tilgjengelig på sin 
hjemmeside? 

4.6 5.0 4.2 4.2 4.5 3.8 5.0 4.0 

Er kommunen behjelpelig med å 
fremskaffe materiell og informasjon 
som er nødvendig for planarbeidet? 

4.1 3.9 4.4 3.8 3.7 5.0 4.3 4.7 

 

3.5 Før førstegangsbehandling - planutarbeidelse 

Fasen mellom varsling av oppstart og innsending av planforslag styres først og fremst av 
utbygger. Det er i denne fasen svært viktig at næringslivet tar kontakt med kommunene (og 
andre aktører) for å komme i dialog underveis, samtidig som det er en forutsetning at 
kommunen er tilgjengelig og har tilstrekkelig kapasitet til å svare på henvendelser innen 
relativt kort tid.  

 

Figur 3-8: Dialog under planutarbeidelsen i Trondheimsregionen 

Sammenlignet med næringslivet har kommunene en mer positiv oppfatning av hvor 
tilgjengelig kommunenes administrasjon er under planutarbeidelse og i hvilken grad dialog 
med saksbehandler eller kommune i denne fasen fører til avklaringer av viktige spørsmål. 

Klæbu og Skaun er av næringslivet vurdert som gode i denne fasen (Tabell 3-4). De 
opplever at det er enkelt å komme i dialog med kommunens administrasjon i denne fasen og 
dialogen fører i stor grad til avklaringer av viktige spørsmål i planarbeidet. 
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Tabell 3-4: Næringslivets vurdering av dialog under planutarbeidelsen 

Spørsmål 
Trondheims- 

regionen 
Trondheim Klæbu Malvik Melhus Skaun Stjørdal 

Øvrige 
kommuner 

Det er enkelt å komme i dialog med 
kommunens administrasjon i denne 
fasen av planutarbeidelsen. 

3.7 3.6 4.6 3.0 2.8 4.8 3.5 4.3 

Dialog med saksbehandler/kommune 
fører til avklaringer av viktige 
spørsmål i planarbeidet i denne 
fasen. 

3.6 3.4 4.8 2.6 3.3 4.5 3.5 4.0 

3.6 Før førstegangsbehandling - tidsfrister  

I Figur 3-9 er gjennomsnittlig vurdering fra næringslivet og kommunene på spørsmål om 
tidsfrister sammenholdt. Næringslivets gjennomsnittsvurdering for de enkelte kommunene er 
presentert i Tabell 3-5. 

 

Figur 3-9: Tidsfrister i Trondheimsregionen 

På spørsmål om informasjon om tidsfrist for behandlingstid har samtlige kommuner i 
regionen et betydelig forbedringspotensiale. Det anerkjenner også kommunene selv, som 
også har gitt lav eller middels karakter på disse spørsmålene. 

Stjørdal kommune er av næringslivet vurdert som god når det gjelder overholdelse av 
tidsfristen for behandlingstid, mens Malvik kommune har fått en lav snittvurdering av 
næringslivet på dette spørsmålet.  



Evaluering av planprosesser i Trondheimsregionen 19 

 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen Asplan Viak AS 

 

Tabell 3-5: Næringslivets vurdering av tidsfrister 

Spørsmål 
Trondheims- 

regionen 
Trondheim Klæbu Malvik Melhus Skaun Stjørdal 

Øvrige 
kommuner 

Overholder kommunen tidsfristen, 
lovbestemt eller avtalt, for 
behandlingstid? 

3.4 3.3 3.8 2.8 3.3 3.5 4.8 3.0 

Er kommunen tydelig på når 
tidsfristen løper fra eller eventuelt 
blir stoppet? 

2.6 3.0 2.8 1.8 2.0 3.5 1.3 2.5 

Gis det informasjon om hvilke 
konsekvenser eventuelle brudd på 
saksbehandlings-frister har? 

2.3 2.3 2.8 1.5 1.8 3.0 1.3 3.0 

Gir eventuell overskridelse av 
tidsfristen automatisk reduksjon i 
gebyret? 

1.8 1.6 2.0 1.0 3.0 2.5 1.0 2.3 

 

3.7 Før førstegangsbehandling - saksbehandling 

Gjennomsnittlig vurdering fra næringslivet og kommunene på spørsmål om saksbehandling i 
planarbeidet er vist i Figur 3-10. Det er noe avvik mellom kommunenes og næringslivets 
gjennomsnittvurderinger, men som vist i Tabell 3-5 er det og stor variasjon i hvordan 
næringslivet vurderer de ulike kommunene. 

 

Figur 3-10: Saksbehandling i Trondheimsregionen 
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Skaun og til dels Klæbu vurderes som gode på de spørsmålene som omhandler 
saksbehandlingen i kommunene. Malvik og Melhus har derimot fått en lav snittvurdering på 
flere av spørsmålene.  

Tabell 3-6: Næringslivets vurdering av saksbehandling 

Spørsmål 
Trondheims- 

regionen 
Trondheim Klæbu Malvik Melhus Skaun Stjørdal 

Øvrige 
kommuner 

Opplever du at kommunen er opptatt 
av å etablere en god dialog i 
forbindelse med saksbehandlings-
prosessen? 

3.4 3.0 4.2 2.4 3.8 5.0 3.0 4.0 

Anvender kommunen skjønn ved 
tolkning av formelle krav til plan og 
dokumentasjon? 

3.9 3.6 4.8 3.5 4.0 4.5 4.0 3.7 

Blir du gjort kjent med innhold i 
saksutredning i forkant av at saken 
legges fram for 1.-gangsbehandling? 

3.4 3.5 3.4 2.8 2.8 5.0 2.3 3.7 

Får du anledning til å kommentere 
nye krav eller saksområder som er 
kommet til gjennom 
saksbehandlingen før saken legges 
fram til 1.-gangsbehandling? 

3.6 3.7 3.8 2.3 2.8 5.0 3.5 4.0 

Gis du anledning til å gjøre mindre 
justeringer/endringer før saken 
legges fram til 1.-gangsbehandling? 

4.0 4.2 4.5 3.3 2.5 4.5 4.5 4.0 

I hvilken grad opplever du at 
kommunen bidrar til å få planen klar 
til 1.-gangsbehandling? 

3.6 3.4 4.4 2.6 3.5 5.0 3.8 4.0 

 

3.8 Før førstegangsbehandling - komplett planforslag og 
tidsfrister 

12-ukers fristen løper ikke før planen vurderes som komplett av kommunen. En vurdering av 
de vanligste årsakene til at en plan vurderes som ikke komplett er presentert i Figur 3-11. 

 

Figur 3-11: Vanligste årsaker til at planer vurderes som ikke komplett i Trondheimsregionen 

Både kommunene og næringslivet oppgir at behov for utredning er den mest vanlige årsaken 
til at en plan vurderes som ikke komplett. Mens kommunene oppgir at dette i stor grad er 
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utredning av tema definert på oppstartsmøte mener næringslivet at det er nye tema som er 
kommet til seinere i prosessen. 

 

3.9 Før endelig godkjenning - høring og offentlig ettersyn 

Etter førstegangsbehandling av planen, sender kommunen planen ut på høring. 
Næringslivets og kommunenes vurdering av denne fasen i planprosessen er presentert i 
Figur 3-12. 

 

Figur 3-12: Høring og offentlig ettersyn i Trondheimsregionen 

Det er betydelig avvik mellom kommunenes og næringslivet oppfatning av hvorvidt 
rekkefølgebestemmelsene fra kommunene er i tråd med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven. 

Ser vi på næringslivets vurderinger av de enkelte kommunene er det Melvik som vurderes 
lavt på dette spørsmålet, mens både Klæbu, Stjørdal og de øvrige kommunene (Leksvik, 
Midtre Gauldal, Orkdal og Rissa) vurderes som god (Tabell 3-7).  
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Tabell 3-7: Næringslivets vurdering av høring og offentlig ettersyn 

Spørsmål 
Trondheims- 

regionen 
Trondheim Klæbu Malvik Melhus Skaun Stjørdal 

Øvrige 
kommuner 

Blir du orientert om innkomne 
høringsuttalelser fra berørte parter? 

4.3 4.7 5.3 3.5 2.8 4.0 4.3 4.0 

Blir du oppfordret til å kommentere 
innkomne merknader? 

4.1 4.8 4.0 2.8 3.0 4.0 4.3 3.5 

Tar kommunen initiativ til dialog med 
deg som forslagstiller i forkant av at 
saken legges frem for endelig politisk 
vedtak? 

3.3 3.7 4.0 3.0 2.8 5.0 1.8 3.0 

Blir du gjort kjent med innhold i 
saksframstillingen i forkant av at 
saken fremmes for endelig politisk 
behandling? 

3.2 3.3 3.0 3.3 3.3 4.0 2.0 3.3 

Får du anledning til å kommentere 
nye krav/endringer i forkant av 
endelig politisk behandling? 

3.3 3.6 3.0 3.3 2.3 4.0 2.0 4.0 

Blir du informert om endelig politisk 
vedtak ? 

4.2 4.9 4.3 3.8 3.5 4.0 2.8 3.8 

Opplever du at 
rekkefølgebestemmelsene fra 
kommunen er riktige etter plan- og 
bygningsloven? 

3.4 3.0 4.5 3.5 2.7 4.0 4.7 4.5 

 

3.10 Behandlingstid 

Både kommunene og næringslivet er bedt om å anslå prosentandelen av alle plansaker i de 
aktuelle kommunene som er ferdigbehandlet innen ett år fra førstegangs innlevering, og 
prosentandelen som ikke er ferdigbehandlet innen tre år fra førstegangs innlevering. 
Kommunene er bedt om å besvare de samme spørsmålene.  

Spørsmål om behandlingstid er stilt for Trondheimsregionen, og det er derfor ikke gitt 
vurderinger av de enkelte kommunene her.  

3.10.1 Andel ferdigbehandlet innen ett år 

På spørsmål om andelen plansaker som er ferdigbehandlet innen ett år i 
Trondheimsregionen vil respondenter med erfaring fra Trondheim kommune veie tyngst ved 
beregning av gjennomsnittsvurderingen for næringslivet. Vi har derfor vektet svarene fra 
kommunene for at de to gjennomsnittstallene skal være sammenlignbare.  

Det er en del avvik mellom næringslivets og kommunenes anslag på behandlingstid. Dersom 
svarene fra kommunene ikke var vektet ville avstanden mellom de to vært enda større.  
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Figur 3-13: Andel plansaker ferdigbehandlet innen ett år fra førstegangs innlevering 

Respondentene fra næringslivet har oppgitt at rundt en tredjedel av alle plansaker er 
ferdigbehandlet innen ett år fra førstegangs innlevering. Det tilsvarende anslaget fra 
kommunene er på 59 prosent, altså nesten det dobbelte.  

3.10.2 Andel ikke ferdigbehandlet innen tre år 

Gjennomsnittlig anslag på andelen av plansaker som ikke er ferdigbehandlet innen tre år fra 
førstegangs innlevering er vist lyst grønt i Figur 3-14.  

 

Figur 3-14: Andel plansaker ferdigbehandlet innen tre år fra førstegangs innlevering 

Avviket mellom næringslivets og kommunenes anslag på andelen plansaker som ikke er 
ferdigbehandlet innen tre år er betydelig mindre. Rundt 10 til 20 prosent av plansakene 
oppgis å ikke være ferdigbehandlet innen tre år fra førstegangs innlevering. 
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3.11 Utsettelser eller forsinkelser 

Spørsmål om utsettelser og forsinkelser er stilt for Trondheimsregionen samlet, og det er 
derfor ikke gitt vurderinger av de enkelte kommunene her. 

 



Evaluering av planprosesser i Trondheimsregionen 25 

 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen Asplan Viak AS 

 

Figur 3-15: Årsaker til utsettelser og vesentlige forsinkelser, næringslivets vurdering 

 

Figur 3-16: Årsaker til utsettelser og vesentlige forsinkelser, næringslivets og kommunenes 
vurdering 
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3.12 Saksbehandlers betydning 

Spørsmål om saksbehandlers betydning er også kun stilt for Trondheimsregionen samlet. 

Alle respondenter er stilt spørsmål om saksbehandlers betydning for planarbeidet. 
Fordelingen av svar fra aktører fra næringslivet er presentert i Figur 3-17, og en 
sammenligning mellom næringslivets og kommunenes vurdering av saksbehandlers 
betydning er vist i Figur 3-18. 

 

 

Figur 3-17: Saksbehandlers betydning, næringslivets vurdering 

Over en fjerdedel av respondentene oppgir at samarbeidsklima og saksbehandlingstiden i 
stor grad påvirkes av hvilken saksbehandler en plan får tildelt.  

Godt over halvparten oppgir at den endelige vedtatte planen i stor grad påvirkes av hvilken 
saksbehandler planen blir tildelt.  

Over halvparten oppgir også at det i stor grad skjer skifte av saksbehandler underveis i 
prosessen. Effekten av skifte av saksbehandler på fremdrift er et punkt som går igjen i flere 
av innspillene, som er oppsummert i kapittel 5. 
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Figur 3-18: Saksbehandlers betydning, næringslivets og kommunenes vurdering 

Sammenligner vi den gjennomsnittlige vurderingen til næringslivet og kommunene på 
spørsmål om saksbehandlers betydning, så er det tydelig uenighet om hvor viktig 
saksbehandler er for samarbeidsklima, saksbehandlingstid og utformingen av endelig vedtatt 
plan. Det er og betydelig uenighet om i hvor stor grad det er skifte av saksbehandler 
underveis i prosessen. 

3.13 Konflikt med andre aktører 

For å kartlegge hvilke aktører næringslivet i stor grad opplever konflikt med, er 
respondentene bedt om å oppgi i hvilken grad de opplever konflikt i planprosesser med en 
rekke aktører i planprosessen i Trondheimsregionen.  

Også spørsmål om konflikter med andre aktører er kun stilt for Trondheimsregionen samlet. 
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3.13.1 Grad av konflikt 

 

Figur 3-19: Grad av konflikt med andre aktører, næringslivets vurdering 

 

Figur 3-20: Grad av konflikt med andre aktører, næringslivets og kommunenes vurdering 

Ifølge næringslivet er det naboer, antikvariske myndigheter, og Statens vegvesen som er de 
aktørene man i størst grad opplever konflikt med i forbindelse med behandling av private 
reguleringsplaner. I tillegg til naboer oppgir kommunene at det i størst grad er konflikter med 
Fylkesmannen - miljø og klima og Fylkesmannen – landbruk. 

3.13.2 Hvordan unngå konflikt? 

I de tilfeller der respondentene har oppgit stor grad av konflikt (5 eller 6) med en aktør er det 
stilt oppfølgingsspørsmål om konfliktene kunne ha vært unngåt med tidligere dialog. Svarene 
samlet for alle aktørene er presentert i figuren nedenfor.  
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Figur 3-21: Kan konfliktene unngås eller reduseres? 

I overkant av en fjerdedel av respondentene fra næringslivet og en tredjedel av 
respondentene fra kommunene mener at konfliktene verken kunne vært unngått eller 
redusert. 

Mens halvparten av respondentene fra kommunene mener konfliktene kan unngås eller 
reduseres dersom utbygger eller konsulent arbeider mer aktivt for å opprette dialog på et 
tidligere tidspunkt legger næringslivet ansvaret for å opprette tidlig dialog på kommunen. 
Næringslivet mener også at konflikter i en betydelig del av sakene kan unngås dersom de 
aktuelle aktørene avklarer sitt standpunkt på et tidlig tidspunkt og ikke endrer sitt standpunkt 
underveis i prosessen. 

Dette viser at både næringslivet og kommunene ser et potensiale for å redusere antall 
konflikter og/eller alvorlighetsgraden av konfliktene gjennom tidlig dialog med aktuelle 
aktører.  
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4 SAMMENLIGNING MED UNDERSØKELSER I 
ANDRE REGIONER 

4.1 Bakgrunnsinformasjon 

Tilsvarende spørreundersøkelser er gjennomført i Osloregionen i 2013 og i Bergensregionen 
i 2014.  

Spørreskjemaene som er benyttet i undersøkelsene gjennomført i Bergensregionen og 
Trondheimsregionen er like, mens det er noen mindre forskjeller i spørreskjemaet benyttet i 
undersøkelsen gjennomført i Osloregionen. 

En oversikt over hvilke kommuner som er inkludert i regionen er gitt under: 

Trondheimsregionen Bergensregionen Osloregionen 

Trondheim Bergen Oslo 

Klæbu Askøy Asker 

Leksvik Fjell Bærum 

Malvik Lindås Drammen 

Melhus Meland Lørenskog 

Midtre Gauldal Os Oppegård 

Orkdal  Skedsmo 

Rissa  Ski 

Skaun  Ullensaker 

Stjørdal   

 

De fleste aktører i næringslivet arbeider lokalt. Det betyr at det ikke er de samme 
respondentene i de tre undersøkelsene, selv om noen bedrifter arbeider i flere regioner.  

4.2 Trondheim kommune sammenlignet med Bergen og 
Oslo 

Storbykommunene har et betydelig høyere antall private reguleringsplaner som skal 
behandler hvert år. Det kan gi noen fordeler og noen utfordringer i planbehandlingen som 
ikke er tilstede i mindre kommuner. Her er næringslivets vurdering av Trondheim kommune 
sammenlignet med næringslivets vurdering av Bergen og Oslo. 

For hvert tema er resultatene presentert i diagram først, og deretter følger forklaring og 
diskusjon av resultatene.  
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4.2.1 Totalvurdering 

 

Figur 4-1: Næringslivets totalvurdering av politisk og administrativ behandling i storbykommunene 
Trondheim, Bergen og Oslo 

For alle tre kommunene har næringslivet gitt en bedre totalvurdering av kvaliteten på den 
politiske behandlingen enn den administrative behandlingen av reguleringsplaner.  

I totalvurderingen av kvaliteten på administrativ behandling får Bergen kommune er lav 
gjennomsnittskarakter av næringslivet, mens både Oslo og Trondheim vurderes som middels 
god. 
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4.2.2 Oppstartsmøter 

 

Figur 4-2: Næringslivets vurdering av oppstartsmøter i storbykommunene Trondheim, Bergen og 
Oslo 

Sammenlignet med Oslo og Bergen er det på spørsmål om alle kommunale krav som er 
relevante for det videre arbeidet legges frem på oppstartsmøter at Trondheim skiller seg ut 
negativt. Ellers er Trondheim og Oslo av næringslivet vurdert som relativt like, mens Bergen 
på flere spørsmål har en lavere snittvurdering. 
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4.2.3 Informasjon og materiell fra kommunene 

 

Figur 4-3: Næringslivets vurdering av informasjon og materiell fra storbykommunene Trondheim, 
Bergen og Oslo 

Her er det tydelig at Trondheim kommune i mindre grad tilbyr startpakke, informasjonspakke 
eller lignende ved oppstart av planarbeidet. Dette er, som tidligere er presentert, felles for 
alle kommunene i Trondheimsregionen. Samtidis ser vi at næringslivet vurderer Trondheims 
om relativt høyt på andre spørsmål om informasjon og materiell fra kommunen. 

4.2.4 Planutarbeidelse 

 

Figur 4-4: Næringslivets vurdering av dialog under planutarbeidelsen i storbykommunene 
Trondheim, Bergen og Oslo 

Dialog under planutarbeidelsen oppleves som mest utfordrende i Bergen kommune. Både 
Trondheim og Oslo får en bedre vurdering av næringslivet, men det er fremdeles rom for 
forbedring også her. 

På spørsmål om dialog fører til avklaringer av viktige spørsmål er ikke presentert for Oslo 
kommune fordi det er en noe annen spørsmålsstilling i undersøkelsen gjennomført i 
Osloregionen. Resultatene er derfor ikke sammenlignbare. 
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4.2.5 Tidsfrister 

 

Figur 4-5: Næringslivets vurdering av tidsfrister i storbykommunene Trondheim, Bergen og Oslo 

Næringslivets vurdering av kommunenes overholdelse av tidsfrister, informasjon og tidsfrister 
og automatisk reduksjon av gebyr er lav for alle tre kommunene.  

Det er likevel Trondheim som kommer klart dårligst ut på spørsmål om eventuell 
overskridelse av tidsfristen gir automatisk reduksjon i gebyret og i hvilken grad kommunen gir 
informasjon om hvilke konsekvenser eventuelle brudd på saksbehandlingsfrister har.  
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4.2.6 Saksbehandling 

 

Figur 4-6: Næringslivets vurdering av saksbehandlingen i storbykommunene Trondheim, Bergen og 
Oslo 

Også på spørsmål om saksbehandling er det jevnt over dårlige resultater for alle tre 
kommunene.  

Næringslivet oppgir blant annet at de kun i noe grad opplever ar kommunen er opptatt av å 
etablere en god dialog i forbindelse med saksbehandlingsprosessen.  

Sammenlignet med de øvrige storbykommunene får Trondheim en relativt god vurdering på 
flere spørsmål om denne delen av planarbeidet. Det gjelder samtlige spørsmål bortsett fra 
spørsmål om kommunen er opptatt av å etablere en god dialog i denne fasen. 
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4.2.7 Komplett planforslag og tidsfrister 

 

Figur 4-7: Næringslivets vurdering av årsak til at planer vanligvis vurderes som ikke komplett i 
storbykommunene Trondheim, Bergen og Oslo 

Det er særlig i Trondheim og Bergen at næringslivet har oppgitt nye tema som krever 
utredning som hovedårsak til at planer vurderes som ikke komplett. I Oslo er andelen som 
oppgir dette som hovedårsak betydelig lavere.  



Evaluering av planprosesser i Trondheimsregionen 37 

 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen Asplan Viak AS 

 

4.2.8 Høring og offentlig ettersyn 

 

Figur 4-8: Næringslivets vurdering av høring og offentlig ettersyn i storbykommunene Trondheim, 
Bergen og Oslo 

Igjen er Trondheim og Oslo vurdert relativt likt av næringslivet, mens Bergen gjør det noe 
dårligere på flere av spørsmålene. Et unntak er på spørsmål om rekkefølgebestemmelsene 
fra kommunen er riktige etter plan- og bygningsloven. Her har Trondheim og Bergen en 
snittvurdering på rundt 3, mens Oslo er vurdert som noe bedre. 

4.3 Trondheimsregionen sammenlignet med 
Bergensregionen og Osloregionen 

For de spørsmål som kun er stilt for regionene samlet er resultatene sammenlignet for 
Trondheimsregionen, Bergensregionen og Osloregionen slik de er definert i kapittel 4.1.  

For hvert tema er resulatene presentert i diagram først, og deretter følger forklaring og 
diskusjon av resultatene.  
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4.3.1 Behandlingstid 

 

Figur 4-9: Næringslivets anslag på andel plansaker med ulik behandlingstid fra 1.-gangs 
innlevering til planen er ferdigbehandlet i Trondheimsregionen (2015) og Bergensregionen (2014) 

Spørsmål om andelen plansaker som er ferdigbehandlet innen ett år fra førstegangs 
innlevering og ikke ferdigbehandler innen tre år fra førstegangs innlevering er ikke stilt i 
undersøkelsen gjennomført i Osloregionen. Det er derfor kun resultatene fra undersøkelsene 
i Trondheimsregionen og Bergensregionen som er sammenlignet her.  

Mens det ifølge næringslivet er nærmere en tredjedel av plansakene som er ferdigbehandlet 
innen ett år er det tilsvarende tallet for Bergensregionen på en av ti.  

Samtidig er det rundt halvparten av plansakene i begge regioner som har en behandlingstid 
på mellom ett og tre år fra førstegangs innlevering. Det er altså i begge ender av skalaen 
(planer med kort behandlingstid og planer med lang behandlingstid) der det er en forskjell 
mellom de to regionene. 
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4.3.2 Utsettelser eller forsinkelser 

 

Figur 4-10: Næringslivets vurdering av årsaker til utsettelser eller vesentlige forsinkelser i 
Trondheimsregionen (2015), Bergensregionen (2014) og Osloregionen (2013) 
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Det er stort sett kun mindre forskjeller mellom de ulike regionene på spørsmål om årsaker til 
utsettelser eller vesentlige forsinkelser i planarbeidet. Ett unntak er på spørsmål om 
merknader fra offentlig ettersyn har medført så store endringer i planforslaget at det må 
gjennomføres nytt offentlig ettersyn. Her har næringslivet vurdert dette som et betydelig 
større problem i Bergen enn i Trondheim og Oslo. 

4.3.3 Saksbehandlers betydning 

 

Figur 4-11: Næringslivets vurdering av saksbehandlers betydning i Trondheimsregionen (2015), 
Osloregionen (2013) og Bergensregionen (2014) 

Det er relativt små forskjeller i næringslivets vurdering av saksbehandlers betydning i 
planarbeidet i de tre regionene.  

Det er naturlig at saksbehandler vil ha en viss påvirkning på samarbeidsklimaet, men det er 
bekymringsverdig at næringslivet i så stor grad opplever at hvilken saksbehandler som 
tildeles planen påvirker saksbehandlingstiden og utformingen av den endelige vedtatte 
planen. 

Skifte av saksbehandler underveis i prosessen kan og bidra til å forsinke prosessen.  
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4.3.4 Konflikt med andre aktører 

 

Figur 4-12: Næringslivets vurdering av grad av konflikt med andre aktører i Trondheimsregionen 
(2015), Bergensregionen (2014) og Osloregionen (2013) 

Generelt opplever næringslivet i Trondheimsregionen mindre konflikter med andre aktører i 
forbindelse med arbeidet med private reguleringsplaner sammenlignet med Bergensregionen 
og Osloregionen.  

Sammenlignet med de øvrige regionene opplever næringslivet i Bergensregionen stor grad 
av konflikter med Fylkeskommunen og Fylkesmannen. I Osloregionen er det relativt stor grad 
av konflikter med bydeler/politiske utvalg, interessegrupper og organisasjoner, og 
antikvariske myndigheter. 
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5 INNSPILL FRA KOMMUNER OG NÆRINGSLIV 

I dette kapittelet oppsummeres innspill fra kommunene og næringsliv. Alle kommentarer er 
lagt ved i vedlegg. Innspillene er samlet i hovedkategorier, men formuleringene er i stor grad 
hentet direkte fra innspillene. 

5.1 Innspill til forbedringer i næringslivet 

5.1.1 Bedre kunnskap om overordnede planer og nasjonale retningslinjer 

 Kjenne offentlige prosesser og strategier bedre ved blant annet å sette seg bedre inn 
i gjeldende krav og retningslinjer vist i overordnede planer og tilegne seg større 
kunnskap om overordnede plan- og lovverk. 

 Forholde seg til krav fra kommunen eller andre myndigheter i stedet for å prøve og 
unngå dem. 

 Benytte seg av konsulenter med god kompetanse. 

 Levere planmateriale som er i tråd med kommunens overordnede føringer. Være 
tydelig der planen ikke er i tråd med føringene og vise avbøtende tiltak for å 
imøtekomme konflikten. 

5.1.2 Bedre kvalitet på planforslag 

 Sørge for nødvendig dokumentasjon. 

 Være mindre detaljfokusert. Fokus på plan, ikke byggesak. 

 Gjøre grundige forberedelser slik at planen er komplett så tidlig som mulig.  

 Forslagsstiller må følge opp krav og føringer til planarbeidet som formidles i 
oppstartsmøtet, alternativt begrunne avvik fra overordnet plan bedre. 

 Forbedre kvaliteten på levert materiale, ikke øke omfanget av materiale. 

5.1.3 Bedre forståelse for kommunens rolle 

 Ha realistiske mål og forventninger.  

 Forstå kommunens rolle, rolleavklaring tidlig. 

 Innse at kommune trenger tid på saksbehandling. 

5.1.4 Bidra til en god dialog mellom partene 

 Ta initiativ til tidlig og god dialog, og sørge for god kommunikasjon mellom alle parter 
i saken.  

 Be om møter med administrasjonen jevnlig. 

 Være tydelig i kommunikasjonen.  

 Holde åpne dialoger med administrasjonen og politisk ledelse som tross alt vedtar. 

 Informere om planforslaget underveis - spille med åpne kort og legge frem 
planforslaget til administrasjon før formell oversendelse. Gi kommunen mulighet til å 
komme med synspunkter. 

 Være lagspiller med kommune og andre involverte parter i prosessene. 
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5.2 Innspill til forbedringer i kommunene 

5.2.1 Mindre detaljfokus 

 Gi fornuftige rammer i de enkelte saker. Alle reguleringsplaner krever ikke samme 
detaljeringsnivå.  

 Tydelige på hva som kreves, men begrense omfang. 

 Se de store linjer. Ivareta sammenhenger og vesentlige planmål og ikke fordype seg i 
detaljer som tilhører annet behandlingsnivå. 

5.2.2 Tilgjengelige saksbehandlere 

 Styrke saksbehandlerkapasiteten. 

 Unngå bytte av saksbehandler. 

 Kurs eller annen form for kompetanseheving. 

 Saksbehandler bør svare raskt ved henvendelser underveis i prosessen.  

5.2.3 Dialog og gjensidig rolleforståelse 

 Invitere til dialog, også med sentrale politikere. 

 Etablere forutsigbarhet mtp kommunal behandling og involvering av ulike etater og 
etablere en konstruktiv dialog omkring faginnhold i planen. Denne dialogen skal gå 
med forslagsstiller - ikke som uklare interne prosesser hos planmyndighet. 

 Forståelse for at kommersielle planer er avhengig av akseptable økonomiske 
rammer. 

 Invitere til mer fokus på dialog og uformelle avklaringer før planprosessen starter 
formelt (større saker). 

 I større grad bidra med og til god dialog med berørte.  

5.2.4 Tydelig kommunikasjon og forutsigbarhet 

 Kommunen må være tydelig og samordne seg tidlig - før oppstartsmøtet - for å klare 
og formidle rammer og krav til planarbeidet. 

 Utarbeide startpakke som er ajourført med gjeldende regelverk.  

 Det bør gis så konkrete tilbakemeldinger som mulig i oppstartsmøtet. Her er det mye 
å lære fra rutiner for oppstartsmøter i Oslo kommune. 

 Få avklart utredningskrav tidlig i prosessen, og ikke komme med krav om nye og ny 
utredninger like før innsending av plan.  

 Avklare rekkefølgebestemmelser utenfor planområdet tidlig.  
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5.2.5 Styrke helhetlig planlegging 

 Tilrettelegge bedre overordnede planer uten utsettelser.  

 Forenkle sine egne planstrukturer slik at saksbehandlingen i mindre grad baserer seg 
på tilfeldigheter. Revisjon av utdaterte planer.  

 Ha en strategisk tanke slik at en vet hvor kommunen vil - ikke bare vurdere innspill - 
planlegge. 

 Ta mer helhetlig ansvar for å koordinere de offentlige instanser fra både kommune, 
fylke og stat, herunder Statens vegvesen og Jernbaneverket. 

 Kommunen kan ta et overordnet grep på løsninger/utredninger for infrastruktur når 
mange private planer er under utvikling i samme område, der hver part eventuelt 
bidrar økonomisk med sin andel.  

 Utredningskravene blir større og større. Kommunene burde i kommuneplanen ha 
godkjent alle utbyggingsområder i forhold til skred, ras, flom osv., slik at 
planprosessen går raskere. 

5.3 Andre kommentarer 

 Manglende tillit mellom de ulike aktørene gir dårlige vilkår for reelt samarbeid i 
planprosessen. 

 Kommunen må ha en enhetlig praksis. Det er for store forskjeller avhengig av hvilken 
saksbehandler som tildeles.  

 Klageadgang fra naboer må reduseres slik at ikke samme klage grunn kommer til 
behandling flere ganger i ulike instanser. 

 Særinteresser - ofte motstridende - får for stor påvirkning og gjør det vanskelig for 
administrasjonen å ta beslutninger og å holde fast på en overordnet politikk. 

 Behov for forenkling av lovverket. 

 Mange planer forsinkes på grunn av infrastruktur. Den er ofte ikke i stand til å betjene 
store utbygginger. Dette handler om økonomi, og hvem som skal betale og hvor mye 
er ofte et tema som forsinker planer generelt. 
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6 KONKLUSJONER OG VIDERE ARBEID 

Utbyggere har en viktig rolle for en kommunes utvikling, og de bidrar til å løse viktige 
samfunnsoppgaver. Samtidig har kommunene viktig rolle i å styre denne utbyggingen til 
beste for hele samfunnet. En viktig forutsetning for en god planprosess er en forståelse og 
respekt for hverandre sine roller, og at en gjennom planprosessene skal nå et felles mål, en 
god samfunnsutvikling og god arealbruk. 

6.1 Informasjon ved oppstart 

Kommunene bør gjennomgå sine rutiner og tilgang til informasjon for å se om den er enkel å 
finne. Dette gjelder også informasjon fra andre relevante avdelinger i kommunen. 
Næringslivet må prioritere å innhente mest mulig relevant informasjon så tidlig som mulig i 
planprosessen. God og riktig informasjon tidligst mulig i prosessen kan redusere 
konfliktnivået utover i prosessen. 

I Trondheimsregionen er startpakker i forbindelse med oppstart lite brukt. Dette er en 
mulighet for å gi tilstrekkelig informasjon i starten av planprosessen, og på den måten unngå 
unødvendig tidsbruk og konflikter senere. 

6.2 Dialog 

Undersøkelsen viser at det er til dels store forskjeller mellom hva kommunene gjør, og hva 
næringsaktørene mener kommunen gjør. Det er et klart behov for bedre informasjon og 
dialog generelt for å øke forståelsen for hverandres oppgaver. 

Næringslivet og kommunene bør i fellesskap etablere kontaktpunkter der næringsliv og 
kommune kan møtes. Dette kan være kontaktmøter mellom næringsliv og kommunene 
enkeltvis eller samlet, frokostmøter, temamøter eller lignende. Det er viktig at møtene blir 
konstruktive og fremtidsrettet. 

Den enkelte saksbehandler er viktig for saksgangen. Det er viktig at saksbehandlerne er med 
på informasjons- og dialogmøtene, slik at det ikke bare er øverste ledelse som får med seg 
dialogen. Fra næringslivet er det viktig at også konsulentene er med. 

Tidlig dialog med andre aktører, både etter initiativ fra kommunene og forslagsstiller, kan 
bidra til å unngå konflikter senere i prosessen.  

6.3 Tydelige retningslinjer og saksbehandlingsrutiner 

Ut fra undersøkelsen kan det virke som kommunene i ulik grad har klare rutiner for 
saksbehandlingen. Plan- og bygningsloven er styrende for planarbeidet, men det er ulike 
tolkninger og praksis i kommunene. Tydelige og enkle regler for saksgang som 
kommuniseres ut til næringslivet, vil gi større forutsigbarhet for prosessen. 

For næringslivet kan det være en fordel om det er et interkommunalt samarbeid, slik at 
planbehandling blir mest mulig likt gjennomført i kommunene. Aktuelle samarbeid mellom 
kommunene kan være erfaringsutveksling, felles møter med byggebransjen, utarbeidelse av 
felles maler og rutiner, nettbaserte informasjonsløsninger osv. 
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VEDLEGG: INNSPILL FRA KOMMUNER OG 
NÆRINGSLIV 

I utgangspunktet er alle innspill gjengitt her, men noen få er endret eller fjernet dersom det er 
kommentarer der det enkelt kan gjenkjennes hvem som har kommet med kommentaren. 

Innspill til forbedring i næringslivet: 

Forholde seg til krav fra kommunen eller andre myndigheter, i stedet for å prøve å unngå 
dem. 

Forslagsstiller må synliggjøre innholdet i planen/begrunnelsen for planen på et tidlig 
tidspunkt. Da kan alle samarbeidspartnere i prosessen gi gode innspill, tydeliggjøre krav og 
føringer, og urealistiske forventninger/ideer fra forslagsstiller lukes ut før man arbeider for 
lenge med planen. Forslagsstiller må følge opp krav og føringer til planarbeidet som 
formidles i oppstartsmøtet, alternativt begrunne avvik fra overordna plan bedre. 

Sette seg mer inn i gjeldende krav og retningslinjer vist i overordna planer, veiledere og 
liknende. 

PBL setter svært høye krav til en rekke prosessuelle formkrav, samt tekniske krav. Det er 
svært få profesjonelle private aktører som håndterer dette i sin helhet. Noen har gode 
kunnskaper om sektorielle spørsmål (naturmangfold, landbruk, kulturminner, mm.). Andre 
konsulenter kan faktisk utarbeide gode digitale plankart i hht. de tekniske krav loven stiller, 
men er håpløse på å utarbeide skriftlig materiale (KU, planbeskrivelse, bestemmelser). Altså 
profesjonalitet hos private i alle ledd er mangelvare, og fører svært fort til unødig tidsbruk. 

Forslagsstillerne bør involvere folk med kompetanse innen arealplanlegging helt fra 
begynnelsen. Der hvor det gjøres blir planprosessen kortere og planforslagene med 
tilhørende utredninger av langt bedre kvalitet. Kommunen slipper å bruke mye tid til å påpeke 
mangler og uklarheter. 

Sørge for nødvendig dokumentasjon. 

Gjøre grundige forberedelser slik at planen er komplett så tidlig som mulig. Involvere 
konsulent tidlig. I mindre grad utfordre overordnede planer. Noen ganger bruker utbygger og 
konsulent lang tid på utforming av planforslag underveis i planprosessen. Dette gjør at 
kommunens saksbehandler må "starte på nytt" flere ganger og dette stjeler ressurser. 

Levere planmateriale som er i tråd med kommunens overordnede føringer. Være tydelig der 
planen ikke er i tråd med føringene og vise avbøtende tiltak for å imøtekomme konflikten. 

Levere det kommunen krever i hht oppstartsmøte, innse at kommune trenger tid på 
saksbehandling 

Være godt forberedt i startfase Levere formelt riktige planer med gode vurderinger og 
komplette bestemmelser 

Levere så komplette planer som mulig. 

1. Bedre og mer forutsigbar prosesstyring av et komplekst planfag. Tydeliggjøre hierarki av 
valg fra det overordnede til det detaljerte i plansakene og sikre faglig gode avklaringer 
gjennom prosessen. 2. Forbedre kvaliteten på levert materiale - ikke øke omfanget av 
materiale! 

Sørge for god kommunikasjon mellom alle parter i saken. Være tydelig på intensjon med 
planen og spille med åpne kort. 
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Være mindre detaljfokusert. Fokus på plan - ikke byggesak. 

Være tydelig i kommunikasjon. Si fra ved uenigheter i fremsatte krav fra saksbehandler Sikre 
kvalitet på eget materiell 

Være åpen. Lage gode konsept. Spille på lag med kommune og sektormyndighet. Det 
forutsetter gjensidighet.  Konsulent må være tydelig mot kunden/oppdragsgiver. 

Enda mer gjennomarbeidede planforslag, riktig tegningsmateriale med riktige figurer, streker 
og forkortelser 

Kvalitet i dokumentasjoner og planer. Bedre forberedelse og avklaringer i forkant. 

Realistisk mål og forventninger. Ta initiativ til bedre dialog. Forstå kommunens rolle, 
rolleavklaring tidlig. Kompetente konsulenter. 

Be om møter med administrasjonen jevnlig. 

- Etablere dialog tidlig - Begrunne/argumentere bedre for de valg man gjør - Være 
etterrettelig 

Være godt forberedt og utarbeide tilstrekkelig og godt gjennomarbeidet grunnlag tidlig nok. 
Være lagspiller med kommune og andre involverte parter i prosessene. Øke kompetanse og 
presisjonsnivå 

Tilegne seg større kunnskap om overordnede plan- og lovverk, sikte seg mer rett på mål fra 
start. 

Sørge for at alle krav oppfylles 

1) Levere komplett og riktig dokumentasjon 2) Holde åpne dialoger med administrasjonen - 
og politisk ledelse som tross alt vedtar 3) Få aksept for godt nok, hva skal en planlegge og 
hva skal en IKKE planlegge. Det planlegges for mye, det kreves for mye detaljering 

Informere om planforslaget underveis - spille med åpne kort og legge frem planforslaget til 
administrasjon før formell oversendelse. Og gi kommunen mulighet til å komme med 
synspunkter – ev. etterleve disse (om oppdragsgiver er enig.). 

Levere et grundig og godt planmateriale der kommuniserte krav er ivaretatt. 

Bidra med enda bedre info til berørte og andre, og gi mulighet for dialog. Sette opp forslag til 
tidsplan for hele planprosessen. 

Kjenne offentlige prosesser og strategier bedre. 

Innspill til forbedring i kommunene: 

Styrke saksbehandlerkapasiteten 

Kommunen må sørge for gode, overordna planer med tydelige og forutsigbare rammer for 
reguleringsplanlegging. Kommunen må være tydelig og samordne seg tidlig - før 
oppstartsmøtet - for å klare og formidle rammer og krav til planarbeidet. 

1. Øke kapasiteten på saksbehandling. 2. Forbedre rutiner og veiledningsmateriell som 
enklere kan opplyse utbygger om hvilke krav som gjelder, og som enklere kan gjøre 
kommunen i stand til å stille tydelige krav. 

Kapasitetsproblemer er en gjenganger, samt at små kommuner fortsatt sliter med en rekke 
tekniske utfordringer som krever rutinemessige tilpasninger. Bedre tilgang på kvalitet og 
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kvantitet vil forbedre saksbehandlingsprosesser noe, men PBL må forenkles om det virkelig 
skal kunne gi noe gevinst. Det er svært store forskjeller å anvende loven i by og 
landssammenheng. Vår kommune sliter med at vi ikke har et digitalt planarkiv, noe som i stor 
grad medvirker til ineffektiviteten. 

Øke saksbehandlingskapasiteten. 

Øke kapasitet på saksbehandling.  Kurs/kompetanseheving 

Være tydelig i oppstartsmøtet, sette opp tidsplan for prosessen 

Ha ressurser til saksbehandling, ha fremdriftsplan for hver sak Finne riktig nivå på hvor 
detaljert en plan må være. Være rask med avklaringer av rammer. 

Bedret kompetanse. Samarbeidsklima med utbyggere. Målsetting om å finne løsninger. 

Bedre ledelse. Saksbehandlere får mer eller mindre kjøre sitt eget løp, ofte på tvers av det av 
hva det politiske flertallet sier. 

Etablere forutsigbarhet mtp kommunal behandling og involvering av ulike etater og etablere 
en konstruktiv dialog omkring FAGINNHOLD i planen. Denne dialogen skal gå med 
forslagsstiller - ikke som uklare interne prosesser hos planmyndighet. 

Sørge for at det er nok kapasitet til å få sakene unna og skille mellom store planer og enkle 
fortettingsprosjekter i bynære strøk 

Saksbehandler bør svare raskt ved henvendelser underveis i prosessen. Ofte blir prosessen 
stående på vent mens forslagsstiller venter på svar, eller arbeid må gjøres på nytt fordi 
svaret kommer for sent, og prosessen har allerede gått videre. Det bør også gis så konkrete 
tilbakemeldinger som mulig i oppstartsmøtet. Her er det mye å lære fra rutiner for 
oppstartsmøte i Oslo kommune. 

Se de store linjer. Ivareta sammenhenger og vesentlige planmål. Ikke fordype seg i detaljer 
som tilhører annet behandlingsnivå. 

Forenkle hele saksbehandlingen. Huske på at det er prinsippgodkjennelse på volum, formål 
og byggegrenser som skal godkjennes. Rammesøknad skal dokumentere selve 
byggeprosjektets gjennomførbarhet. Igangsettingssøknad skal dokumentere bebyggbarheten 
av de fag/elementer det søkes for. 

Være tydelig. Gi fornuftige rammer i de enkelte saker. Alle reguleringsplaner krever ikke 
samme detaljeringsnivå. I mange planer skal områder omreguleres og rammer gis. For 
utbygger er det oftest viktigs med hovedformål og rammer. Mange av detaljene gis i 
byggesaken.  Forutsigbarhet. Har kommunen svart en gang - kan de ikke endre mening 
igjen. 

Prosessen fram til man er enige om et plankonsept begge parter (utbygger og Byplan) kan 
bli enige om, tar oftest for lang tid. Når et planforslag endelig er klart for innsendelse til 
1.gangs behandling, er som regel den videre prosessen mer forutsigbar 

Invitere til mer fokus på dialog og uformelle avklaringer før planprosessen starter formelt 
(større saker) 

Forutsigbarhet, unngå nye krav underveis. Styrke kapasiteten på saksbehandling, unngå 
bytte av saksbehandler. Invitere til dialog, også med sentrale politikere. 

Svare på e-poster og møteforespørsler innen rimelig tid. 
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Forenkle sine egne planstrukturer slik at saksbehandlingen i mindre grad baserer seg på 
tilfeldigheter. Revisjon av utdaterte planer. Øke kompetansen om egne planer internt. 

- Tydelige på hva som kreves, men begrense omfang - Bli mindre detaljerte --> gi større 
rammer for utbygger å jobbe innenfor - Følge politiske signal 

Heve kompetansen og statusen for saksbehandlere. Avklare og tydeliggjøre gjeldende krav 
og retningslinjer tidlig i prosessen slik at man unngår "strafferunder". Ta mer helhetlig ansvar 
for å koordinere de offentlige instanser fra både kommune, fylke og stat, herunder SVV og 
JBV.  

Det må være mulig å erkjenne at "det beste er det godes fiende". Alle utbygginger er 
ekstremsport med hensyn til kompromisser. Det virker som saksbehandlerne/byplankontoret 
mener å ha enerett på kunnskapen og kompetansen om hva som er gode planforslag. En 
saksbehandler sa en gang: "Hm, dette så jo veldig bra ut, hva er galt her ...?" Å se på seg 
selv som veiledere og fødselshjelpere i større grad enn å være alle planer, lover, forskrifter 
og veilederes vakthunder. 

Utarbeide startpakke / veileder som er ajourført med gjeldende regelverk. Klare 
rammebetingelser for bidrag til infrastruktur. 

1) Gjøre hjemleksen ved oppstartsmøte - skikkelig - skjer nesten aldri 2) Ikke komme med 
nye krav i hvert eneste møte - utrolig mye merarbeid utløses av dette 3) Ha en strategisk 
tanke slik at en vet hvor kommunen vil - ikke bare vurdere innspill - planlegge! 4) Kontinuitet i 
saksbehandlere 

Svare på henvendelser og spørsmål som sendes på mail - burde hatt min en uke på å gi 
tilbakemeldinger. Veldig ofte må det purres og purres. Om liten kapasitet bør det ansettes 
flere! 

Avklare tidlig internt hvilke utredninger som skal gjøres og omfanget av disse. 
Utredningskravene som kommer etter innlevering er som regel løsnings-uavhengig 
(støy/trafikk/VA utenfor planområdet) og kunne vært kommunisert ved oppstart/tidlig i 
planarbeidet.   Avklare rekkefølgebestemmelser utenfor planområdet tidlig. Kommer ofte rett 
før 1. gangs behandling når vi ikke har mulighet til å tilpasse planforslaget etter disse 
kravene. 

I større grad bidra med og til god dialog med berørte. Få avklart utredningskrav tidlig i 
prosessen, og ikke komme med krav om nye og ny utredninger like før innsending av plan. 
Gi tydelige tilbakemeldinger uten behov for "tolkning". Inngå avtaler om milepæler i 
planarbeidet, også før innsending av plan. 

Forutsigbarhet. Få opp alle krav fra starten. Tilrettelegge bedre overordnede planer uten 
utsettelser. Forståelse for at kommersielle planer er avhengig av akseptable økonomiske 
rammer. 

Andre kommentarer: 

Mange planer forsinkes på grunn av infrastruktur. Den er ofte ikke i stand til å betjene store 
utbygginger. Dette handler om økonomi, og hvem som skal betale og hvor mye er ofte et 
tema som forsinker planer generelt. 

Stor forskjell på kvaliteten på planforslag som blir sendt inn. Fagkyndig kan være så mangt. 

Manglende tillit mellom de ulike aktørene gir dårlige vilkår for reelt samarbeid i 
planprosessen. 
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Klageadgang fra naboer må reduseres slik at ikke samme klage grunn kommer til behandling 
flere ganger i ulike instanser 

Vi opplever prosessen i flere tilfeller som uforutsigbar og preget av subjektive vurderinger, 
slik at prosessen har bevegelige mål. Dette medfører mye frustrasjon, stort ressursforbruk og 
ikke nødvendigvis de beste løsninger. Avvik fra PBL og KPA kan forekomme som et resultat 
av subjektive vurderinger. 

Administrasjonen må huske at de har et serviceansvar! 

Forutsigbarhet og effektivitet. Ikke endre synspunkt underveis i prosessen. Når 
oppstartsmøte er avholdt er viktige rammer satt. Vær derfor godt forberedt til oppstartsmøte.  
Oppstartsmøte Ikke driver med petimeterstyring av detaljplaner. Hovedrammer og retninger 
viktigst. Kommunen må være sterk mot sektormyndighetene også. Viktig at kommunen har 
en enhetlig praksis. Det er for stor forskjell i den enkelte saksbehandler. Men la ikke det 
resultere i at man oversikrer seg i alt. Tenk over formålet med reguleringsplanen. 

Særinteresser - ofte motstridende - får for stor påvirkning og gjør det vanskelig for 
administrasjonen å ta beslutninger og å holde fast på en overordnet politikk. 

Stikkordet er SAMARBEID! 

Detaljeringsnivået er skadelig, rett og slett. Det ene kravet slår det neste i hjel, og hindrer fart 
og framdrift - med de store uheldige konsekvensene det har. 

1) Behov for forenkling av lovverket, pbl er i dag nesten beslutningsumulig - alt kan ankes - 
hva er et endelig vedtak egentlig?? 2) Behov for kommuner som planlegger og vet hvor en vil 
og er tydelig på det - det synses i bøtter og spann (Skaun er unntak her) 3) Dialog mellom 
administrasjon og politisk ledelse er dårlig og det lider kommunen under (Trondheim) 

Utredningskravene blir større og større. NVE har spesielt kommet på banen og kommer 
nesten uten unntak med utredningskrav. Jeg mener at kommunene burde i k-planen ha 
"friskmeldt" alle utbyggingsområder i forhold til skred, ras flom osv. - slik at planprosessen 
går raskere (nå stopper den mye opp i påvente av ledig kapasitet fra geoteknikere som må ut 
på befaring).  Kommunene bør også gjøres oppmerksomme på at det er deres plan etter at 
den har vært på høring - i utgangspunktet er det da de som skal foreta ev. endringer av 
planen. Og om konsulent skal gjøre jobben er det i utgp kommunens om skal belastes dette. 
Her er det mye uryddighet i dag! 

Ønsker at kommunen tar et overordnet grep på løsninger/utredninger for infrastruktur når 
mange private planer er under utvikling i samme område. Hver part kan ev. bidra økonomisk 
med sin andel. Nå blir det enten klattvis planlegging av egne anlegg, eller at førstemann i 
løypa må ta utredningskostnadene for alle partene. 

Se kommentar om info og dialog med politisk nivå. Det er "urettferdig" at berørte og naboer 
kan ha dialog og påvirke politisk nivå, men i saker der kommunen er tiltakshaver (kommunal 
infrastruktur, institusjoner osv.), har ikke administrasjonen den samme mulighet hverken til å 
informere politikere om planer eller til å påvirke. Politisk påvirkning kan da bli skeiv og få et 
utfall som ikke gagner samfunnet eller kommunes innbyggere som helhet, men heller en 
enkelt berørt el gruppe. 
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Forord: 

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og Trondheimsregionen startet i 2012 og 
har nå vart i 3 år. UE Trøndelag har i skoleåret 2014/2015 aktivitet i alle regionens 
10 kommuner og når 29 barneskoler og 28 ungdomsskoler i Trondheimsregionen. På 
disse 3 årene er elevaktiviteten mer enn doblet. Det betyr at mer enn dobbelt så 
mange elever får opplæring i og gjennom entreprenørskapsaktivitet i løpet av sine 
år i grunnskolen i dag sammenlignet med tallene ved prosjektets start i 2012. 
(Tabell pkt 5.2)                               

UE Trøndelag har satt fokus på å nå elevene i ungdomsskolene, og vi ser at det har 
gitt stor økning. Det er ønskelig å også nå flere barneskoler i regionen. For å lykkes 
i dette, er erfaringen hos UE sine rådgivere at de trenger tettere dialog med 
rektorer og skole/oppvekstsjefer i de enkelte kommunene. Når UE’s rådgivere blir 
invitert inn i relevante samarbeidsforum hvor rektorer og skole/oppvekstsjefer 
deltar, bygges relasjoner og grunnlag for oppstart og videreføring av elevaktivitet 
ved de enkelte skolene.  

UE møter stor velvilje og godt samarbeid hos politikere, kommuneadministrasjon og 
lokalt næringsliv. Dette er særdeles verdifullt og muliggjør UE sin visjon om 
brobygging mellom skole, samfunn og næringsliv. Det er i dette møtepunktet 
elevene får praksisnær læring som samtidig gir viktig kunnskap for etter hvert å se 
mulighetene i eget lokalsamfunn. Gode eksempler og inspirerte lærere og elever er 
den beste markedsføring for ytterligere aktivitetsøkning i den enkelte kommune og 
på den enkelte skole. 

Forskning viser at undervisning i entreprenørskap bidrar til økt trivsel, selvtillit og 
skolemotivasjon (Østlandsforskning 2007). 

Vi vil takke alle i skolene, kommunene og i lokalt nærings- og samfunnsliv som har 
bidratt med kunnskap og inspirasjon til vellykket entreprenørskapsopplæring i 
Trondheimsregionen! 

 

Randi Wenche Haugen, Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
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1. Bakgrunn 

 

Det er dagens elever og studenter som skal skape fremtidens verdier og 

arbeidsplasser (St.meld. nr 44).  

 

Pedagogisk entreprenørskap er en læringsstrategi som har fokus på å lære unge å 

tenke nytt og skape verdier gjennom praksisnær og variert opplæring. Pedagogisk 

entreprenørskap viser seg å ha en positiv effekt på etablering av egen bedrift. Av 

de som har jobbet med Ungdomsbedrift er det 50 % større sannsynlighet for at de 

oppretter egen bedrift enn øvrige i samme aldersgruppe (Østlandsforskning ØF-

notat nr. 17/2011). Videre viser forsking at undervisning i entreprenørskap kan 

utvikle ungdoms kreativitet, selvfølelse, evne til samarbeid og ansvarlighet 

(Europakommisjonen, 2004/6). Østlandsforskning (2007) viser også at pedagogisk 

entreprenørskap bidrar til økt trivsel, selvtillit og skolemotivasjon.  

 

Dette er viktige faktorer som kan bidra til at ungdommene ønsker å fortsette sin 

utdanning inn i videregående opplæring. Nordisk ministerråd (2011) viser til at 

elever som deltar i denne type undervisning har mindre risiko for å slutte i 

videregående opplæring. Det er også vist at elever som har deltatt i UE sine 

programmer har høyere ønske om å bosette seg på hjemplassen etter endt 

utdanning (Østlandsforskning, 2008). 

 

1.1.  Bakgrunn for prosjektet 

 



    

   

Felles fylkesplan for Trøndelag 2009 – 2012 har flere mål som understreker 

viktigheten av å fokusere på entreprenørskap og innovasjon i utdanningen; 

• Trøndelag skal være et fyrtårn for teknologi og kunnskap 

• Forsterke samhandlingen i regionen mellom næringsliv, utdannings- og 

forskningsinstitusjoner og offentlig virksomhet 

• Øke verdiskapningen gjennom entreprenørskap og markedskompetanse. 

 

  



    

   

Trondheimsregionen har i sin handlingsplan følgende delmål: 

1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på utvikle og starte bedrifter 

basert på forskings og utviklingsmiljøene (FoU) og utdanningsinstitusjonene.  

4. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å 

utvikle og starte en bedrift. 

 

Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UE Trøndelag) er et fylkeslag i Ungt 

Entreprenørskap Norge og bygger på deres mål og strategier. UE Trøndelag er en 

ideell organisasjon og skal ikke drive kommersiell virksomhet. Formålet er – i 

samspill med skoleverket, privat og offentlig yrkesliv og andre aktører – å: 

• Utvikle barn og ungdoms kreativitet og tro på seg selv 

• Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskapning og nyskapning i 

yrkeslivet 

• Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet 

• Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet 

• Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og 

skolene 

• Stimulere til samarbeid over landegrensene 

• Inspirere til framtidig verdiskapning i en sosial, kulturell og økonomisk 

sammenheng. 

 

1.2 Førende dokumenter 

 

"Best procedures" Project on education and training for entrepreneurship. 

Europakommisjonen (2004/6) 

 

Eide, TH. og Johansen, V. 2007. Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et 

forprosjekt om entreprenørskapsopplæringen blant elever og studenter. 

Østlandsforskningen. 

 



    

   

Johansen, Vegard, 2011. Ungdomsbedrift og entreprenørskap. ØF – notat nr: 

17/2011. Østlandsforskningen. 

 

Johansen, Schanke og Lauritzen, 2008. Hovedkonklusjoner – UE og regional 

utvikling. Østlandsforskningen.   

 

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. 

Nordisk ministerråd, 2011. 

 

Kreative Trøndelag – her alt e mulig – uansett. Felles fylkesplan 2009 – 2012. 

 

Strategisk næringsplan Trondheimsregionen, 2011. 

 

Utdanningslinja. St. meld. Nr. 44 (2008-2009) 

  



    

   

 

2. Prosjektets formål 

 

Prosjektets formål ble avtalefestet med følgende tekst: 

  

"Samarbeidsavtalen omfatter et prosjekt med finansiell medvirkning fra 

Trondheimsregionen for å øke satsningen på entreprenørskap i utdanning for alle 

grunnskolene i Trondheimsregionen. UE skal samordne dette med entreprenørskap 

i det videregående skoleverket og høgere utdanning slik at dette fremstår som et 

prioritert samlet engasjement i Trondheimsregionen. Trondheimsregionen skal 

ivareta at dette koordineres med annen aktivitet i regionen. Alle parter skal bidra 

til å realisere dette best mulig gjennom nytenkning/samordning og felles 

engasjement." 

 

2.1 Samarbeidsforpliktelser 

 

 Følgende forpliktelser ble avtalefestet ved inngåelse av samarbeid i 2012: 

  

Regionen gjennom sine kommuner forplikter seg til å jobbe aktivt for at egne 

skoler blir aktive brukere av UE's programmer, kurs og aktiviteter. 

 

Kommunen har ansvar for at skoler og lærere registrerer aktivitet og gir 

tilbakemelding til UE Trøndelag innenfor de rammer og tidsfrister som til enhver 

tid er gjeldene. 

 

Regionen arrangerer rektormøter en gang i året, hvor alle skoler har møteplikt. Det 

ses som hensiktsmessig å dele opp kommunene i tre, slik at reiseavstandene blir 

overkommelige. Kommunenes skoleansvarlige inviteres til disse møtene.  

  



    

   

3. Prosjektorganisering 

 

3.1 Prosjektledelse 

 

Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av daglig leder i UE Trøndelag, , 

prosjektansvarlig rådgiver i UE Trøndelag, , daglig leder i Trondheimsregionen og 

prosjektleder næringsplan i Trondheimsregionen. Deltagere i arbeidsgruppen har 

også bestått av representant fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Siv Heidi Ruud, 

Trondheim kommune, Berit Kirksæther, Stjørdal kommune, Liv Bente Resell og 

Midtre-Gauldal kommune, Bodil Alsvik.  

 

3.2 Målgruppe 

 

Målgruppen i prosjektet har vært ansatte i grunnskolen. UE Trøndelag har hele 

undervisningssektoren i Trøndelag som målgruppe i sin handlingsplan, men innenfor 

prosjektets rammer ble grunnskoleansatte valgt som målgruppe.  

 

3.3 Aktiviteter rettet mot målgruppen 

UE's aktiviteter har vært ulike pedagogiske tilbud til skolene i regionen. UE ga 

følgende tilbud til skolene: 

• Kurs og samlinger for undervisningspersonell 

• Tilbydd deltagelse og gjennomføring i alle UE's program 

• Aktiv oppfølging av lærere og skoler 

• Gjennomført flere arrangementer årlig, herunder blant annet Fylkesmessa for 

elev- og ungdomsbedrifter og Gründercamper 

• Kick-off for elever på ungdomsskoler 

• Informasjonsmøter for rektorer og undervisningspersonell 

 

  



    

   

4 Ressursrammer og økonomi 

 

Det ble avtalefestet et årlig samarbeidsbidrag på kr. 1 100 000.  

 

4.1 Prosjektbudsjett og reelle kostnader 

 

Tabell 1: Prosjektets budsjettramme og reelle kostnader.  

 Budsjettramme Reelle 
kostnader 
2012 

Reelle 
kostnader 
2013 

1 årsverk 750 000 894 153 993 140 

Reisekostnader 100 000 50 000 50 000* 

Materiell 100 000 130 000 120 000* 

Møter, kurs og 
arrangement 150 000 120 217 110 000* 

Totalt 1 100 000 1 194 370 1 273 140 
* Basert på foreløpige tall.  

 

Tabellen viser budsjettrammen som var gitt i avtalen. Reelle kostnader viste seg å 

øke ved at kostnadene til materiell ble høyere enn forventet. Dette antagelig 

grunnet at undervisningsmateriell ble dekket av UE Trøndelag og var kostnadsfritt 

for skolene.  

Økt aktivitet medfører også økte kostnader til materiell i 2014/2015. 

 

Rammen for UEs bidrag i prosjektet var satt til ett årsverk. Imidlertid har 

etterspørsel og aktivitet i skolen medført at UE har vurdert det som nødvendig å gå 

inn med en større innsats. estimert til 1.6 årsverk. Trondheimsregionen har ikke 

blitt belastet kostnadene som har gått over budsjettrammen. Dette har blitt sett 

på som en egeninnsats fra UE sin side. Dette er også videreført i skoleåret 

2014/2015.   

  



    

   

5 Aktiviteter og resultater 

 

5.1. Aktiviteter 

 

De overordnede målene i avtalen er vist til i punkt 2.1 og 2.2. Det vil vises til 

hvordan UE har løst forpliktelsene i avtalen som går på leveranse av 

opplæring/kompetanseheving for lærere i pedagogisk entreprenørskap som 

læringsstrategi. Forpliktelsene har blitt løst gjennom:  

• kurs og nettverkssamlinger for lærere 

• arrangementer for elever og lærere 

• oppfølging av undervisningspersonell 

• gitt tilbud om deltagelse i alle UE T sine programmer for grunnskolen 

 

5.2. Resultater  

 

Elevaktiviteter innebærer aktiviteter som elever har deltatt på gjennom 

programmer og/eller arrangementer. Skolene og UE opererer mest med 

aktivitetstall pr skoleår fordi det viser det mest riktige bildet. Dette er på grunn av 

at det varierer om skolene legger aktiviteten før eller etter jul. De endelige tallene 

for skoleåret 2014/2015 vil dermed være klart først til neste møte. Tallene 

nedenfor er dermed bare aktivitet registrert pr.      1.mai 2015, og vi vet det er en 

god del planlagt aktivitet nå før sommerferien. Blant annet så bruker tallene for 

jobbskygging å bli hentet inn på slutten av året. I tillegg er det planlagt en del 

gjennomføringer både av Økonomi og Karrierevalg og Vårt lokalsamfunn på flere 

skoler nå på vårparten.  Siden forrige rapport til Trondheimsregionen så har det 

både vært endring av rådgivere i UE og ikke minst har UE tatt i bruk nytt 

elektronisk rapporteringssystem. Tallene i denne rapporten er hentet fra nytt 

system, og det forekommer noen avvik fra siste rapport. Tallene nedenfor er de 

offisielle tallene fra nåværende rapporteringssystem. Se også Årsrapport 2014 for 

UE Trøndelag sin aktivitet 



    

   

www.ue.no/Trondelag/Omoss/Presse 

  

 

 

Aktivitetstall pr skoleår 

Kommuner 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Stjørdal 606 1267 712 

Malvik 507 586 555 

Trondheim 2099 2118 4486 

Klæbu 98 160 232 

Melhus 35 130 174 

Skaun 0 240 116 

Orkdal 8 189 249 

Midtre-Gauldal 5 50 200 

Rissa 3 66 22 

Leksvik 0 20 182 

SUM 3331 4826 6928* 

*Tall pr. 1. mai 2015 

Aktivitetstall pr kalenderår 

Kommuner 2012 2013 2014 

Stjørdal 510 1122 1018 

Malvik 148 873 268 

Trondheim 1831 2208 2811 

Klæbu 0 98 240 

Melhus 45 29 257 

Skaun 85 0 240 

Orkdal 0 197 249 

Midtre-Gauldal 6 46 89 

Rissa 0 3 88 

Leksvik 0 20 24 

http://www.ue.no/Trondelag/Omoss/Presse


    

   

SUM 2625 4596 5284* 

 

 

UE-aktive barneskoler Trondheimsregionen 

Trondheim 

Aktiv  
11/41 

Tidligere aktiv / i dialog 
17/41 

Ikke aktiv/ Ingen 
dialog 13/41 

Rye ( VL) Strindheim Berg 
Kattem(VF, VL, 
EB) 

Bispehaugen Bratsberg 

Stavset ( VL, VF) Charlottenlund Åsveien 
Nidarvoll ( EB, 
VF) 

Flatåsen Dalgård 

Lade ( VL ?) Ila Åsvang 
Singsaker ( VL, 
EB) 

Nyborg Kolstad 

Brundalen VL, EB Nypvang Hårstad 
Byåsen  Åsheim Lilleby 
Utleira VF Sjetne Nardo 
Hallset Solbakken Romulslia 
Eberg ( VF) Spongdal Rosten 
 Stabburmoen Solbakken 
 Steindal Tonstad 
 Vikåsen  
 Saupstad  
 Ranheim  
 Breidablikk  
   
   
   



    

   

   
 

 

Klæbu 

Aktiv Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Sørborgen skole VL / EB  Tanem Skole 
 

Leksvik  

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Takstmann minne, VL   

Vanvikan VL, SSE   

 

Malvik 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

  Hommelvik 
  Saksvik 
  Sveberg 
  Vikhammer 
  Vikhammeråsen 

 

Melhus 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Brekkåsen VL Flå Lundamo 
Gimse VL/EB  Gåsbakken 



    

   

Eid  Høyeggen 
Rosmælen   

Hovin   

 

Midtre Gauldal 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Singsås VL Støren Soknedal 
 Budal  

Orkdal 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Grøtte Orkanger  
Gjølme Årlivoll  
Evjen   
 

Rissa 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Mælan  Fevåg 
  Åsly 
  Statsbygd 
 

Skaun 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Jåren Råbygda Børsa Buvik 

  Venn 

  Viggja 

 



    

   

 

 

 

Stjørdal 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Fagerhaug oppvekstsenter EB-
VL  Elvran 

Haraldreina 
EB, VL, Smart  Flora 

Fosslia 
EB  Forradal 

Hegra VL  Halsen 

  Skjelstadmarka 

  Kvislabakken 

  Lånke 

  Skatval 

 

 

 

UE-aktive ungdomsskoler Trondheimsregionen 

Klæbu 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Klæbu ungdomsskole EB Ø&K   
 

Leksvik 



    

   

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Takstmann Minde Ø&K   
Vanvikan Ø&K   
 

 

Malvik 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Hommelvik Ungdomsskole EB, 
Ø&K 

  

Vikhammer Ungdomsskole, 
Ø&K 

  

   
 

Melhus 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Gimse Ungdomsskole EB, Ø&K  Eid 
Lundamo ungdomsskole EB   
 

Midtre Gauldal 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Støren ungdomsskole EB, Ø&K   
 

Orkdal 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Grøtte GC, EB, Ø&K   
Orkanger ungdomsskole Ø&K Årlivoll  



    

   

 

Rissa 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Mælan ( ø&K) Åsly  
 Statsbygd  
 

Skaun 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Skaun ungdomsskole 
( EB, Ø&K) 

  

 

Stjørdal 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Halsen GC Fagerhaug ( Ø&K)  
Stokkan GC Hegra, EB-jobbing, ingen 

samarbeid 
 

 

Trondheim 

Aktiv skole Tidligere aktiv / i 
dialog 

Ikke aktiv 

Blussuvoll EB.  Sverresborg ( Kun moteshow) Dalgård 
Charlottenlund EB, GC, Ø&K  Selsbakk 
Flatåsen   EB, GC, Ø&K  Tonstad 
Huseby   EB,  Rosten 
Markaplassen    EB,   
Rosenborg    EB; GC,    
Sjetne            GC; Ø&K   
     
Spongdal   EB   
Sunnland    GC, Ø&K   



    

   

Lade  GC, Jobbskygging, Ø&K   
Ugla   EB   
Åsheim Ø&K   
Hoeggen EB, GC, Ø&K   
Stabbursmoen Ø&K   
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