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Notatet inneholder en gjennomgang av trekk ved reiselivsrelatert næringsliv i Trondheims-
regionen med vekt på bedriftsstruktur, reisemønster og geografisk markedsorientering.  
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1 BAKGRUNN 

I dette notatet beskrives reiselivsnæringen i Trondheimsregionen som omfatter kommunene 
Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal og indre Fosen 
(Rissa + Leksvik). I notatet presenteres data fra to aktuelle kilder til en spesifisert 
næringsstatistikk for reiselivsrelaterte bransjer: Bisnode (oversikt over bedriftens økonomi i 
utvalgte bransjer) og Statistikknett.no (reiselivsstatistikk basert på data fra SSB). I tillegg gis det 
informasjon om betydning av Airbnb for overnattingsbransjen i regionen.   
 

1.1 METODE FOR IDENTIFISERING AV REISELIVSRELATERTE BEDRIFTER 

 
De aktuelle bransjer som danner grunnlaget for statistikkuthentingen var tidligere definert i det 
såkalte fellesgodeprosjektet for Lofoten (kommunene Vågan, Vestvågøy, Moskenes, Flakstad, 
Værøy og Røst) og seinere arbeidsnotat om kartlegging av reiselivet i Salten, samt aktiv 
medvirkning i utvikling av masterplan for reiselivet i Bodø og andre reiselivsdestinasjoner. 
 
I fellesgodeprosjektet ble bedrifter/bransjer gruppert ut fra en vurdering hvilken fordel disse 
hadde av turisme, og dette la grunnlaget for en differensiert modell for deltakelse i 
finansieringen av destinasjons- og kunderettede fellesgoder. Vi har nedenfor vist hvilke 
næringer disse tilhører: 
 
Primære reiselivsbedrifter: 
49.1     Passasjertransport med jernbane 
49.3     Annen landtransport med passasjerer 
50.1     Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 
50.3     Passasjertrafikk på elver og innsjøer 
51.1     Lufttransport med passasjerer 
55        Overnattingsvirksomhet 
56        Serveringsvirksomhet 
77.1     Utleie og leasing av motorvogner (bilutleie) 
19        Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 
82.3     Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
91.02   Drift av museer 
91.03   Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter 
91.04   Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 
93.2     Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 
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Sekundære reiselivsbedrifter: 
47        Detaljhandel, unntatt med motorvogner 
96.02   Frisering og annen skjønnhetspleie 
96.04   Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære 
96.09   Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
 

Utvalget av bransjer som ble benyttet i fellesgodeprosjektet adskiller seg ved at man også tar med 
bransjer som ikke bare henter omsetningen fra reiseliv, men som får økt etterspørsel og salg som 
følge av besøksvirksomheten. Varehandel og personlig tjenesteyting er eksempler på slike 
bransjer. I den tidligere analysen som ble gjort ifm Fellesgodeprosjektet i Lofoten viste det seg at 
omsetningen i varehandel samvarierte sterkt med besøks- og overnattingstallene i reiselivet selv 
om aktørene ikke støttet opp om den foreslåtte modellen for fellesgodefinansiering. 
 

Ved utvelgelse av bedrifter fra Foretaksregistret må man være oppmerksom på at det vil være 
feilkilder på kommunenivå som følge av at bedrifter kan være deler av konsern med 
hovedkontor i annen kommune. Gjennomgang av de største selskapene i utvalget viste at det 
ikke var noen bedrifter med unormalt stor omsetning – noe som kunne peke på et hovedkontor 
til et stort konsern med omsetning i flere kommuner.  
 
Dessuten vil utvalget av bransjer bare fange opp de bransjer som erfaringsmessig blir sterkt 
påvirket av reiselivet, men kan utelate bedrifter med andre bransjekoder som faktisk henter 
betydelige deler av inntekten fra turisme og reiseliv. For å bøte på disse usikkerhetene vil det 
være nødvendig å gjennomgå de konkrete bedriftslistene for hver destinasjon/kommune for å 
kvalitetssikre at man både får med relevante bedrifter og de som faktisk blir påvirket av reiseliv. 
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2 REISELIVSRELATERTE BEDRIFTER (BISNODE) 

2.1 UTVALG AV REISELIVSBEDRIFTER 

For å få et bilde av det potensielle tilfanget av reiselivsrelaterte bedrifter i Trondheimsregion 
har vi foretatt et uttrekk innenfor de utvalgte bransjeområdene. Tabellen nedenfor viser antall 
reiselivsrelaterte bedrifter i 9 kommuner i Trondheimsregionen. Total var det 9 616 bedrifter i 
relevante bransjer i regionen. Tabellen nedenfor gir oversikt over utvalget: 
 
Tabell 1 Utvalg av reiselivsbedrifter (både primære og sekundære) bedrifter fra Bisnode. 

Kommune 
Ikke 
sovende Sovende 

Andel 
sovende 
(%) Total 

TRONDHEIM 3263 3319 50,4 6582 

STJØRDAL 442 467 51,4 909 

MELHUS 203 278 57,8 481 

ORKDAL 211 214 50,4 425 

MALVIK 149 198 57,1 347 

INDRE FOSEN 162 171 51,4 333 
MIDTRE 
GAULDAL 120 132 52,4 252 

SKAUN 74 110 59,8 184 

KLÆBU 39 64 62,1 103 

Totalsum 4663 4953 51,5 9616 

 
Ca. halvparten av bedrifter I utvalget registrert som «sovende» og ikke driver aktiv økonomisk 
virksomhet. Videre i analysen ser vi bare på de aktive bedriftene.  
 
31,2 % av alle registrerte reiselivsbedrifter og 28,2 % av aktive bedrifter er enkeltmannsforetak. 
Dette er betydelig lavere enn, for eksempel i Salten-regionen, hvor 54,3 % av alle registrerte 
bedrifter var ENK. Tall for Trondheimsregionen varierer fra 27,5 i Trondheim til 56,8 % i Skaun. 
Når det gjelder betydningen av ENK for verdiskapingen i reiselivet, viser erfaringer fra en 
tilsvarende analyse i lofotkommunene at enkeltmannsforetakene til tross for et stort antall sto 
for en svært begrenset del av omsetningen i reiselivet. Dessuten er det ofte vanskelig å 
verifisere om denne virksomheten faktisk tilhører reiselivet, ettersom selskapene ofte kan være 
uten aktivitet eller drive annen virksomhet enn den man opprinnelig registrerte1.  
 

                                                      
1 Det har vært foreslått å forbedre datakvaliteten i registrerte data ved å ha en avgift knyttet til opprettholdelse av 
registreringen i Foretaksregister/enhetsregister. 
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Tabell 2 Aktive bedrifter etter selskapsform og kommune. Kilde: Bisnode. 

Kommune AS AVD ENK Annet 
Alle aktive 
bedrifter 

TRONDHEIM 1336 818 897 212 3263 

STJØRDAL 149 96 157 40 442 

MELHUS 67 23 106 7 203 

ORKDAL 69 53 65 24 211 

MALVIK 57 17 66 9 149 

INDRE FOSEN 54 23 50 35 162 

MIDTRE 
GAULDAL 35 25 52 8 

120 

SKAUN 20 5 42 7 74 

KLÆBU 16 3 18 2 39 

Total 1803 1063 1453 344 4663 
  

Generelt er det sterk korrelasjon mellom kommunestørrelse målt med antall innbyggere og 

antall reiselivsrelaterte bedrifter. De fleste reiselivsbedrifter befinner seg i Trondheim. Likevel, 

målt i antall primære reiselivsbedrifter per innbygger er det Midtre Gauldal (9,0), Indre Fosen 

(7,7), Stjørdal (7,3), og Trondheim (6,9) som scorer over gjennomsnitt (6,6) for regionen. 

Kommunen Klæbu har uvanlig liten andel reiselivsrelaterte bedrifter per innbygger (se tabellen 

nedenfor).  

Tabell 3 Antall primære og sekundære aktive reiselivsbedrifter etter kommune. Kilde: Bisnode. 

 

Antall bedrifter 

Befolkning 

Bedrifter per 1000 innbyggere 

Primær Sekundær Alle Primær Sekundær Alle 

TRONDHEIM 1333 1930 3263 193501 6,9 10,0 16,9 

STJØRDAL 175 267 442 23964 7,3 11,1 18,4 

ORKDAL 77 134 211 11933 6,5 11,2 17,7 

MELHUS 87 116 203 16424 ,3 7,1 12,4 

INDRE FOSEN 78 84 162 10090 7,7 8,3 16,1 

MALVIK 57 92 149 13958 4,1 6,6 10,7 

MIDTRE GAULDAL 56 64 120 6225 9,0 10,3 19,3 

SKAUN 26 48 74 8142 3,2 5,9 9,1 

KLÆBU 16 23 39 6094 2,6 3,8 6,4 

Totalt 1905 2758 4663 290331 6,6 9,5 16,1 

 
 
Figuren nedenfor illustrerer fordeling av reiselivsrelaterte bedrifter mellom kommunene i 
Trondheimsregionen. 
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Figur 1 Antall reiselivsrelaterte bedrifter i Trondheimsregionen. Kilde: Bisnode. 

 
Sekundære reiselivsbedrifter, som består nesten utelukkende av detaljhandel og 

frisering/skjønnhets/kroppspleietjenester, utgjør mesteparten (59 %) av bedrifter i utvalget.  

Blant primære reiselivsbedrifter dominerer serveringsvirksomheter og transporttjenester (se 

tabellen nedenfor). 

 
  



 

7 
 

Tabell 4 Antall aktive bedrifter etter bransje. Kilde: Bisnode. 

 Primær Sekundær Totalt 

Detaljhandel  1970 1970 

Servering 791  791 

frisering/kroppspleie ol.  764 764 

Transport 451  451 

Utleie av motorvogner 231  231 

Reisebyrå ol. 183  183 

Overnatting 101  101 

Fritidsaktiviteter 68 2 70 

Drift av historiske steder ol. 46  46 

Annet 19 22 41 

Kongress/messe/utstillingsvirksomhet 15  15 

Totalsum 1905 2758 4663 

Tabellen nedenfor viser fordeling av ulike typer bedrifter mellom kommuner og bransjer. 
 

Tabell 5 Antall aktive primære reiselivsbedrifter etter kommune og bransje. Kilde: Bisnode. 
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TRONDHEIM 5 21 30 12 52 137 630 311 135 1333 

STJØRDAL 4 7 9 2 12 19 49 57 16 175 

MELHUS 2 5 5  7 10 21 18 19 87 

INDRE FOSEN 4 7 8  5 4 23 11 16 78 

ORKDAL 1 1 8  11 2 30 11 13 77 

MALVIK   2  6 5 11 21 12 57 

MIDTRE GAULDAL  3 3 5  5 5 16 8 11 56 

SKAUN  1 1  2 1 8 8 5 26 

KLÆBU  1  1 1  3 6 4 16 

Total 19 46 68 15 101 183 791 451 164 1905 
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Siden ENK forekommer i store tall men har veldig lite økonomisk betydning kan det være 

fornuftig å sammenligne kommuner og bransjer uten ENK.  

Tabell 6 Antall aktive primære reiselivsbedrifter unntatt ENK etter kommune og bransje.  Kilde: Bisnode.  
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TRONDHEIM 3 20 23 11 49 96 572 97 107 978 

STJØRDAL  5 7 2 7 13 41 15 13 103 

INDRE FOSEN  7 8  4 3 15 4 11 52 

ORKDAL  1 5  7 1 21 3 9 47 

MELHUS  5   4 2 12 4 9 36 

MALVIK   1  5 2 10 7 6 31 

MIDTRE GAULDAL 3 3  2 3 10 3 4 28 

KLÆBU  1   1  3 1 3 9 

SKAUN  1 1    3 2 2 9 

Total 3 43 48 13 79 120 687 136 164 1293 

 

2.2 OMSETNING I REISELIVSRELATERTE BRANSJER I TRONDHEIMSREGIONEN 

Vi har ved hjelp av sekundærdata innhentet gjennom Bisnode fra Foretaksregistret fått fram 
omsetningen som reiselivsbedriftene hadde i 2017. 
 
Mens økonomisk informasjon for AS, ANS og de fleste andre organisasjonsformer er tilgjengelig 
fra Forestaksregistret via Bisnode, kan man få tilgang til data for enkeltmannsforetak bare via 
henvisning til skatteetaten.  I fellesgodeprosjektet i Lofoten fikk forskere tilgang til 
regnskapsdata for reiselivsrelaterte enkeltmannsforetak og fant ut at det var bare 17,2 % av 
registrerte enkeltmannsforetak (ENK) som var aktive. I 2010 hadde disse aktive foretak i 
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gjennomsnitt 548 463 kr. i omsetning.  I 2018 priser utgjør dette 645 529 kr. (SSB prisendring i 
den aktuelle perioden er 17,7 %). Ut fra en liten andel av aktive bedrifter og lave 
gjennomsnittlige omsetningstall for ENK, skal vi i dette prosjektet fremstille en grov vurdering av 
inntektene for alle aktive og inaktive ENK (645 529 kr. X 17,2% = 110 837 kr). Henvisning til 
Skattedirektoratet for mer eksakte data vurderes ikke som hensiktsmessig med hensyn til 
balanse mellom ressursbruk og økt presisjon i analysen på dette trinn. 
 
Det omsettes for 7,4 milliarder kroner i primært reiseliv og 25,2 milliarder i sekundært reiseliv i 
Trondheimsregionen. Tabell 7 Viser at Trondheim står bak 80 % av totalomsetning, 77 % av 
omsetning i sekundær reiselivssektor, og 91 % av omsetning i primært reiseliv. Inntektene er 
svært ujevnt distribuert mellom primære og sekundære reiselivsbedrifter og mellom 
kommunene i Trondheimsregionen. Primære reiselivsbedrifter genererer over 1/4 av inntektene 
i Trondheim, 1/5 i Stjørdal, og Skaun, mens tilsvarende tall for Orkdal er bare 3,5 %. Mindre 
andel primære bedrifter i Orkdal kommune peker på relativt liten betydning av 
reiselivsbransjen. 
 
Tabell 7 Omsetning i primære og sekundære reiselivsbedrifter i 2017, mil. kr. Kilde: Bisnode. 

Kommune Primær Sekundær Alle % Primært   

TRONDHEIM 6 786 19 495 26 281 25,8 

ORKDAL2 126 3 445 3 570 3,5 

STJØRDAL 289 1 169 1 457 19,8 

MELHUS 56 395 451 12,4 

MALVIK 68 257 325 20,9 

INDRE FOSEN 35 230 265 13,2 

MIDTRE GAULDAL 37 176 213 17,4 

KLÆBU 9 41 51 17,6 

SKAUN 11 39 51 21,6 

Totalsum 7 417 25 247 32 664 22,7 

 
Totalomsetning for reiselivsbedriftene er over 32 mrd. kr. Bare 0,5 % av omsetningen skapes av 
enkeltmannsforetak (ut fra de forutsetninger som tidligere ble kartlagt innenfor analysene til 
fellesgodeprosjektet). I snitt utgjorde primære reiselivsbedrifter ca 23 % av omsetningen, mens 
forskjeller mellom kommunene var ganske store (se figur nedenfor). 
 

                                                      
2 Orkdal har relativt stor omsetning i dagligvarehandelen pga. stor hytteturisme. 
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Figur 2 Andel primære reiselivsrelaterte bedrifter. Kilde: Bisnode. 

Figuren nedenfor illustrerer fordeling av inntektene til reiselivsrelaterte bedrifter i Trondheim 
(alle bedrifter). Andel omsetning for primære reiselivsbedrifter er mye større enn gjennomsnitt i 
Trondheim og mye lavere i Orkdal. 
 

 
Figur 3 Omsetning etter primært og sekundært reiseliv. Kilde: Bisnode. 
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Tabell 8 Viser at servering og transport er de viktigste bransjene i primært reiseliv. Blant 
sekundære reiselivsbedrifter er det detaljhandel og frisør/kroppspleie og lignende tjenester som 
omsetter mest.  
 
Strukturanalysen tilsier at det er betydelige forskjeller mellom kommunene i 
Trondheimsregionen i struktur og betydning av reiselivsbransjene i dag, men viser også at det 
ligger et potensial for vekst i lokal produksjon og verdiskaping som påvirkes av reiseliv. 
 
Tabell 8 Samlet omsetning for reiselivsrelaterte bedrifter etter kommune og bransje i 2017 (mil kr.). Kilde: Bisnode. 
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Primært reiseliv          7 412 22,7 

Servering 18 6 26 34 27 66 10 77 3 092 3 355 10,3 

Transport 4 1 9 5 1 22 1 69 1 725 1 835 5,6 

Overnatting 4 0 25 8 0 34 0 42 585 699 2,1 

Utleie av motorvogner 5 3 8 5 1 3 1 71 568 664 2,0 

Reisebyrå ol. 0 0 1 3 3 0 0 15 373 396 1,2 

Drift av historiske steder ol. 3 0 0 0 0 0 0 0 277 280 0,9 

Kongress/messe/utstillingsvirksomhet 0 0 0 0 0 0 0 14 80 93 0,3 

Fritidsaktiviteter 0 0 0 1 4 0 0 1 84 90 0,3 

Sekundært reiseliv          25 252 77,3 

Detaljhandel 212 38 246 376 153 3 402 32 808 14 857 20 124 61,6 

Frisering/kropspleie ol. 7 0 0 0 14 27 0 321 4 132 4 500 13,8 

Annet 11 4 10 19 10 16 7 40 510 628 1,9 

Totalsum 265 51 325 451 213 3 570 51 1 457 26 281 32 664 100,0 

 
Forhold mellom primære reiselivsnæringer er illustrerte i figuren nedenfor. Blant de 
kommunene som har betydelig omsetting, har Trondheim og Stjørdal mest diversifisert struktur 
mens reiseliv i Orkdal består hovedsakelig av overnatting og servering. I kommuner hvor vi ser 
lite overnatting er det ofte slik at servering betjener i stor grad lokalbefolkning. I dette tilfelle 
kan ikke servering regnes ut som indikasjon på reiselivsaktivitet.   
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Figur 4 Omsetning i primære reiselivsbedrifter etter kommune og bransje, kr. 1000 (Trondheim ikke vist proporsjonelt i 
forhold til andre kommuner). Kilde: Bisnode.  

Forskjellene i struktur både innen primære og sekundære reiselivsbransjer kombinert med 
geografisk nærhet og kommunikasjoner, gir grunnlag for å videreutvikle et tettere samspill for 
lokal vekst basert på reiseliv i hele destinasjonsområdet som kommunene representerer. Som 
regionalt sentrum og nav bidrar Trondheim både som marked og gjennom mer diversifisert 
næringsstruktur til attraksjonskraft og dynamikk som omlandskommunene i større grad kan dra 
nytte av. 
 

2.3 SYSSELSETTING 

Situasjonen med sysselsetting i reiseliv ligner det vi ser i omsetningstall. De fleste ansatte i 
reiseliv jobber i Trondheim, Stjørdal og Orkdal. I Orkdal er det spesielt mange ansatte som 
jobber i sekundære reiselivsbransjer. Totalt er det 19 086 ansatte i primære og 24 636 ansatte i 
sekundære reiselivsbedrifter. 
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Tabell 9 Antall ansatte i reiselivsbedrifter etter kommune. Kilde: Bisnode. 

Kommune Primær Sekundær Totalt 

TRONDHEIM 15 921 17 896 33 817 

ORKDAL 542 3 339 3 881 

STJØRDAL 1 519 1 654 3 173 

MELHUS 283 492 775 

MIDTRE GAULDAL 215 383 598 

INDRE FOSEN 193 367 560 

MALVIK 252 296 548 

SKAUN 123 126 249 

KLÆBU 38 83 121 

Totalsum 19 086 24 636 43 722 

 
 
De fleste ansatte i primært reiseliv finner man i servering, transport og overnatting. Bransjevis 
fordeling av ansatte i primære reiselivsbedrifter vises i figuren nedenfor.  
 

 
Figur 5 Antall ansatte i primære reiselivsbedrifter etter kommune og bransje (Trondheim ikke vist proporsjonelt i forhold til 
andre kommuner).  Kilde: Bisnode. 

Uttrekk fra Bisnode kan inkludere en del bedrifter som driver mye virksomhet som er ikke 
direkte knyttet til reiseliv uansett bransje de oppgir. Samtidig kan det være noen 
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reiselivsbedrifter som ikke fanges opp i utvalget pga oppgitt bransjekode som ikke tyder på 
reiselivsvirksomhet. For å se i hvilken utstrekning uttrekk av bedrifter får fram et relevant 
bedriftsutvalg, er det videre mulig å sjekke om bedriftene som er medlemmer i relevante 
organisasjoner ble fanget av søket i Bisnode etter tilsvarende bransjekodene. Ut fra  den 
økonomiske rammen for dette prosjektet har sjekket ikke vært gjennomført. Erfaring fra studiet 
om reiseliv i Salten viser at av de 79 medlemsbedriftene i Visit Bodø ble 37 bedrifter ikke fanget 
opp. Det er ikke hensiktsmessig å inkludere bransjekodene som disse manglende bedrifter 
tilhører til i søket fordi søkeresultatet kan inkludere urimelig mange ikke relevante foretak.  
Dette innebærer at i mer grundige analyser vil det være nødvendig å supplere uttrekking av 
bedrifter fra Foretaksregistret/Bisnode med en kvalitativ gjennomgang for å være sikker på at 
man faktisk fanger opp bedrifter som vurderer seg som aktuelle medlemmer av en 
destinasjonsorganisasjon.  Det kan også være slik at man på denne måten også identifiserer 
flere bedrifter og bransjer som faktisk driver reiselivsrelatert virksomhet knyttet til 
matproduksjon, transport, aktiviteter mm. Uttrekket av bedrifter vil, blant annet, kunne 
avdekke bedrifter som destinasjonsorganisasjonen bør henvende seg til for å avklare et mulig 
medlemskap i destinasjonsselskap og felles strategier for utvikling.  
 
Erfaringene fra det tidligere fellesgodeprosjektet viser at en slik prosess ikke behøver å bli så 
omfattende og dermed kan gjennomføres med begrensede administrative ressurser. På denne 
måten får man utnyttet lokal næringskunnskap og oppnår et samlet og kvalitetssikret grunnlag 
for videre arbeid med organisering og utvikling av finansieringsmodeller og 
fellesgodefinansiering av destinasjonsutviklingsarbeidet.  
 
Samlet gir informasjonen og bruttooversikten over potensielle og relevante bedrifter og 
bransjer kombinert med lokal kunnskap et nødvendig grunnlag for å jobbe med mobilisering og 
større bredde i det lokale næringsmiljøet som har relevans for lokal destinasjonsutvikling. Det 
bidrar til mer trykk i mobiliseringen og større forståelse av den samlede næringsstrukturen som 
kan ha nytte av økt opplevelsesbasert verdiskaping og turisme. 
 

2.4 REISELIVSRELATERT ARBEIDSMARKED I REGIONEN 

Som en arbeidsintensiv næring spiller reiselivet en viktig rolle i lokale arbeidsmarked, og er ofte 
en av de viktigste næringene i distriktskommuner. For en region som Trondheimsregionen blir 
det viktig å se på den samlede dynamikken som utvikles. Kommuner med mest aktivitet 
innenfor reiseliv tiltrekker pendlere fra nabokommuner. På den måten har reiseliv i 
Trondheimsregionen positive ringvirkninger også i kommuner som ikke har betydelig 
reiselivssektor. Tabellen nedenfor viser at overnattings- og serveringsvirksomhet i Trondheim 
ansetter minst 742 personer fra andre kommuner. Tallet kan være større hvis det finnes 
personer Bosatt i Trondheim og som jobber i overnattings- og serveringsvirksomhet i andre 
kommuner. Kommuner Klæbu, Skaun og Malvik har relativt få arbeidsplasser innenfor den 
aktuelle sektoren, men det er mellom 0,6 og 0,9 % av befolkningen som pendler ut for å jobbe 
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med overnatting/servering i Trondheim og, muligens andre nabokommuner med større 
reiselivssektor.  
 
Tar man hensyn til andre primære og sekundære reiselivsnæringer3, kan man konkludere at 
mindre kommuner i Trondheimsregionen har betydelige gevinster via pendling assosiert med 
reiselivsnæringen i Trondheim.   
 
Tabell 10 Lønnstakere etter bosted og arbeidssted i overnattings- og serveringsvirksomhet, 2018. Kilde: SSB.   

Kommune 

Lønnstak
er etter 
bosted 

Lønnstakere 
etter 

arbeidsted 

Pendling 

Antall pers. 

% av 
lønnstakere 
etter 
arbeidssted 

% av 
befolkning 

Trondheim 4422 5164 742 14,4 0,4 

Stjørdal 591 608 17 2,8 0,1 

Midtre Gauldal 42 52 10 19,2 0,2 

Orkdal 171 169 -2 -1,2 0,0 

Indre Fosen 55 31 -24 -77,4 -0,2 

Skaun 64 18 -46 -255,6 -0,6 

Klæbu 59 9 -50 -555,6 -0,8 

Melhus 156 82 -74 -90,2 -0,5 

Malvik 190 65 -125 -192,3 -0,9 

Totalt 5750 6198 448 7,2 0,2 

 
Ved pendling vil personskattevirkninger komme i bostedskommunen. Verdiskaping av reiselivet 
i Trøndelag. 

 
Et mål på verdiskaping i næringer og økonomier er bruttoproduktet, som er andelen av 
produksjonsverdien utover kostnader til innsatsvarer. Ofte beregnes denne som summen av 
driftsresultat og lønnskostnader og viser hvor stor lokal foredlingsverdi virksomheten medfører.  
Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra SSB’s satellittregnskap for turisme i 2017 og viser 
verdiskaping og brutto omsetning for dette året. 
  

                                                      
3 SSB publiserer aktuelle tall på kommune nivå for overnattings- og serveringsvirksomhet men tall for andre 
reiselivsrelaterte bransjer mangler. 
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Tabell 11 Verdiskaping av reiseliv i Sør- og Nord-Trøndelag i 2017, MNOK (Kilde: SSB). 

  

Løpende priser  %-andel 

Sør-
Trøndel
ag 

Nord-
Trøndela
g 

Sum 
Trøndel
ag 

Sør-
Trøndel
ag 

Nord-
Trøndela
g 

Sum 
Trøndel
ag 

B
ru

tt
o

p
ro

d
u

kt
, 

b
as

is
ve

rd
i 

SUM REISELIVSNÆRINGENE 6475 2502 8977 100 % 100 % 100 % 

Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 3144 781 3925 49 % 31 % 44 % 

Transport 2087 1448 3535 32 % 58 % 39 % 

Kultur og underholdning 1244 273 1517 19 % 11 % 17 % 

P
ro

d
u

ks
jo

n
, 

b
as

is
ve

rd
i 

SUM REISELIVSNÆRINGENE 13203 6339 19542 100 % 100 % 100 % 

Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 6354 1560 7914 48 % 25 % 40 % 

Transport 4572 4309 8881 35 % 68 % 45 % 

Kultur og underholdning 2277 470 2747 17 % 7 % 14 % 

 
Vi ser av tabellen at verdiskapingen av reiselivet målt i bruttoprodukt i 2017 var på nærmere 9 
milliarder kroner av en total omsetning på 19,5 milliarder. Som en arbeids- og tjenesteintensiv 
virksomhet bidrar reiselivet med en stor verdiskaping sammenlignet med andre næringer og gir 
viktige bidrag til sysselsetting i distriktene samtidig som det også gir økt bredde i 
tjenestetilbudet for lokale innbyggere. 
 
Hvis vi videre ser på sammensetningen av verdiskapingen i Sør-Trøndelag i 2017, ser vi at om lag 
halvparten var knyttet til overnattingsvirksomheten, mens en tredjedel var innen 
transporttjenester og nesten en femtedel var kultur og underholdningsaktiviteter. Til 
sammenligning var nesten 60% verdiskapingen i tidligere Nord-Trøndelag innenfor transport 
som i stor grad er knyttet til trafikken over Værnes lufthavn med fly og videre transport til 
reisemål i regionen.  
 
Tallene for Trøndelag samlet gir kanskje det beste bildet av strukturen i den samlede 
reiselivsaktiviteten, og viser at om lag 85% av verdiskapingen i Trøndelag skjer innenfor 
tjenesteområdene overnatting og transport, mens 15% er knyttet til kultur, formidling og 
aktiviteter/opplevelser.  
 
Sammenlignet med året før var veksten i verdiskapingen i Sør-Trøndelag på over 16% ifølge 
Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge, mens det i nord var en nedgang på ca. 1,5%.   
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3 REISELIVSAKTIVITET I TRONDHEIMSREGIONEN – 
CAMPING OG HOTELL 

Den andre hoveddelen av analysen dokumenterer trekk ved utviklingen av reiselivstrafikken 
basert på data fra statistikknett.com. Statistikknett er en formidlingskanal for den regionale 
reiselivsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB publiserer selv reiselivsstatistikk bare 
ned til fylkesnivå. Statistikknett kjøper derfor statistikk fra SSB for kommuner og 
reiselivsregioner. På den måten lages standardisert og sammenliknbar statistikk for geografiske 
områder som er tilpasset behovet til de regionale reiselivsaktørene. For å unngå identifisering 
av enkelte bedrifter kan ikke SSB publisere detaljert reiselivsstatistikk for mindre kommuner og 
steder. Derfor er Trøndelag delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.  Den regionale 
inndelingen er valgt i samråd med lokale reiselivsdestinasjoner. Den følgende regionale 
inndelingen er beskrevet nedenfor. I denne rapporten analyseres de regionene som inneholder 
en eller flere av de 9 kommunene som danner Trondheimsregionen. Det er gjort noen endringer 
i noen av regionene med virkning fra 2018. For disse regionene er ikke tallene fra 2018 direkte 
sammenliknbare med tidligere år. Endringene betyr i praksis stort sett lite - med unntak av 
Røros-regionen der endringene har større betydning for sammenliknbarheten bakover.  
 
Den følgende regionale inndelingen er brukt i analysen: 
 

• Trondheim  
Regionen omfatter Trondheim kommune. For Trondheim kan det gis statistikk bare for 
hotellene. Fordi Trondheim har for få campingplasser og hyttegrender kan det ikke gis 
statistikk for camping/hyttegrender. På Statistikknett er Klæbu tatt med under 
Trondheim fra 2018. Men dette har liten praktisk betydning for tallene.  

 

• Værnes-regionen 
Regionen omfatter følgende kommuner: 5031 Malvik, 5035 Stjørdal, 5032 Selbu, 5033 
Tydal, 5034 Meråker, 5036 Frosta. I tillegg er kommunene 5027 Midtre Gauldal, 5028 
Melhus lagt inn i denne regionen. Dessuten er campingplassene og hyttegrendene i 
Trondheim tatt med i denne regionen.  

 

• Røros-regionen  
Regionen omfatter følgende kommuner: 5025 Røros og 5026 Holtålen i Trøndelag - pluss 
følgende kommuner i Hedmark: 0436 Tolga, 0437 Tynset, 0438 Alvdal og 0441 Os. 
Regionen er endret med virkning fra januar 2018 - og tallene for 2018 kan derfor ikke 
direkte sammenliknes med tidligere år. Fram til og med 2017 var kommunene 5027 
Midtre Gauldal, 5028 Melhus og 0530 Klæbu regnet med i Røros-regionen - mens 
derimot kommunene 0437 Tynset og 0438 Alvdal ikke var regnet med i Røros-regionen.  
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• Orkdal-regionen  
Regionen omfatter følgende kommuner: 5024 Orkdal, 5029 Skaun, 5016 Agdenes, 5022 
Rennebu, 5023 Meldal.  Kommunen 5016 Agdenes er med virkning fra 2018 flyttet til 
region Orkdal fra Hitra/Frøya-regionen (pga kommende kommunesammenslåinger i 
2020). 

 

• Fosen  
Regionen omfatter følgende kommuner: 5054 Indre Fosen (=Rissa + Leksvik), 5015 
Ørland, 5017 Bjugn, 5018 Åfjord, 5019 Roan og 5020 Osen.  

 
Nedenfor har vi sett på utviklingen av overnattinger for trondheimsregionen ut fra data fra 
reiselivsstatistikken.  
 
Tabell 12 Antall overnattinger i Trondheimsregionen i 2010-2018 etter sektorer (1000 overnattinger). Kilde: Statistikknett.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Camping 377 395 400 356 282 345 369 336 306 3166 

Endring fra forrige år, %  - 4,8 1,3 -11,1 -20,9 22,3 7,1 -8,8 -9,1  - 

Hotell 1148 1216 1344 1366 1420 1480 1555 1579 1645 12754 

Endring fra forrige år, %  - 5,9 10,6 1,6 3,9 4,2 5,0 1,5 4,2  - 

Samlet marked 1526 1611 1745 1722 1702 1825 1924 1915 1951 15920 

  - 5,6 8,3 -1,3 -1,2 7,2 5,4 -0,4 1,9  - 

 
 
Totalt sett har overnattinger i Trondheimsregionen økt med 27,8% år 2010 til 2018. Som Tabell 
12 viser har det vært betydelige variasjoner fra år til år. Regionen hadde betydelig nedgang i 
forbindelse med den økonomiske krisen i 2013/14, fulgt av en sterk oppgang i 2015 på 7,2% og 
5,4 % i 2016. Dette ligner på det vi ser i, for eksempel, i Salten-regionen, noe som tyder på at 
internasjonale og nasjonale forhold har stor betydning for regionale reiselivsbedrifter. En 
hovedforklaring til den økte veksten de seinere årene er nedgangen i oljepris og svekket krone 
som gjorde Norge til et billig reisemål for utenlandske turister.  
 
De største endringene finner vi for camping, mens det har vært mindre variasjon i 
hotellovernattinger. Mens camping segmentet krympet med 18,8 % i løpet av det siste 8 år, 
økte hotellmarkedet med 43,3 %. 
 
Figur 6 viser at Trondheim og Værnes-region bidrar størst til vekst i antall overnattinger i 
regionen.  
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Figur 6 Antall overnattinger i Trondheimsregionen i 2010-2018 etter region. Kilde: Statistikknett. 
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Tall for utvikling i antall overnattinger etter region vises i Tabell 13. 

Tabell 13 Antall overnattinger i Trondheimsregionen i 2010-2018 etter region (1000 overnattinger). Kilde: Statistikknett. 

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalsum 

Trondheim 815 869 973 1000 1057 1101 1149 1163 1135 9261 

Endring fra forrige år, %  - 6,7 11,9 2,8 5,7 4,2 4,3 1,3 -2,4  - 

Værnes-region 313 343 363 320 299 368 383 356 405 3149 

Endring fra forrige år, %  - 9,6 6,0 -12,1 -6,5 23,2 4,1 -7,2 13,8  - 

Røros-region 271 277 269 262 208 212 248 256 266 2269 

Endring fra forrige år, %  - 2,2 -2,8 -2,4 -20,9 2,1 17,3 3,2 3,9  - 

Fosen-region 62 56 74 70 71 71 77 74 76 632 

Endring fra forrige år, %  - -9,8 32,7 -6,3 2,7 -0,4 8,4 -4,6 4,0  - 

Orkdal-region 65 66 65 71 68 72 66 66 68 608 

Endring fra forrige år, %  - 1,7 -1,6 8,7 -5,0 7,2 -8,3 0,3 1,8  - 

Totalsum 1526 1611 1745 1722 1702 1825 1924 1915 1951 15920 

Endring fra forrige år, %  - 5,6 8,3 -1,3 -1,2 7,2 5,4 -0,4 1,9  - 

 

Som tabellen nedenfor viser, dominerer hoteller på overnattingsmarkedet. Likevel, er det 

betydelige mengder turister som velger camping, hytte, bobil eller telt. De to siste måter å 

overnatte gir mindre direkte inntekt for lokalsamfunnet via betaling for overnatting, men 

tilsvarende turister bruker penger lokalt på andre måter. 

Tabell 14 Antall overnattinger i Trondheimsregionen i 2018 etter type (1000 overnattinger). Kilde: Statistikknett. 

Region B
o

b
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te
ll 
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ti
n

ge
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lt

 

Se
so
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lt
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p
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o
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Trondheim 0,0 1135,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Værnes-region 25,1 236,4 33,2 404,8 85,7 24,4 

Røros-region 15,6 200,7 30,6 266,4 5,1 14,3 

Fosen 2,0 43,8 21,1 76,5 3,5 6,0 

Orkdal-region 5,7 28,6 16,5 67,7 10,9 5,9 

Totalsum 48,5 1645,1 101,4 815,4 105,2 50,6 

 

Som figuren nedenfor viser, går andel overnattinger på campingplasser ned i forhold til andel 

hotellovernattinger. Det ser også som at campingplasser velges av turister som er i større grad 

sensitive for internasjonal konjunktur. Den globale økonomiske krisen i 2014 rammet 

campingplasser hard mens hotellmarkedet fortsatte å vokse gjennom kriseårene (se Figur 7 og 

Figur 8). 
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Figur 7 Antall overnattinger på campingplasser/hyttegrender i Trondheimsregionen i 2010-2018 etter region. Kilde: 
Statistikknett.  
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Figur 8 Antall hotellovernattinger Trondheimsregionen i 2010-2018 etter region. Kilde: Statistikknett. 

Neste figur viser at hotellovernattinger skjer omtrent like ofte i forbindelse med ferie, yrke, 
kombinasjon kurs/ferie og kombinasjon kurs/yrke. 
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Figur 9 Antall hotellovernattinger etter formål (de regionene i Sør-Trøndelag som vi har data for pluss Sør Trøndelag) . Kilde: 
Statistikknett. 

 
Samlet viser utviklingen at campingmarkedet er nært knyttet til de store 
konjunktursvingningene og sviktende besøk av utenlandske rundreiseturister. En nærmere 
analyse av fordelingen av nedgangen i Trondheimsregionen som Nordlandsforskning har gjort, 
viser at nedgangen var størst blant tyske, svenske, amerikanske og østeuropeiske turister som 
tradisjonelt har utgjort en stor del av besøksgrunnlaget. Ett annet studie utført av 
Nordlandsforskning viser at nedgangen er ofte størst blant camping- og hytteturister, og altså 
knyttet til rundreisetrafikken i sommersesongen. I den samme analysen pekes det også på den 
sterke samvariasjonen mellom vær og nedbør, og antall gjestedøgn. Gitt at en så stor andel av 
besøksomfanget i Trondheimsregionen er knyttet til rundreiseturister er det grunn til å anta at 
den store svikten man opplevde i 2013 i Trondheimsregionen også kunne komme på bakgrunn 
av generelt usikre værutsikter. Langvarige perioder med dårlig vær vil sannsynligvis innvirke 
direkte på valg av reisemål og omfanget av opphold i negativ retning for destinasjoner i 
regionen. 
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3.1 LOSJINNTEKT 

Vi har i dette avsnittet sett på losinntekt i deler av Trondheimsregionen for perioden fra 2002 og 
utover. Figurene nedenfor viser forskjellige tendenser for inntektene per disponibelt rom og per 
solgt rom i de fem regionene i analysen. I 2018 gikk inntektene per rom opp I Orkdal og Værnes, 
mens inntektene gikk ned i Trondheim og Røros. I Fosen økte inntektene per disp. rom mens 
inntektene per solgt rom gikk ned, noe som tyder på at både prisene og antall disponible 
sengeplasser ble redusert. 

 

 
Figur 10 Losiiinntekt, kr. i Trondheim. Kilde: Statistikknett. 

 
Figur 11 Losiiinntekt, kr. i Røros-region. Kilde: Statistikknett. 
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Figur 12 Losiiinntekt, kr. i Orkdal-region. Kilde: Statistikknett. 

 
Figur 13 Losiiinntekt, kr. i Værnes-region. Kilde: Statistikknett. 

 

Figur 14 Losiiinntekt, kr. i Fosen. Kilde: Statistikknett. 

Den langsiktige trenden ser at inntektene per solgt rom var høyest 2008-2012, men viser 
tendens for å gå ned i de siste årene noe som tyder på at prisene i Trondheimsregionen 
gjenspiller de konjunkturmessige svingningene i antall besøkende. 
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3.2 SESONGVISE UTVIKLINGSTREKK 

Videre har vi sett på sesongvariasjonene i hotellovernattinger for året 2018. Mønsteret er 
ganske likt for alle 6 regioner i analysen, med høysesong Juni-August. Det er også betydelig 
økning i antall turister i påsketiden (i 2018 som figurer viser var det på slutten av mars).     
 
 

 
Figur 15 Sesongvariasjoner i antall hotellovernattinger i 2018 (månedsvis % av samlet antall overnattinger i hver region). 
Kilde: Statistikknett. 

Figur 16 illustrerer at sesongvariasjoner er større for norske turister enn for utlendinger. Det 
norske segmentet øker noe rundt påsketiden, minker i mai, når høyeste punkt i august og avtar 
brott mot vinter. Variasjonene i det utenlandske segmentet er glattere og det høyeste punktet 
nås noe tidligere – i juli.  
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Fordelingen av overnattinger over året viser samlet at sommerturismen står for den langt 
største delen av turismen til regionen. 
 
 

 
Figur 16 Sesongvariasjoner i antall hotellovernattinger (vertikal akse) i Trondheimsregionen i 2018 etter marked og måned 
(horisontal akse). Kilde: Statistikknett. 

 

3.3 TREKK I DEN GEOGRAFISKE MARKEDSUTVIKLINGEN 

Figuren nedenfor illustrerer forhold mellom det norske og utenlandske markedet i 
Trondheimsregionen. Norske turister utgjør 85 % av overnattinger. Trondheim, Røros og 
Værnes-regionen har noe større andel norske besøkende enn Fossen og Orkdal. 
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Figur 17 Antall hotellovernattinger i Trondheimsregionen etter gjestens opprinnelsesland i 2018. Kilde: Statistikknett. 

 
Ser man på utenlandske turister, er det Tyskere, svenske og amerikanske turister som utgjør 
over halvparten av hotellovernattinger. Det finnes relativt store variasjoner mellom regionene i 
forhold til hvor turistene kommer fra. Mens markedsstruktur i Værnes-regionen ligner veldig 
mye på det vi ser i figuren overfor, dominerer tyskere totalt i Fosen-regionen. Dette henger 
trolig mest sammen med at mye av turistaktiviteten i denne kommunen er knyttet til 
fisketurisme. Svenske turister har størst andel i Røros-regionen. I Trondheim er det USA som er 
det viktigste markedet. En generell kommentar til utviklingen er at markedet i kommunene i 
Trondheimsregionen variere ut fra beliggenhet, tilgjengelighet og hva slags opplevelser og 
aktiviteter som tilbys. Som regionalt senter og nav for kommunikasjon er i Trondheim mer 
sammensatt i forhold til muligheter for varierte aktiviteter og over året. 
 
Sammenligner man camping- og hotellmarkedet er forskjell mellom nasjonene i andel turister 
som foretrekker hotell framfor camping. Turister fra USA og Storbritannia bor nesten aldri på 
camping mens Tyskere dominerer på dette markedet. Forskjellene forsterkes også av at 
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hotellovernatting er direkte knyttet til vinterturisme, der besøkende kommer med fly for å delta 
i vinteraktiviteter, mens sommerturismen er mer basert på rundreiser og foregår over et større 
destinasjonsområde. 

 
Figur 18 Camping-overnattinger i Trondheimsregionen etter nasjonalitet. Kilde: Statistikknett. 

 
 



 

30 
 

 

Figur 19 Hotellovernattinger i Trondheimsregionen etter nasjonalitet. Kilde: Statistikknett. 

I dette avsnittet ser vi nærmere på hvordan utviklingen i de geografiske markedene for 
Trondheimsregionen har vært. Vi ser at det mellom 2010 og 2015 hadde det en stadig vekst i 
besøket av europeiske (Europa ellers) turister. Vi ser en nedadgående tendens for Europa ellers, 
Storbritannia og Danmark de siste årene. Det er USA, Nederland og Italia som driver veksten i 
reiselivet i 2018.    
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Figur 20 Antall overnattinger for de 10 største markedene. Kilde: Statistikknett. 

 

3.4 TURISTUNDERSØKELSEN (INNOVASJON NORGE) 

Innovasjon Norges årlige turistundersøkelse viser også regionale forskjeller som har betydning 
for vurderingen. Ifølge denne er Midt-Norge og Trøndelag i større grad enn andre regioner en 
del av en rundreise enn f.eks. Vestlandet og Nord-Norge.  Aldersmessig er også besøkende til 
Nord- og Midt-Norge eldre enn til Vestlandet og Østlandet.  
 
Erfaringsmessig er det betydelige forskjeller i utenlandske turisters forbruk, der særlig 
besøkende fra USA og Asia har et høyt daglig forbruk. For europeiske og særlig tyske turister er 
høy omsetning og verdiskaping knyttet til stort volum med lavere gjennomsnittlig forbruk.  
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4 OVERNATTING VIA AIRBNB 

Dagens overnattingsstatistikk baseres på data fra SSB og omfatter hotell og andre 
overnattingsbedrifter, camping, hyttegrender, samt medlemsbedrifter i Norske Vandrerhjem. 
Statistikken omfatter bedrifter med 10 sengeplasser eller mer. Data innsamles via postalt 
innhentet papirskjema og online rapportering. Den offisielle statistikken inkluderer ikke 
overnattinger utenfor de overnevnte overnattingsbedrifter som ofte kan være organisert via 
sosiale media eller online markedsplass for utleie. Direkte person-til-person utleie til turister via 
nettet er en økende trend i verden og ikke minst i Nord-Norge. 
 

Det finnes flere aktører innenfor dette utleiemarkedet. De mest kjente er Airbnb, 
Coachsurfer.com, wimdu.no, homeaway.no og villas.com, men andre aktører kan også finnes. Vi 
har i dette prosjektet valgt å se nærmere på Airbnb som er en ledende aktør i det private 
utleiemarkedet. 
 

Airbnb ble grunnlagt i august 2008 og basert i San Francisco, California. Airbnb er en betrodd 
markedsplass for folk som ønsker å leie ut og bestille overnattinger rundt om i verden - på nett 
eller fra en mobiltelefon. I mars 2019 omfattet Airbnb over 6 mill. utleiesteder i mer enn i 190 
land. Detter er flere rom enn de 6 største hotellkjedene i verden har til sammen.  
 

For tiden finnes det verken komplett oversikt over eller vurdering av omfanget av uorganiserte 
overnattinger i Norge. I 2014 gjennomførte Nordlandsforskning et prøveprosjekt som hadde 
som mål å prøve å innhente data fra Airbnb. Som et prøveprosjekt ble det utviklet at program 
som samlet data for alle Airbnb utleiesteder for Nord-Norge. Metodikken bak innsamling av 
data om Airbnb var beskrevet i form av arbeidsnotat4. I 2018 kjøpte Nordlandsforskning data fra 
privat amerikansk selskap AirDna som samler data om Airbnb via nettskraping. Vi har laget 
uttrekk fra vår database som omfatter alle kommuner i Trondheimsregionen i 2017 og 2018.  
 

Tabellen nedenfor viser at Trondheimsregionen hadde i 2017 1127 overnattingssteder formidlet 
via Airbnb. Dette var en betydelig økning sammenlignet med året før. Med utgangspunkt i det vi 
ser i andre regioner, fortsatte den økende trenden i 2018. Nå diskuterer regjeringen nye regler 
som skal regulere korttidsutleie i Norge. Skattefri grense for slike utleieinntekter foreslås 
redusert fra 20 000 til 10 000 kr. og maks utleietid i løpet av året foreslås begrenset til 90 dager. 
Dette kan begrense vekst i antall Airbnb utleiesteder og romdøgn i framtiden.  
 
  

                                                      
4 Vinogradov, E. (2015). Privat overnatting: Innhenting av data fra Airbnb. NF Arbeidsnotat 1014/2015. 
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Tabell 15 Antall utleiesteder formidlet via Airbnb. Kilde: Nordlandsforskning basert på Airdna. 

Kommune 2016 2017 

Trondheim 536 980 

Stjørdal 22 49 

Malvik 11 23 

Rissa 8 16 

Skaun 5 12 

Orkdal 1 13 

Klæbu 4 7 

Leksvik 2 9 

Melhus 1 10 

Midtre Gauldal 2 8 

Totalsum 592 1127 

 

I januar 2019 var det 6 227 hotellrom i Trøndelag. Med over 1 100 utleiesteder i bare 
Trondheimsregionen er Airbnb en betydelig aktør i overnattingsbransjen. For tiden er finnes det 
ikke pålitelige tall for antall faktiske Airbnb-overnattinger i regionen. Figuren nedenfor viser 
hvordan Airbnb vertene klassifiserer sine utleiesteder. 

 

Figur 21 Airbnb utleiesteder i Trondheimsregionen etter type i 2017. Kilde: Nordlandsforskning basert på Airdna. 
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Ut fra sammensetningen av utleieenheter fremgår det at den langt største andelen av tilbudet 
består av større enheter som omfatter hele leiligheter/hus, og dermed kan oppfattes som en 
betydelig konkurrent til det ordinære overnattingstilbudet. Overnattingen er i liten grad knyttet 
til ekstra tjenester som mat, som gjestene i ordner på andre måter under oppholdet i regionen.  
 

5 OPPSUMMERING AV NÆRINGSSTRUKTUR BASERT PÅ 
STATISTIKK I TRONDHEIMSREGIONEN 

Vår gjennomgang og sammenstilling bygger i stor grad på eksisterende statistikk og data over 
reiselivet i Trøndelag. Med det relativt fragmenterte datagrunnlaget som eksisterer for reiselivet 
generelt kan det være krevende å få fram gode lokale og helhetlige analyser. Kartleggingen er 
innrettet både mot å få fram strukturen i reiselivet i regionen, samt å belyse utviklingstrekk 
knyttet til markedsgrunnlag, sesongvariasjon og reisemønster for besøkende til Trøndelag.  I 
tillegg har vi forsøkt å belyse reiselivets betydning for sysselsetting og lokale arbeidsmarked, 
som blir påvirket av dynamikken i Trondheimsregionen. Innsamlet statistikk og nøkkeltall er 
tilrettelagt og visualisert gjennom bruk av Power BI, der brukere selv kan velge ut forutsetninger 
for hvilke data man vil se nærmere på. 
 
Den grunnleggende næringsbeskrivelsen med basis i uttrekk av bedriftsdata fra 
Foretraksregistret gjennom tjenesten Bisnode viser at vi i de kommunene som til sammen utgjør 
Trondheimsregionen finner vel 4600 bedrifter innenfor de bransjer som vanligvis defineres som 
reiselivsrelaterte. Av disse er vel 1900 definert som primære reiselivsbedrifter, mens vel 2700 er 
sekundære reiselivsbedrifter innenfor bransjer som varehandel og personlig tjenesteyting. Disse 
er primært ikke innrettet mot reiselivet, men høster normalt betydelige økonomiske gevinster 
av besøksaktiviteten.   
 
Når vi ser nærmere på strukturen innenfor reiselivet i regionen, varierer denne betydelig 
mellom kommunene.  Regionalt er Trondheim selve navet for opplevelsesnæringene i regionen 
og over 70% av de aktive bedriftene finner vi her. Hvis vi ser på strukturen ser vi at over 80% av 
bedriftene finnes innenfor kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus og Orkdal. Vi ser også at 
andelen av aktive bedrifter er størst i Trondheim (66%), Orkdal og Stjørdal, mens denne er 
betydelig lavere i Skaun og Melhus.  
 
Vi ser også betydelige forskjeller i hovedtyngden av bransjer/virksomhet vi finner i de enkelte 
kommuner, og som har sammenheng med deres lokalisering i forhold til motiv for å besøke 
regionen, og i hvilken grad dette skjer mot bestemte reisemål eller som rundreise. Stjørdal 
kommune har en stor andel transport som kan forklares ved at man tar hånd om mye av 
distribusjonstransporten i forbindelse med besøkende med fly til Værnes lufthavn. Dette 
illustrerer også tydelig at ikke bare attraksjoner og opplevelser har betydning, men hvordan 
tilgjengeligheten til opplevelser utvikles gjennom transport blir også viktig. 
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Forskjellene er ikke i seg selv så overraskende, og illustrerer at et aktivt og sammensatt reiseliv 
lettere kan utvikle ny aktivitet. Det illustrerer også at inndelingen mellom kommuner kan virke 
fragmenterende på å gi et samlet bilde av næringsdynamikk og utviklingstrekk. Samtidig ligger 
det i variasjonene et betydelig mobiliseringspotensial i næringsstrukturen særlig i 
omlandskommunene i regionen.  
 
Vi har i liten grad gått detaljert inn på tilbudet av opplevelser i hele det området som 
Trondheimsregionen består av, men vi finner et bredt sortiment av attraksjoner og 
opplevelsestilbud her med sterk forankring i kulturhistorie, kulturlandskap og mat. Det 
opplevelsesbaserte reiselivet i Trøndelag er som i andre regioner nært knyttet til natur- og 
kulturressurser, men samlet gir Trondheim som regionsenter et sterkt bidrag til mer 
diversifiserte og urbane opplevelser i kombinasjon med de naturbaserte.  
 
Hvis vi ser på omfanget av omsetning og verdiskaping som følge av reiselivet i 
Trondheimsregionen, ser vi at bidraget til verdiskaping og sysselsetting er betydelig. Basert på 
uttrekket av bedrifter innenfor de primære reiselivsbransjene ser vi at omsetningen i 2017 
utgjorde nesten 7,5 milliarder kroner. Tar vi med omsetningen i de sekundære bransjene var 
denne samme år på vel 25 milliarder, men uten at vi kan tallfeste hvor mye som hentes fra 
reiselivet. 
 
Omsetningstall er ikke det samme som verdiskaping, men om vi beregner bearbeidingsverdien 
(bruttoproduktet) ser vi ut fra satellittregnskapet for turisme i 2017 at reiselivet sto for ca 20 
milliarder i omsetning og knapt 9 milliarder i verdiskaping. Servering, overnatting og transport 
sto for 5/6 av verdiskapingen, mens kultur og underholdning sto for resten.  
 
Hvis man sammenstiller våre data over potensiale for næringsutvikling basert på reiseliv og 
opplevelser med dagens organisering og de aktive bedriftene, er antakelig antall og omfang 
betydelig større. Forskjellen mellom eksisterende og den potensielle næringsstrukturen i 
regionen som vil kunne dra nytte av en strategisk satsing på opplevelsesbasert reiseliv kan gi 
grunnlag for en nødvendig mobilisering. Vi ser for oss at en aktiv sammenligning og vurdering 
mot medlemsgrunnlaget i Trondheimsregionen kan bidra til å sette fokus på økt mobilisering.  
 
Vår begrensede belysning av sysselsetting og reiselivets betydning for lokale arbeidsmarkeder 
viser at denne er betydelig både gjennom sysselsetting og gjennom pendling.  

 

6 REISEMØNSTER OG UTVIKLINGSTREKK I 
TRONDHEIMSREGIONEN  

Totalt sett har overnattinger i Trondheimsregionen økt med 27,8% år 2010 til 2018. Som Tabell 
12 viser har det vært betydelige variasjoner fra år til år. I 2018 var besøket målt i antall 
overnattinger rundt 2 millioner, fordelt på 1645000 overnattinger på hotell og 306000 på 
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camping eller hytter. Hotell står for nesten 80% av overnattingene i regionen i perioden 2010 – 
2018. Som for reiselivet generelt er besøkstallene påvirket av internasjonale konjunkturer og 
finanskrisen i 2013. Regionen har erfart en positiv utvikling etter svekkelsen av krona i 
forbindelse med oljekrisen i 2014, men veksten stoppet opp i 2017 og 2018.   

Som ellers er de årlige variasjonene størst for camping, gjerne knyttet til varierende værforhold 
om sommeren. Den største veksten i besøk er knyttet til Trondheim og Værnes. 
Trondheimsregionen sto for vel 73% av det samlede volumet i antall overnattinger i Trøndelag i 
2018, og hotellmarkedet økte med over 43% i perioden fra 2010 til 2018, mens camping gikk 
tilbake med nesten en femtedel.  Det er særlig Trondheim og Værnes-region som har hatt 
tilbakegangen, med redusert besøk i sommersesongen av de største gruppene av besøkende fra 
Tyskland, USA, Sverige og østeuropeiske land.  

Når det gjelder sammensetningen bak overnattingsstatistikken, viser den tydelig den 
dominerende betydningen Trondheim har i regionen. Virkningen er tydelig både gjennom den 
store relative andelen som byen står for av besøket, og sammensetningen etter formål. Som en 
stor by har Trondheim en stor andel overnattinger knyttet til kurs, konferanser, store 
arrangementer og yrkestrafikk generelt. Vi finner også et betydelig innslag av kurs/yrkestrafikk 
for Værnes-region og Røros, mens overnattingstallene for Fosen og Orkdal-regionen er relativt 
små. 

Sesongbildet for besøkstallene i Trondheimsregionen viser et nokså gjennomgående og likt 
besøksmønster for hotellmarkedet med hovedtyngden i sommermånedene, og en topp i 
vintersesongen rundt påsketider. Vi ser også at variasjonen i de månedlige besøkstallene for 
2018 er større for norske turister enn utenlandske.  

Når vi ser nærmere på besøkstallene står nordmenn for den langt overveiende delen (85%) av 
overnattingene, og andelen er høyest for Trondheim, Røros og Værnes-regionen enn de andre 
kommunene.  

Blant utenlandske turister dominerer besøket fra Tyskland, Sverige og USA, samt en rekke 
nordeuropeiske land, og innslaget varierer med hvor i regionen man er. For Røros dominerer 
svenske turister, mens det for Fosen er tyskere som dominerer med bakgrunn i utviklingen av 
fisketurisme. Trondheim har den største andelen av amerikanere, men også stort innslag fra 
nordiske naboland og Nord-Europa.  I campingmarkedet  

Ifølge Innovasjon Norges turistundersøkelser for 2018 er motivasjonen for å reise til Trøndelag å 
fiske, slappe av og nyte god og lokal mat. Som reisemål oppleves Trøndelag generelt som ikke 
preget av overturisme eller trengsel. Turistundersøkelsen for 2018 estimerte at over halvparten 
av overnattingene i regionen skjer hos familie og venner, og ikke gjennom leide alternativer. En 
stor del av besøket til Trøndelag er knyttet til rundreiser (59%) i stedet for regionreiser (der 
formålet er knyttet til opphold i regionen). Til sammenligning er bare 22% av besøkene i Nord-
Norge knyttet til rundreiser, og regionen i seg selv er hovedmål og motiv for besøket.  
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6.1 AVSLUTTENDE KOMMENTARER  

I dette arbeidsnotatet er det gjort en gjennomgang av struktur- og utviklingstrekk i reiselivet i 
Trondheimsregionen i de seinere årene, som et grunnlag for en strategisk satsing på utvikling av 
opplevelsesbasert verdiskaping i regionen. Arbeidet er basert på bruk av data fra 
foretaksregistret (Bisnode) til å beskrive næringsstrukturen innenfor reiseliv i regionen, samt 
data fra SSB/Statistikknett til å belyse utviklingstrekk og markedsorienteringen i det regionale 
reiselivet.   
 
I likhet med flere regioner i Norge og Europa legger man i Trøndelag opp til en 
innovasjonsstrategi basert på såkalt smart spesialisering som metode. Dette innebærer å ta 
utgangspunkt i områder der man er sterk eller har ressursfortrinn, f.eks. gjennom varierte 
naturressurser, matnæringer og kulturarv i reiselivet og utvikle mer diversifisert virksomhet, 
leverandørnæringer og -bedrifter som kan styrke grunnlaget for langsiktig regional vekst.  
 
Vår gjennomgang av strukturen i Trondheimsregionen støtter opp om en slik strategi, der 
hovedelementene vil være å kunne styrke samspillet innenfor hele opplevelsesområdet som 
kommunene i samarbeidet representerer.   
 
Trondheim som regionsenter og landets tredje største by representerer et sammensatt og 
omfattende nærings- og ressursgrunnlag for å utvikle en strategisk satsing på reiseliv og 
opplevelsesbasert næringsutvikling i hele Trondheimsregionen. Kartleggingen av 
ressursgrunnlaget og næringsaktiviteten dokumenterer også dette bildet godt, idet vel 81% av 
omsetningen i reiselivsrelaterte bedrifter skjer i Trondheim. Sammen med de åtte 
omlandskommunene i Trondheimsregionen og god innkommende logistikk gir dette betydelige 
synergier til å utvikle opplevelsesbasert verdiskaping i regionen.  
 
Effektene av dette vil være knyttet til både å utvikle et bredere og mer komplementært samlet 
sortiment av sterke urbane, natur- og kulturbaserte opplevelser som hele Trondheimsregionen 
har å by på, samtidig som man utvikler utnytter nærhet og omlandsdynamikken til å styrke 
tilgjengeligheten til alle deler av dette opplevelsesområdet.  
 
En forutsetning for å lykkes med en samlet strategi for opplevelsesbasert næringsutvikling i 
Trondheimsregionen er at det som plattform for samarbeid og markedsorientering utvikles et 
felles kunnskapsgrunnlag og markedsinnsikt som gir retning og innhold i samarbeidet. For å 
styrke lokal og regional destinasjonsutvikling blir det viktig å styrke kompetansen og 
videreutvikle profesjonaliseringen i reiselivet både gjennom opplevelsesdesign og 
tjenestedesign.  Metodisk vil dette kunne skje ved å fokusere på kundereisen som ramme for 
utvikling av tilbud som treffer kundenes motivasjon for besøk til regionen, samtidig som 
utvikling av digitalt tilgjengelig og relevant informasjon om destinasjoner og tilbud kan målrettes 
og styrkes.  
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7 VEDLEGG: LINK TIL BAKGRUNNSDATA 

Innsamlet statistikk og nøkkeltall er tilrettelagt og visualisert gjennom bruk av Power BI, der 
brukere selv kan velge ut forutsetninger for hvilke data man vil se nærmere på. Linken til data 
er:  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY1YTllNjYtN2FhNC00NmJkLWI2ODgtMzNjNTJlYWViN
WQ4IiwidCI6IjIzZjBlZTUwLTExODItNDJjYS1iNGY2LTVlNzViNjcwMTEyMiIsImMiOjl9 
 
På nettsiden finner man følgende informasjon: 
 
1. Data for antall bedrifter og omsetning i reiselivsnæringen (kilde: Brønnøysundregistrene via 
Bisnode): 

• Antall reiselivsbedrifter i 2017 etter organisasjonsform, bransje, kommune og status 
sovende/ikke-sovende 

• Antall reiselivsbedrifter i 2017 etter organisasjonsform, kommune og status 
sovende/ikke-sovende (kart) 

• Omsetning i reiselivsbedrifter 

• Antall reiselivsbedrifter etter bransje (kart) 

• Omsetning i reiselivsbedrifter etter bransje (figur) 

• Sysselsetting 

• Sysselsetning (figur) 

• Liste over relevante bedrifter (utvalg fra Bisnode). 
2. Data for antall overnattinger, omsetning, markedsstruktur og økonomi i reiselivsnæringen 
(kilde: Statistikknett.com): 

• Antall overnattinger 

• Antall overnattinger etter nasjon 

• Antall overnattinger etter marked 

• Markedsstruktur 

• Omsetning (kart) 

• Hotellformål 

• Losjiøkonomi 

• Romutnytting 

• Sesongvatiasjoner 
 

Alle tabeller og kart er interaktive. Det er mulig å filtrere data etter År, Sovende/ikke-sovende, 

Primære og Sekundære reiselivsbedrifter osv. I tabeller kan verdier sorteres i økende/synkende 

rekkefølge. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY1YTllNjYtN2FhNC00NmJkLWI2ODgtMzNjNTJlYWViNWQ4IiwidCI6IjIzZjBlZTUwLTExODItNDJjYS1iNGY2LTVlNzViNjcwMTEyMiIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY1YTllNjYtN2FhNC00NmJkLWI2ODgtMzNjNTJlYWViNWQ4IiwidCI6IjIzZjBlZTUwLTExODItNDJjYS1iNGY2LTVlNzViNjcwMTEyMiIsImMiOjl9

