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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 03.02 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21- Dato: 
27.01.2021  
 

Sted: Digitalt møte 

Tidsrom: Onsdag 03. februar 2021 kl 1300-1600 

Innkalt: Tor Jakob Reitan, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Hege Røttereng, 
Kathrine Lereggen, Alf-Petter Tenfjord, Hilde Anhanger Karlsen, Odd Inge Mjøen. 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Astrid Haugslett, Ola By Rise, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 
 
RF 01/21 Referat fra møte 02.12 2020 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 02.12.2020 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 02.12.2020 godkjennes. 

 

RF 02/21 Nytt samferdselspolitisk fundament. 
Sak: Behovet for et nytt samferdselspolitisk fundament med en tydeligere begrunnelse for 

prioriteringene har vært diskutert med Regionrådet i flere omganger, og det er nå på tide å legge 
fram et forslag til vedtak. Forslaget er i tråd med de føringene som har vært diskutert tidligere, 
med prioriteringer som tar utgangspunkt i å styrke Trondheimsregionen som bo- og 
arbeidsmarkedsregion, og med et skille mellom forslag som styrker persontransport og tiltak 
som primært styrker godstransport. 
 
Samtidig er ikke fundamentet ferdigtenkt, det er viktig å få innspill fra Rådmannsforum både på 
framstilling, oppbygning, strategier, og prioriteringer. En inndeling i mål/strategier/ 
virkemidler/tiltak er en annen måte å strukturere det på. 

 

Vedlegg 2: Forslag til nytt samferdselspolitisk fundament 

Forslag til vedtak:  

Rådmannsforum ber Regionrådet vedta forslaget til nytt samferdselspolitisk fundament. 

 

 

RF 03/21 Ny arbeidsdeling mellom Trondheimsregionen og Trondheim kommune på 
næringsområdet. 

Sak: Trondheimsregionen  og Trondheim kommune har fra 1/1-2017 hatt en avtale  
om felles ledelse av næringsarbeidet i de to organisasjonene, som ble avsluttet nå ved årsskiftet. 
Det gjør at det er et behov for et grenseoppdraging om hvem som tar ansvar for hva framover. 
Det er naturlig at AU tar endelig stilling til det, men det er nyttig og nødvendig også å forankre 
det hos rådmennene/kommunedirektørene.  
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Utgangspunktet er vår felles Strategiske næringsplan, og de målene som ligger der. Det at vi 
har en felles SNP er både en styrke, men gjør det også mer komplekst å fordele ansvar. 
 

Disse prinsippene bør ligge til grunn: 
 Det som har blitt vedtatt av konkrete prosjekt/satsinger av henholdsvis regionrådet 

eller bystyret/formannskapet skal følges opp av den enkelte organisasjon.  
 Kommuneoverskridende prosjekt er i utgangspunktet Trondheimsregionen sitt ansvar. 
 Selv om det er et mål om tydeligst mulig ansvarsdeling for å unngå dobbeltarbeid og 

uklarheter, så kan det være aktuelt at TRR og TK kan jobbe sammen på konkrete 
prosjekt, for å ivareta sine forskjellige roller. Det gjelder også økonomiske 
samfinansiering av prosjekt, enten de er eksternt initierte eller enten av TRR eller TK. 

 
TRR som organisasjon har et behov for tydeligere avgrensning av sitt ansvarsområde enn TK, 
både ut fra ressurser og rolle. Derfor tar forslaget til ansvarsfordeling utgangspunkt i hva som 
TRR eksplisitt skal ta ansvar for: 

 Profilering og styrking av attraktiviteten til Trondheim og Trondheimsregionen som 
teknologihovedstad og innovasjonsby. Inkludert ordninger for talentattraksjon og 
innflagging. Må også se på muligheten for å legge markedsføring og koordinering av 
testarenaer/living lab til TRR, jmf Gøteborgsregionen. 

 Oppfølging av klyngene, med unntak av Renergy der TK er et aktivt medlem. Inkluderer 
også stimulering til nye klyngeinitiativ. 

 Legge til rette for etablering av arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen, inkl 
oppbygging av et tydeligere mottaksapparat. 

 Oppfølgingsansvar for de aktørene innen økosystemet for nyskaping med et tydelig 
regional nedslagsfelt, som for eksempel WorkWork, og muligens 6AM. 

 Styrking av Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion, inkl samferdsel.  
 Arbeide med å styrke grønn konkurransekraft i regionen, primært i kommunene 

utenfor Trondheim.  
 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram til diskusjon.. 

 

 

RF 04/21 Årsrapport for næringsarbeidet i 2020, og planer for 2021. 
Sak: I følge årshjulet skal det legges fram en årsrapportering på næringsområdet, en gjennomgang vil 

bli presentert på møtet. Utviklingsplanen for 2021 ble vedtatt på Regionrådet i desember, men 
det vil også bli gått gjennom hva vi planlegger i 2021, også sett i relasjon til forrige sak. 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 
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RF 05/21 Forprosjektrapport om Regional Talent Attraction Management 
Sak: Tequity Cluster og Næringsforeningen har i fellesskap laget en forprosjektrapport om dette, på 

oppdrag fra Trondheimsregionen. Rapporten er vedlagt. Dette er en viktig næringspolitisk sak, 
men også krevende, både når det gjelder ressurser og ansvarsplassering.  

 
Vedlegg 3: Forprosjektrapport. 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering 

 

 

RF 06/21 Autonomimiljøet i Trondheimsregionen – oppdatering av rapport. 
Sak:   Våren 2019 gjennomførte Impello Management en kartlegging av autonomimiljøet i 

Trondheimsregionen. I etterkant har det vært en stor utvikling av dette miljøet, det ble derfor 
bestilt en oppfølgingsrapport høsten 2020, med en tilleggsbestilling på hvordan offentlige 
myndigheter kan legge til rette for byen/regionen som testarena. Impello leverte nå på nyåret en 
rapport for hver av disse temaene, som er vedlagt.  
 
Det er interessant å diskutere disse rapportene både ut fra verdiskapingspotensialet innen 
autonomi og mer generelt i det å legge for testarenaer, og ut fra forslaget til 
Trondheimsregionens rolle i en tidligere sak. Anbefalingene vil bli nærmere presentert i møtet. 
 

Vedlegg 4: Oppdatering kartlegging 

Vedlegg 5: Anbefalinger testarena. 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram til diskusjon. 

 

 

RF 07/21 Felles møter om Covid 19 – erfaringer, veien videre. 
Sak:   Fra mellomjula har det vært arrangert flere møter mellom kommunene i Trondheimsregionen 

(med noen tillegg) om felles innsats mot pandemien. Behovet for slike møter vil måtte løpende 
vurderes, men det kan likevel være nyttig å diskutere erfaringer. 

 
Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram til diskusjon. 

 

 

RF 08/21 Styrking av innovasjonsøkosystemet i Trondheimsregionen – innspill til Trøndelag 
fylkeskommune (og SIVA). 

Sak:   Det har de siste årene vokst organisk fram et godt økosystem for nyskaping i regionen, men til 
tross for det er avskallingen av bedrifter til Oslo for stor, og uttellingen på de regionale og 
nasjonale tildelingene til inkubatorer for dårlig. For å bedre situasjonen har vi utfordret de 
sentrale aktørene til å lage en mer forpliktende samarbeidsmodell, som et innspill 
fylkeskommunens budsjettbehandling av de regionale utviklingsmidlene. Både et mer 
forpliktende samarbeid og bedre uttelling på de regionale og etter hvert nasjonale tildelingene 
vil kunne ha mye å si for verdiskapingspotensialet i oppstartsmiljøet i regionen. 
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Vedlegg 6: Innspill til Trøndelag fylkeskommune. 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

RF 09/21 Utfordringer i flerkommunale byområder – rapport fra NORCE. 
Sak:   KMD lyste i mai 2020 ut et prosjekt om utfordringer i flerkommunale byområder, som 

forskningssenteret NORCE med Einar Leknes vant. Rapporten ble lagt fram rett før jul, der vel 
flere av oss har vært informanter. Både ut fra en faglig interesse og fordi det kan bli en politisk 
sak (Nicolai Astrup har skrevet en kronikk med den som utgangspunkt) legges den fram fra 
Rådmannsforum. 

 

Vedlegg 7: Rapport flerkommunale byområder. 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

RF 10/21 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 19.02. 2021 

 Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste:  
 Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi. 
 SJ som aktør på i det trønderske jernbanetilbudet. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

 

RF 11/21 Orienteringer. 
  

 
 
 

RF 12/21 Åpen post/eventuelt. 
  

 

Bård Eidet 
Daglig leder 



 

Rådmannsforum 02.12.2020 
 

 Side 1 av 3 

 

 
 

REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 02.12. 2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20/-                                                           Dato: 2. desember 2020  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 02. desember 2020 kl 1300-1600 

Til stede: Morten Wolden, Ørjan Dahl, Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Bård Eidet, Esther Balvers, 
Astrid Haugslett. 

Forfall: Odd Inge Mjøen, Tor Jakob Reitan, Jan Yngvar Kiel, Alf-Petter Tenfjord, Vigdis Bolås. 
 
 
RF 47/20 Referat fra møte 16.09 2020 
 

Vedtak: Referat rådmannsforum 16.09. 2020 godkjent. 

 

 

RF 48/20 Samarbeid med Vital Things om søvnovervåking.   

  Lukas  Krondorf  og Knut Jarle Lysklett presenterte prosjektet. 
Har gitt et unikt datasett, godt grunnlag for videre studier.  
Et stort flertall sover for lite – anbefaling +- 9 timer. Men kanskje ikke så lite som enkelte 
lærere trodde.  

Fra møtet: Viktig med oppfølging for de deltakende skolene. 

Vedtak: Saken tas til orientering 
  

 
RF 49/20 Arbeidet med ny Strategisk næringsplan - status. 
  Hans Petter Øien Kvam fra NiT innledet. 

Fortsatt målsetting om å bli ferdig til juni 2021. Trenger bistand fra kommune for å sikre 
forankringen.  

 Fra møtet: Hva sier tallene egentlig? Viktig å holde fast på at scoren er målt mot forventet vekst, ut fra 
strukturelle forutsetninger. 
Bør lages en leseforklaring.  
 

 Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

RF 50/20 Samferdselspolitisk fundament – forslag til ny tenkning. 
  Bård Eidet innledet.  

Fra møtet: Det kan være forskjellige prioriteringer i de andre nærliggende regionsamarbeidene. Skaun og 
Orkland vil for eksempel ikke prioritere E39 til Trondheim. 
Helt rett inngang - samfunnsnytten må være tydelig. Hovedsporene må avspeiles i 
prioriteringene. Sikkert at dobbeltspor og langtunnel er det rette? Ikke viktigere med kapasitet 
og tilbud? Viktig å ta stilling til om næringstransporten er ønsket inn på E6, eller å kanalisere 
det inn mot Berkåk. 
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Trondheim havn og Orkdal havn – viktig gå ta stilling til.  
Også to ord om kollektivtransporten i tillegg til tog. Ikke bare buss, men også eldretransport – 
spesialtransport.  
Tilbud og frekvens henger sammen med infrastrukturen. Dobbeltspor med tunnel bør være 
hovedprioritering.  
KU Miljøpakken: Går over til ny budsjettering, med andre år som innspill til ny NTP. 

 
 

Vedtak: Rådmannsforum ber regionrådet fatte dette vedtaket: 

 Regionrådet tar saken til etterretning, og ber om at det på det neste regionrådsmøte legges 
fram et nytt samferdselspolitisk fundament som avspeiler diskusjonen i denne saken. 
 

 

RF 51/20 Profileringsarbeidet framover – og utmelding av Technoport. 
   Bård Eidet innledet.  

 

Fra møtet:  

 

Vedtak: Rådmannsforum ber regionrådet fatte dette vedtaket: 

 1. Trondheimsregionen avslutter sitt medlemskap i foreningen Technoport fra og med 1/1-
2022. 

 2. Profileringsarbeidet i 2021 prioriteres inn mot et prosjekt for å rekruttere utenlandske IT-
ingeniører til Trondheimsregionen, i samarbeid med relevante aktører. 

 3. Daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Technoport om å ta et 
hovedansvar for å profilere Trondheim og Trondheimsregionen som teknologihovedstad og 
innovasjonsby. Avtalen legges fram for Regionrådet til endelig godkjenning. 

 
 

RF 52/20 Opprettelse av kompetanseforum i Trondheimsregionen? 
  Astrid Haugslett innledet.  

 
Fra møtet:   
 
Vedtak: Rådmannsforum anbefaler Regionrådet å ikke opprette et eget kompetanseforum i regi av 

Trondheimsregionen.. Trondheimsregionen kan være behjelpelig dersom Kompetanseforum 
Trøndelag ønsker å arrangere egne møter i regionen, men ansvaret og kostnadene ved 
gjennomføring av slike møter må ivaretas av Kompetanseforum Trøndelag. 

 

 
 

RF 53/20 Trondheimsregionens eventuelle engasjement i arbeidet med European Region of 
Gastronomy. 

  Bård Eidet innledet.  
 

Fra møtet:  TRR kan godt være med, men ikke dublere de andre regionsamarbeidene.  
Usikker på hvor mange lokalmatprodusenter Malvik har. Har fått 10 mill fra Nye Veier til 
omstilling i landbruket. 
 

Vedtak: Saken diskutert. 
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RF 54/20 Utviklingsplan for 2021. 
 

Fra møtet:   
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta utviklingsplan for 2021. 

 

 

RF 55/20 Sykepleierrekruttering. 
  Astrid Haugslett innledet.  

Fra møtet:  Mange samarbeidsorganer i Trondheimsområdet, må kobles opp mot det.  
To innganger – flere sykepleiere/helsefaglig personell, og hvordan øke kompetansen. 
Politikerne må begynne å øke press.  
Kvalifisert helsepersonell er svaret, ikke nødvendigvis sykepleiere. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

RF 56/20 Massehåndtering – deponi. 
  Esther Balvers innledet. Kun Melhus og Midtre Gauldal har sendt inn uttalelse. Har vært inne i 

areal- og samferdselskomiteen, de er i hovedsak enige i strategien. Men MEF uenige i 
dimensjoneringen. Vanskelig  

Fra møtet:   
 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 57/20 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.12. 2020 
 
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste 

 Tilleggsutredning Bane Nor logistikknutepunkt. 

 SJ som aktør på det trønderske jernbanetilbudet. 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 
 
RF 58/20 Orienteringer. 

  
 

RF 59/20 Åpen post/eventuelt. 
 
 

Bård Eidet 
Daglig leder  



Samferdselspolitisk fundament 
2021 

.



Våre prioriteringer skal ha en klar 
samfunnsøkonomisk nytte
Våre prioriteringer skal ha utgangspunkt i en eller flere av disse målene:
1. Styrke Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Det å øke omfanget av Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion øker 
verdiskapingen i næringslivet, gir flere kommuner mulighet til å høste av Trondheim 
sin tiltrekningskraft,  og øker livskvaliteten til den enkelte som får en bedre mulighet 
sin beste kombinasjon av bosted og arbeidsplass.

2. Mer effektiv og bærekraftig godstransport.
Det øker verdiskapingen, og bidrar til å løse noen av våre største 
samfunnsutfordringer.

3. Øke trafikksikkerheten langs det regionale transportnettet.
Vi har ingen å miste! Denne prioriteringen vil primært handle om punkt-
/strekningsutbedring.



For å styrke Trondheimsregionen som bo- og 
arbeidsmarkedsregion prioriteres dette:

 Jernbaneutbygging, med dobbeltspor Trondheim – Stjørdal og langtunnel 
Ranheim – Hommelvik som første prioritet. Forbordfjellet tunnel vil også være 
viktig for å styrke pendlingsomlandet.

 Kollektivtrafikken må fortsatt styrkes i regionen. Det må bygges ut utfyllende 
buss- og togtilbud, og gode og effektive knutepunkt mellom ulike 
kollektivtilbud samt mellom bil og kollektivtilbudet.

 Det må bygges flere og bedre park&ride løsninger. 
 Fortsatt satsing på utbygging av gang- og sykkelveier som en del av 

byvekstavtalene.



For å få en bedre og mer bærekraftig 
godstransport prioriteres dette:

 En bærekraftig, framtidsrettet og effektiv løsning for et logistikknutepunkt i 
Trøndelag.

 Fylkesveien fra Fannrem til Berkåk prioriteres som godsvei for laksetransporten.
 Mer overføring av gods via sjø, med nødvendig opprustning av relevante 

havner.
 Satsing på utvikling av mer klimavennlige og autonome  transportløsninger 

innen sjøtransporten.



For å få en mer trafikksikre samferdselsløsninger 
prioriteres dette:

 Ny løsning for Klettkrysset må komme på plass raskt.
 Nye veiløsninger Flakk – Ila og Flakk – Klett må inn som en del av ny NTP.
 Utvidelse av E6-rampene på Omkjøringsveien må gjennomføres raskt.

I tillegg vektlegger vi:
 Fortsatt utredning av fjordkrysning Fosen – Trondheim, men med forutsetning 

om realisering først etter Flakk – Ila og Flakk – Klett.
 E14 Stjørdal – Svenskegrensa må oppgraderes.



Trondheim lufthavn:
Utvikling av bærekraftige transportløsninger 

• sikre regionen et rutetilbud som dekker næringslivets, befolkningens og 
reiselivsnæringens behov.

• arbeide for effektive og bærekraftige tilbringertjenester til og fra lufthavnen.
• bidra til at regionen framstår som et attraktivt etablerings- og 

utviklingsområde for næringsliv, samt aktører innen forskning, utvikling og 
innovasjon



Hvordan skal vi nå våre mål og prioriteringer?

 Trondheimsregionen må delta aktivt i fylkeskommunale plan- og 
beslutningsprosesser for å påvirke dem på en ryddig og transparent måte.

 Levere innspill til NTP nå det er relevant, og jobbe tett med Trondheim 
kommune og Trøndelag fylkeskommune for å få gjennomslag.

 Utarbeide bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere samfunnsøkonomisk nytte av 
våre forslag til tiltak. 

 Det må utarbeides en regional godsstrømanalyse som grunnlag mer 
kunnskapsdrevne beslutninger. Trondheimsregionen vil delta i dette arbeidet.



Feasibility Study
Regional Talent Attraction Program
A need for a more progressive, systematic and collaborative effort to 

attract and retain talent to the tech sector in Trondheim region?

1

FUNDING PARTNER:



Pre-study Regional Attraction Program 
Scope of work – Work packages

2

What are others
doing?

1
Responsible: TC

1.1 Litterature and 
web study other

regions/cities

1.2 Visit and 
meetings/interviews

other regions

1.3 Workshop with
invited from other

regiones

The candidate
journey

2.0
Responsible: NiT

2.1 Examine
knowledge and 

attitudes towards
Norway/Trreg

2.2 What do 
candidates expect

and want?

2.3 How to get
candidates attention?

Describe the need of
the tech sector

3.0
Responsible: TC

3.1 Interviews with
companies and 
organisations

3.2 Categorize needs
and target groups

3.3 Overview of
existing/ongoing
TAM initiatives

Make suggestion
4.0

Responsible: TC 

4.1 Define possible
TAM program 

scenarios

4.2 Discuss
organisational

alternatives

4.3 Discuss
ambitions, economy

and resources



Talent Attraction Management - Framework

3

1.Talent Attraction – marketing and recruitment 
activities

2.Talent Reception – welcoming and ‘soft landing’ 
activities

3.Talent Integration – activities aimed at helping talent 
to settle in and prosper in the longer term, e.g.
networks for professional and social integration

4.Talent Reputation – place branding and employer 
branding efforts and ambassador network models

5.Management of the talent ecosystem – the glue that 
keeps the regional work to attract and retain talent 
together.

Figure: Cornerstones of Talent Attraction Management. (Future 
Place Leadership, modified from Tendensor, 2013)



Introduction to the Talent Agenda

4



“Talent, not capital, will be the key 
factor linking innovation, 
competitiveness and growth in the 
21st century."

Klaus Schwab 
Founder and Executive Chairman
World Economic Forum

Increasing importance of talent

Future Place
Leadership™



Future Place
Leadership™

The Job Effect 

”Attracting a scientist of software engineer to 
a city triggers a multiplier effect, increasing 
employment and salaries for those who 
provide local services”.

“Indeed, my research shows that for each new 
high-tech job in a city, five additional jobs are 
ultimately created outside of the high-tech 
sector in that city, both in skilled occupations 
(lawyers, teachers, nurses) and unskilled ones 
(waiters, hairdressers, carpenters)”.    



The talent shortage is 
widespread and global… 

45 per cent of 40 000 employers 
globally have difficulties in finding 
staff with the right skills. 

Attracting talents is a good 
investment for society..

Average expat family adds ≈ € 
255.000 to DK economy. 

Lack of talents hampers firm 
growth… 

No 1 reason why firms hold back 
investment & turn down offers   

..so is talent retention. If Cph retains all international talents 
6 months longer = economic benefits 
of 850 MEUR

Talent attraction and retention in numbers

Future Place
Leadership™



Future Place
Leadership™

Place matters – more than ever..

“Fifteen years ago, 80 percent of 
people said they chose the 
company before the city” 

Today, 64 percent choose the city 
before they choose the company 
or the job”. 

Charles Landry



Feasibility study findings & results



Package 1
What are other regions doing? 

(about their TAM program)

Estonia Gothenburg Copenhagen Singapore



Organised as a project, public-private 
partnership. Owned by/Hosted by West-
Sweden Chamber of Commerce

5 Employees SEK 5mill budget

“Attracting talent from all over the world to 
create a better future and help the region 
and employers reach their vision”

MoveToGothenburg

Population:
Gothenburg City:       0.58million
Metropolitan Area:   1.04 million

International House
Open house desk service – information services about living 
and working in Gothenburg. New International House 
concept in planning stage

Guides and toolkits 
How-to guides, relocation guides, etc.

Job advertisement
Platform for distributing open positions in tech companies

Spouse program
Communities and expat events

Promotion activities and campaigns
Branding and recruitment

Influencing political and legal framework 
Improving international talent mobility services

Started 2015

Career programs
3 career programs, with partners

Public funding + 
private partners



Significant efforts used (manpower, budget and 
dedicated focus – it’s an international competition!)1

2

3

4

5

12

Retention
High 

priority

High public engagement for business needs (service and 
support, funding, collaboration)

Stakeholder collaboration (crucial for obtaining the 
necessary trust and power to change ) 

Retention factors of high importance (Spouse, international 
students, community building, ambassador program)

Services aligned with business needs (International house, 
open desk consultations, promotion, campaigns, job 
platforms).

Summary of key findings
Package 1



Public Company.  Organised within Invest in 
Estonia, alongside Vist Estonia, Brand Estonia. 
Owned by Estonian Government, through 
Enterprise Estonia (foundation)

8 Employees €1,7m budget

“We are working for Estonian companies to 
help them find and keep people with 
extraordinary skills from around the world”

Work Estonia

Population: 
Estonia:               1.3   million 
Tallin (Capital):   0.44million

International House
Open house desk service – information services about living 
and working in Estonia

Guides and toolkits 
How-to guides, marketing toolkit, roadmap to foreign 
recruitment, relocation guides, etc.

Job advertisement
Platform for distributing open positions in tech companies

Spouse program
Goal: 51% to get a job within 6 months

Promotion activities and campaigns
Branding and recruitment

Incentives for employers and talents
➢Grant (€ 3000 per talent) to companies for recruiting 
foreign talents
➢Reimbursement of expenses for talents taking job after 
special campaigns

Started 2015 Public funding



Public Company.  Organised within 
alongside Invest in Copenhagen. Owned 
by Municipalities and region

20 Employees (on 
Talent)

DKK 53m 
budget

“We support foreign companies, investors 
and talents in making a successful start in 
Greater Copenhagen”

Copenhagen Capacity

Population:  
Copenhagen City: 0.79 million
Metropolitan Area: 2.06 million

International House
Open house desk service – information services about living 
and working in Copenhagen. Driven by Copenhagen 
municipality)

Guides and toolkits 
How-to guides, Onboarding, marketing, relocation guides etc. 

Job advertisement
Career Portal & database of talents ( approx. +40,000 pre-
screened profiles) 

Spouse program
Communities and expat events

Promotion activities and campaigns
Branding and recruitment

Projects
Currently running DKK 56mill development project – national 
TAM Model

Started 2015
Public + private funding 
(paid services)



Public Company.  Organised within 
alongside Invest in Copenhagen. Owned 
by Singapore Government

20 Employees (on 
Talent)

xx budget

“To help entrepreneurial scientists build 
Deep Tech startups”

Singapore (SG-Innovate)

Population: 5.69 Mill.

Talent Programs for students/graduates
To match top talent with high-potential Deep Tech startups.

Talent Marketplace 
A marketplace where talent and high-potential startups can 
seek each other out

Training Development
Building Deep Tech capabilities through world-class learning 
opportunities.

Events
Bring Together Great Minds Across the Ecosystem to Discuss, 
Share and Inspire Ideas of Innovation in Deep Tech

Investment
Venture building and venture investment

Started 2005 Public + private funding 
(paid services)

Incentives for talents
Grant/Stipend (3-6000 $/month) to talents accepted for 
Talent Programs



Package 2
Interview with talents - findings

(Primary data)



Package 2 - Interview with Talents (Talent Profile)

Cat 1 - Working 
in Greater 
Trondheim, 
coming from 
other country or 
city

Cat 2 -Working in 
other Norwegian 
city, but have 
studied in 
Trondheim

Cat 4 -Studying 
in Greater 
Trondheim, 
coming from 
other country or 
city

Cat 3 -
Spouse/partner 
of someone 
who moved to 
Greater 
Trondheim

10

55

11

Albania / Austria / China / Egypt / France / Germany  / 
Greece / Hong Kong  / India / Iran / Malaysia  / Mexico / 
Netherland  / Norway / Portugal / Russia / Singapore / 

Tunisia /  Ukraine  /  USA 

20 Nationalities



Attractive town – family friendly (Life quality, clean, 
safe, diverse cultural & great nature, excellent place to 
raise kids)1

2

3

4

5

18

Get our 
retention 
factors 
right!

Take care of the students (Great potential, low hanging fruit)

SUA office is efficient (Non-EU experienced bureaucracy 
difficulties) 

Adaption & integration is hard (speaking Norwegian is 
important & need program to help dual income possibility)

Desire to stay is high (if there is exciting job opportunities 
available).

Summary of key findings
Package 2



Pre-Arrival Arrival Adaption Integration Departure

Experience

Positive                Negative

Norway is an attractive 
country

Info about Norway online 
is quite limited

SUA office is efficient

Support from university 
and relocation agents are 
good

Finding accommodation is 
easy

Getting visa is 
troublesome for non-EU

Some experienced delay 
in D-number

Paperwork requirement 
not clear for EU citizens

Support is good for 
international students and 
working group

Unable to open bank 
account without D-number, 
resulted in salary delay.

Long waiting list in school 
enrolment (kids)

Worry of medical support 
due to delay in D-number

Info not all in English

Good support 
Colleagues and 
international community

Good family life

Work life balance

Hard to make friends 
with locals

No jobs for spouse / 
partner

Language barrier

Integration program not 
available.

Better opportunities

Spouse / partner 
experiences difficulties
Language barrier

Package 2 – Key Findings from interview with foreign talents



Foreign Talent Journey Map

Talents can be working adults, students or family that 
coming to work and study. they are excited to explore
Norway 

Expectations
• To settle in fast
• To adapt and integrate
• To build a new life

Pre-Arrival Arrival Adaption Integration Departure

Experience Neutral
Negative
Very Negative

Official paper work
Apply and obtain an ID-card / visa /  resi
dent permit is stressful for some.
Info in English but some forms in
Norwegian only.
Requirement  and notarization not 
clear for some countries (EU/EEA)

Satisfaction with authorities
SUA office is efficient
Some countries citizens need to run 
few places for Immigration, Tax 
office and Police.

Finding accommodation
Finding a place is easy
Rental process is stringent for 
Foreigner (security deposit)

Reason for coming
The desire to work / study abroad
A suitable job offer is found
Trailing  spouse / partner
A suitable course is found
Other countries were also considered 
but Norway replied first
Safe country
Beautiful nature

Searching for info about Trondheim
Info in Social media and Google
Limited info online

Experience with recruitment
Job search info mainly n Norwegian
After job offer, communication is 
professional
Hard to get job without speaking 
Norwegian
Recruitment process is slow

Satisfaction with public / services
Access to healthcare services for kids 
(due to delay in ID card)
Delayed in ID-card caused bank
Account set up (salary delay)
General public service info is avail in 
English but  details and forms are in 
Norwegian only
Long waiting list in international 
Schools and local kindergarten

Integration support
Support from university is good
Support from relocation Agent paid by 
Employer is good but only  initial stage
Most employers offer admin support
Some employers are unfamiliar with  
The legislation

Satisfaction with adaptation services
Not aware if there is any integration
Program
Some need to pay for language course

Attitude towards foreigners
Warm and welcoming to foreigners 
once they know you
Colleagues from work are helpful
Getting support from international 
community
Making friends with locals are difficult
Language is a barrier

Work & career
No issue for ICT professionals
Very hard for non ICT
Speaking Norwegian will open more 
Doors 
Competent Spouse / partner  in non ICT
hard to pursue a career here.
No clue about the job market
Network is the best way to get job but 
Its extremely hard for foreigners with
Narrow circle.

Reason to leave
Life changes
Better offer / opportunity elsewhere
Family issue
Partner / family experiences difficulties

Desire to stay
Tend to stay longer if things work out 
well
Those who left wish to return one day or s
tay connected

Tips for others
Super work life balance
Small town and close to nature
Good to raise kids here
People are friendly
Local Norwegian are reserved and 
difficult to integrate
Cost of living is high
Don’t come if you don’t have ICT 
Qualification
Weather is harsh during winter
Some bureaucracy  to go through

Yeah!! I am 
going abroad

Life is 
fantastic!

Oh no….. What will 
happen?

I want to 
go home! I am doing 

GREAT!

Very positive
Positive



Package 2 – Key Findings from interview with foreign talents

34%
• Limited practical information 

online about Trondheim for 
relocation

• Recruitment process is slow, some 
employers unsure of legalities 
matters but supported 
administratively.

5%
• Challenging for non-EU group with 

all paper work requirement

• Delayed in salary due to unable to 
get D number for bank account 
opening

• Update of address to Posten is a 
hassle

• Running few places (UDI, Politi, 
Skatten) should be avoided

• SUA office is efficient

• Support from NTNU is good

• Relocation agent is doing a good 
job

• Finding a place is easy but had 
challenge with collateral 
requirement

48%
• Finding school is difficult with long waiting at 

international school

• Barnahage is not always readily available.

• Info not all in English especially application 
forms

• Worried of medical issue for kids when D 
number is delayed.

• No integration program for trailing family who 
are not working

• Language barrier and have to pay for the course

• Norway is safe with beautify 
nature.

• Foreigners perceive Norway is 
efficient  and country with good life 
quality

• 2 groups  (Students who were 
supported by university & 
assisted by relocation agent)  
are generally happy

Arrival Adaption

• Working group are well supported by 
employers

• Relocation agents still help their clients 
by including them in some social 
activities

47%

Departure
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• Good prospect for ICT professional

• Work life balance and close to nature

• Good place to raise kids

• Tech professionals are surrounded by 
English speaking environment

• Good support from international 
community

• Hard to socialize with local

• No employment opportunity for non 
Tech group and job market is bleak 
for spouse / partner

• Dark and cold winter is challenging 
with no friends / family around

• Finding job is better chance through 
network but to foreigner is a 
challenge with limited social circle.

Intention to leave  (due to):

• Pursue other interest

• Go places where there is career 
opportunity for spouse / partner

• English speaking countries

• Family factors

28%

• Tend to stay longer than they 
originally planned

• Will still recommend Trondheim 
to others 

• Some consider to return at 
different life stage.

Pre
Arrival

Integration



Package 2 – Key findings from talents who left Trondheim (2nd set primary data)

Tech students – many options

Trail where friends & 
partners go to maintain 
the social contact and 
emotional comfort. 

Better prospect in bigger city

Low visibility of 
job market in 
Trondheim / less 
internationally 
oriented

Want to work for 
organizations that 
conscious with 
sustainability goals

Limited exciting 
employments / 
employers

Want to explore and 
adventure things outside 

TRD

Limited network 
for non-Trøndersk. 

Can’t find 
internship or job

Not aware of the 
urbanization in 
Trondheim Region

(Economic incentive and non-economic benefit influenced decision factors of talents)

Less concern with 
lifecycle and family 

commitment

Go places where 
they can build 
competence

Ties with family and 
friends here give 
familiarity and 
comfort

Partner found a job

Positive outcome from 
internship

Why they left
Possible 
reasons to 
stay

Closer to family 

Different needs 
in different 
lifecycle

Exciting opportunity

Possible 
Reasons to 
Return



Students - Retain them after studies

JR Consulting report, 2018

Only 25% of students 
perceive that regional 
businesses are visible

Over 80% of the 
respondents consider 

living in Trondheim 
after graduating

Student unions are 
central in reaching 
technical students 
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Kilde: Jr Consulting, 2018



25
Kilde: Jr Consulting, 2018



26
Kilde: Jr Consulting, 2018



Package 3
The needs of the tech sector

(interviews with companies and 
organisations



Package 3 Interview with companies

20 12

4

4 * 5 are new 
start-ups

High demand in talents in in 
3-5 years time.



Summary of key findings
Package 3

1

2

3

4

5

29

Attractive (Abundance of unique technologies – good 
working and career development)

Good talent access (However; student retention and 
attract more commercial experience and SW/UX 
competence in shortage)

Branding (need to increase visibility and international 
orientation)

Spouse / partner program is critical (for dual career possibility 
and community building)

Low awareness of TAM activities (Strong support for a 
dedicated Talent Attraction Management program/effort).

We need a 
TAM 

program!



Package 3 – Key Findings

Difficult to attract 
commercial 
talents

Lack of 
professional 
community and 
scale is too small

Low awareness 
of TAM related 
activities / service 
(eg SUA office)

Knowledge of 
Trondheim
• Lack of visibility 

in tech
• Branding of 

Trondheim is 
not strong

• There is gap 
between 
international 
academic 
community and 
the industry

• Lack of career 
program for 
spouse / partner

Lots of tech 
start-ups but 
experienced 
tech pro 
perceives 
working with 
start-ups is risky

1

2
• Low diversity 

and 
international 
orientation

• Not open to 
embrace 
diversity 
(language)

• Inward looking

Businesses 
are open to 
collaboration 
locally and 
abroad

Challenges

3

4 5

2

6

Great 
access to 
tech talents

Abundance of 
unique tech & 
innovations.

2

Things working well

Opportunities

Existence of 
international 
community

Norway is a good 
brand itself

Diverse 
Industry

1

5

3

4

1

Supportive of 
a structured 
TAM program 
in place

1



Overall key findings
Recommendations 
for how to proceed



How do we rate?

• Talent Attraction; is generally good due 
to academia

• However critical shortages in specific
catagories of competence and limited
common marketing and recruitment
campaigns

• Retention (reception and integration) –
should be improved.  Spouse & dual 
career critical

• Branding and visibility of tech sector –
room for improvement – both PLACE 
and EMPLOYER branding

• Clear need for a coordinated TAM 
program

32



The good parts!

Business leaders happy with NTNU talents; good access & high quality

Several companies with capacity and experience within TAM activities

NTNU with a well developed TAM strategy

Presence of professional service provider with many years experience –
Onboard Norway AS

There is a strong willingness to cooperate on strengthening TAM

33



But there is also a sense of urgency…

Business leaders:"It is critical that we solve the spouse problem"

Talents: "We would like to stay, but difficult to integrate socially and professionally
for the family"

Students: "The regional employers are not visible enough"

Startups/Scaleups: " The scaleup community is too small, 
to few commercial professionals available"

5 years left to reach the common goal of 1000 tech companies/20.000 employees

34



AMBITIONS
How does Talent Attraction Management fit in?

35



«The most attractive city 
region in Norway»

Strategisk næringsplan 2030 (tentative)



(Potential cost of fully
operational TAM Program)

500 MNOK

5-20
MNOK

A single strategic recruitment may 
potentially create a unicorn ? Mrd NOK

Fewer companies move to
other cities/countries ? MNOK

30 extra foreign talents move to 
the region, increased net public
income

4,2 MNOK
Est. 140 KNOK per talent
(Copenhagen example)

2% turnover increase
for tech industry

Potential value creationPotential Cost



How to do it – what topics to adress



Suggested pathway to a TAM Program

• Goal
• Greater Trondheim region to have a TAM program up and running by 1.august 

2022
• The Greater Trondheim TAM program shall have resources, efforts and 

funding to enable fair competition on the international Talent Arena

• Start with a portfolio of pilot projects in 2021/22 
• Build necessary awareness and stakeholder commitment and 
• Start improving on mission critical areas (where a quick fix can yield a high

return) 

39



Pathway for Greater Trondheim TAM Program

2021

2022

2023

2024

2025

Run Pilots

❖ Web Portal V1
❖ Ambassador 

Program pilot
❖ Spouse Program 

Pilot #1
❖ International 

Recruitment 
Campaign

Launch of TAM 
Program/Entity

❖ 3 Campaigns
❖ Spouse Pilot #2
❖ Student retention Portfolio 

established
❖ Establish business model, 

organisastion and governance

Fully 
established 
TAM Entity
❖ Web portal V2 (One Stop 

Shop)
❖ Spouse Program Fully 

Established

Operational 
optimisation

Web portal V3

KPI’s in operation

✓ 50% more recruitments
✓ 50% of spouses get job within 6 

mnths
✓ Student retention rate up by 25%
✓ Company satisfaction rate with 

TAM services > x%
✓ Talents stay 12 months longer 
✓ Visits to web portal increases 20% 

year on year

Ecosystem 
development
➢ Map and engage 

Stakeholders
➢ Build awareness 

and commitment
➢ Develop business 

model



Suggested activities Y1 / 2021

2

Recruitment campaign Pilot

Web Portal Pilot
A portal for easier customer journey

Ambassador Program Pilot
Expats, Students & Spouses

Spouse Program Pilot#1
Mapping & Events

Talents to tell great stories about the region 
and job oportunities. Recruit 15-20 
ambassadors. Ambassadors is given access 
to career/competence development at a 
number of companies through events in 
return for their stories.

The pilot will bring together stakeholders and 
facilitate cooperation, which enables spouses to 
increase opportunities for professional and social 
integration. This includes uncovering employers’ 
needs and coordinating with NAV and other 
relevant actors, as well as e.g. spouse events.

To create movement and attention a V1 of a 
web portal is needed. The portal will link up 
the most relevant actors and stakeholders and 
provide information to talents in an efficient 
way. The site will also enable communication 
about activities and potential camapaigns.

Run a pilot campaign to attract international 
talents. SW and microelectronics and 
commercial talents relevant target 
groups. The pilot shall include for testing 
concepts for reception as can be seen 
relevant in a future permanently TAM set-
up.

Develop ecosystem
Project management / Coordination

In order to achieve a coordinated and 
holistic approach towards a launch of a TAM 
initiative in Year 2, stakeholder engagment
and commitment is needed. A coordination 
of the pilot projects is also necessary to 
maximise short and long term effects.



BUDGET CONSIDERATIONS

42

FULLY ESTABLISHED TAM INITIATIVE 5-20 MNOK/YEAR (IN RANGE 
WITH OTHER REGIONS/CITIES)

Y1 PILOTS: BETWEEN 2 AND 2.5 MNOK DEPENDING OM AMBITION 
AND EXECUTION MODEL



Trondheim Talent 2022!



THANK YOU!
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FUNDINGPARTNER:



Back-up slides
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Existing initiatives in the region– relevant for TAM
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Testarenaer for styrket utvikling av autonomimiljøet i 
Trøndelag

Impello Management AS

Margrethe R. Skjelstad og Mathias Nordgulen
Trondheim, desember 2020



OM RAPPORTEN

Tittel: Testarenaer for styrket 
utvikling av autonomimiljøet i 
Trøndelag

Oppdragsgiver: 
Trondheim kommune

Oppdragstaker:
Impello Management AS
Innherredsveien 7
7014 Trondheim, Norge
Tel: +47 90 22 70 00
info@impello.no
www.impello.no

Forfattere: Margrethe R. Skjelstad, 
Mathias Nordgulen

OM IMPELLO MANAGEMENT

Impello Management er et ledende frittstående 
rådgivningsmiljø innen M&A, strategi og finans. Vi har en 
omfattende kunde- og oppdragsportefølje som 
inkluderer konsern, modne bedrifter, start-ups, 
vekstselskaper og forskningsmiljø innen flere bransjer 
med særlig fokus på IKT, energi, olje og gass, maritim og 
havbruk. 

Siden oppstarten av selskapet i 2005 har vi vært involvert 
i mer enn 100 transaksjonsprosesser og 700 konsulent-
og management-for-hire-oppdrag. 

De ansatte har utdannelse på mastergradsnivå som 
økonomer og ingeniører. Selskapet har hovedkontor i 
Trondheim og er 100% eid av de ansatte. 

Impello er eksklusivt norsk medlem av M&A-nettverket 
Globalscope. 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne rapporten er utarbeidet av Impello Management 
AS («Impello») på vegne av Trondheim kommune.

Informasjonen presentert i rapporten er innhentet fra 
diverse offentlige kilder og gjennom intervjuer. 

Impello tar ikke ansvar for eventuelle mangler eller feil i 
informasjonen i rapporten. 
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Sammendrag

● Metode: Impello har intervjuet tre andre testarenaer og åtte sentrale aktører i 
autonomimiljøet i regionen i dette prosjektet. I tillegg er det gjennomgått noe 
litteratur om testarenaer for å hente innspill og inspirasjon. 

● Testarena: En testarena er en fysisk lokasjon tilrettelagt for testing av ny 
teknologi og nye løsninger under virkelighetsnære forhold. Det er stor variasjon 
i organisering, finansering, formål mm. for ulike testarenaer. Det er ofte flere 
ulike aktører som deltar inn i testarenaer, og det er ofte flere lokale fordeler fra 
testarenaer.

● Suksesskriterier for testarenaer: Basert på litteratur, spesielt en rapport fra 
innovasjonsselskapet Nesta, og intervjuene har Impello samlet noen 
suksessfaktorer for testarenaer: 

• Tydelig formål
• Tydelig eierskap
• Fulltidsressurser
• Forretningsmodell og budsjett
• Plan for ressursbruk og infrastruktur
• Godt samarbeidsklima
• Involvering av lokale myndigheter i reguleringer og lovendringer
• Involvering av næringslivet
• Kommunikasjon
• Lokale brukere som aktive deltagere og testere
• God organisering og «kundereise» utover fysisk arena 

● Ytterpunkter i testarenaer: Det er uendelig mange modeller for hvordan en 
testarena kan se ut og være organisert. Eksempler på noen ytterpunkter for 
ulike testarenaer er:

1. Enkel vs. kompleks infrastruktur

2. Samarbeid vs. hemmelighold

3. Laboratorium vs. virkelige forhold

4. Kommersielle aktører vs. forskningsaktører

5. Kommersiell modell vs. fri bruk

● Sentrale innspill fra intervjuer med aktører i miljøet er samlet i en egen 
oppsummering.

● Anbefaling til Trondheim kommune:

1. Kommunen bør identifisere konkrete initiativer og utfordringer til 
industrien 

2. Kommunen bør ha fokus på økt kommunikasjon på vegne av miljøet.

3. Kommunen bør opparbeide og bruke juridisk forståelse til å bistå og 
utfordre aktørene i regionen.

4. Kommunen bør ha en klar strategi for regulering av områder til testformål. 

3

Denne rapporten ser på ulike modeller og suksesskriterier for testarenaer, og henter innspill til hvordan kommune og andre aktører bør tilpasse seg for å utvikle 
autonomimiljøet i Trøndelag, spesielt gjennom bruk av testarenaer.
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Confidential

Bakgrunn

Prosjekt for Trondheim kommune våren 2019
Våren 2019 gjennomførte Impello et prosjekt på oppdrag fra Trondheim 
kommune. Prosjektet fokuserte på autonomi, selvkjørende transport, i 
Trondheimsregionen. Prosjektet var delt i to deler hvor en del er en kartlegging av 
aktører, prosjekter og testarenaer innen autonom transport i regionen. Del to 
samler tilbakemeldinger fra autonomimiljøet på hva Trondheim kommune kunne 
gjøre for å bidra til en positiv utvikling av miljøet. 
Prosjektet ble gjennomført delvis som en skrivebordsanalyse og delvis gjennom 
intervjuer med sentrale aktører. 
Siden forrige prosjekt ble avsluttet i påsken 2019 har det skjedd mye innenfor 
autonomi i regionen. Blant annet er det etablert en klynge for havautonomi, 
testarenaer for luft og land er under etablering og det er økende grad av 
samarbeid og ambisjoner i miljøet. 

Testarena
Trondheim kommune ønsker å være med og drive utviklingen av testarenaer for 
autonom teknologi i regionen. Dette er et satsningsområde for kommunen og 
man har en hypotese om at gode testarenaer vil være viktig for miljøets utvikling 
og posisjon innen autonomi. Samtidig har det vist seg utfordrende å finne en god 
modell for testarenaene.  
Trondheim kommune ønsker derfor en oppdatering av kartleggingen og de 
ønsker at Impello utfordrer på hvordan det er lurt å jobbe for å utvikle 
testarenaene, hva som er de sentrale tingene å tenke på, hvilken rolle kommunen 
bør ta og evt. hva annet kommunen kan bidra med for å støtte autonomiaktørene 
og –prosjektene i regionen. 

Gjennomføring
Prosjektet er gjennomført høsten 2020 av Impello Management ved Mathias 
Nordgulen og Margrethe Skjelstad. 
Prosjektet er todelt hvor del 1 er en oppdatering av kartleggingen av miljøet. 
Denne delen finnes i en egen rapport. 
Del 2 omhandler i hovedsak testarenaer og ser på sentrale suksessfaktorer og 
andre innspill til hva miljøet og Trondheim kommune bør gjøre for å videreutvikle 
testarenaer i regionen. Denne rapporten er resultatet av del 2. 
Arbeidet er gjennomført gjennom en enkel litteraturgjennomgang og gjennom 11 
intervjuer med andre testarenaer og sentrale aktører i autonomimiljøet i regionen.
Rapporten ble ferdigstilt 8.12.2020.  
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Intervjuobjekter og intervjuguide: testarenaer

Navn Selskap Rolle Dato

Olav Madland Applied Autonomy AS CEO 04-11-2020

Paul Zahl Pedersen AstaZero (RISE) Styremedlem 06-11-2020

Marie Lundstad Startuplab Manager MobilityLab 06-11-2020

7

Intervjuobjekter testarenaer
Intervjuene er gjennomført over telefon og digitale møtetjenester

1. BAKGRUNN

Impello gjennomfører et prosjekt for Trondheim kommune hvor 
vi ser på selvkjørende transport på hav, land og i luften. I 
prosjektet ønsker Trondheim Kommune å samle innspill på 
hvordan man kan videreutvikle testarenaer innenfor denne typen 
autonomi. I den forbindelse ville det vært svært nyttig å høre 
deres erfaringer med organisering, finansiering, 
samarbeidsmodell mm. 
● Hvilke aktører er involvert i testarenaen?
● Hvordan er rollefordelingen mellom aktørene? (kommersialisering, 

koordinering, kundekontakt, markedsføring, finansiering, osv.)
● Hvordan har organiseringen av testarenaen utviklet seg?
● Hvordan er forretningsmodellen for testarenaen?
● Hvordan er testarenaen finansiert? (I dag og ved oppstart)
● Hva var de viktigste suksessfaktorene ved oppstart av 

testarenaen?
● Hvilke er de viktigste suksessfaktorene ved testarenaen i dag?
● Trondheim og regionen ønsker å bygge opp gode testarenaer for 

autonome skip, kjøretøy og fly/droner. Har du noen tips på veien?

Intervjuguide
Intervjuguiden er veiledende og det er gjort tilpasninger i samtalene med de ulike aktørene. 
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Intervjuobjekter og intervjuguide: aktører i autonomimiljøet i regionen

Navn Selskap Rolle Dato

Frode Halvorsen Ocean Autonomy Cluster CEO 02-11-2020

Vegard Hovstein Maritime Robotics CEO 24-11-2020

Asgeir Sørensen NTNU/AMOS Professor 24-11-2020

Tor Odd Iversen Green Flyway Faglig prosjektleder 26-11-2020

Erlend Solem Trøndelag fylkeskommune Fylkesdirektør for samferdsel 27-11-2020

Paul Sverre Røe Proneo Prosjektleder 30-11-2020

Torhild Aarbergsbotten Proneo Prosjektleder 30-11-2020

Gard Ueland Kongsberg Seatex CEO 02-12-2020
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Intervjuobjekter i autonomimiljøet i regionen
Intervjuene er gjennomført over telefon og digitale møtetjenester

1. BAKGRUNN

Impello gjennomførte i 2019 et prosjekt for Trondheim 
kommune hvor vi samlet innspill til hva kommunen kan gjøre for 
å bidra til videre utvikling for autonomimiljøet i regionen til havs, 
land og luft. 
Nå ønsker Trondheim kommune en ny rapport, men med 
spesielt fokus på utvikling av testarenaer. Trondheim kommune 
ønsker å samle innspill på hvordan man kan videreutvikle 
testarenaer innenfor denne typen autonomi. I den forbindelse 
ønsker vi gjerne innspill fra sentrale aktører i miljøet. 
● Vedlagt er en oversikt over aktører, prosjekter, testarenaer og 

initiativer rundt autonomi i regionen. Kjenner du til andre vi burde 
inkludere i oversikten?

● Hvorfor er testarenaer viktig for utviklingen av autonome 
transportløsninger?

● Hva er man gode på rundt testarenaer i regionen i dag?
● Hva bør man forbedre rundt testarenaer i regionen?
● Hva kan kommunen gjøre for å bidra positivt til autonomimiljøet og 

utviklingen av testarenaer?
● Hva kan fylkeskommunen gjøre for å bidra positivt til 

autonomimiljøet og utviklingen av testarenaer?

Intervjuguide
Intervjuguiden er veiledende og det er gjort tilpasninger i samtalene med de ulike aktørene. 
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Om testarenaer2
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En testarena er en fysisk lokasjon tilrettelagt for testing av ny teknologi og nye 
løsninger under virkelighetsnære forhold

OECD definerer en testarena som:

“Testområder/-miljøer hvor ny teknologiutvikling kan 
testes i kontrollerte, men nær virkelige, forhold.”

● Testarenaer er verktøy for testing, utprøving og kommersialisering 
av teknologi og piloter. 

● Nesta1 mener testarenaer er spesielt godt egnet for å teste 
teknologi som opererer i komplekse systemer eller er knyttet til 
etiske problemstillinger. Testarenaer er ofte egnet for teknologi 
som er nær kommersialisering. 

● Siden testarenaene muliggjør testing av teknologi som ikke ellers 
ville blitt testet kan testarenaer også bidra til å motivere til 
investering i innovasjon fra private aktører. 

● Testarenaer kan ha tyngde mot forskningsinstitusjoner og 
forskningsprosjekter, eller være en ren kommersiell arena for 
testing av nye versjoner og løsninger for etablert næringsliv. 

I en undersøkelse av testarenaer fant Nesta at disse aktørene typisk er involvert 
i testarenaer: 
● Innovasjonsaktører – Private selskaper eller forskningsinstitusjoner. Ofte er 

det større selskaper involvert. Det var vist seg vanskelig å involvere SMB-
segmentet. 

● Offentlig sektor – Det offentlige er ofte involvert i finansiering av testarenaer. 
Nesta mener det offentlige bør ta et større eierskap til testarenaene for å 
sikre at mål og resultater blir mer samfunnsnyttige.

● Lokale og regionale myndigheter – Nesta finner at lokale myndigheter i 
økende grad bruker testarenaer for økonomisk utvikling og som del av et 
økosystem rundt innovasjon

● Reguleringsmyndigheter – Disse er i liten grad involvert mer enn som en 
støtte, men Nesta argumenterer for økt involvering av disse miljøene for å 
muliggjøre mer eksperimentell tilnærming til regulering og lovgivning. 

● Universiteter og andre forskningsinstitusjoner – Universiteter og/eller 
forskningsinstitutter er involvert i alle identifiserte testarenaer i Nestas 
undersøkelse. Universitetene har en viktig rolle i spredning av verdi fra 
testarenaen og som et bindeledd mellom privat og offentlig sektor. 
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2. OM TESTARENAER

1) Kilde: Nesta, «Testing innovation in the real world», 2019. 

Aktører som er involvert i testarenaer
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Testarenaer fører med seg en rekke fordeler for lokalsamfunnet
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Fordeler med testarenaer
Kilder: Nesta, «Testing innovation in the real world», 2019. Nærings- og Innovasjonsdepartementet, Presentasjon, Johanna  Carno, 2017

2. OM TESTARENAER

Testarenaer kan gi flere fordeler for lokalsamfunnet. Nesta og Johanna Carno fra Nærings- og innovasjonsdepartementet i Sverige trekker 
frem at testarenaer blant annet kan bidra til: 

● Økt samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv, universiteter og 
andre forskningsintensive organisasjoner. 

● Å tiltrekke kapital og ressurser til innovasjon innen spesifikke 
teknologier, sektorer og forskningsområder der lokalområdet 
ønsker å styrke konkurransefortrinn. 

● Å redusere risiko i utviklingsprosessen for selskaper gjennom et 
trygt område for iterasjon og feiling på vei til et investeringsklart 
case.

● Å promotere lokalområdet og gi investorer og eksisterende firmaer 
i området trygghet om at det eksisterer et støttende lokalt 
innovasjonsøkosystem.

● Å forbedre offentlige tjenester gjennom riktige regulatoriske 
systemer.

● Å maksimere kommersielt potensial fra lokal forskning

● Et rammeverk for innovasjonspolitikk med en systematisk 
tilnærming til evaluering av effektivitet

● Kortere forskningsløp: Tiden fra forskning til innovasjon og marked 
bli mindre og mindre. Testarenaer gjør det mulig å teste 
forskningsresultater tidlig i innovasjonsprosessen, men også 
avanserte prototyper under faktiske forhold. 

● Synliggjøre eksportpotensial: Testarenaer kan være nyttige verktøy 
for å tiltrekke investeringer og synliggjøre eksportpotensial i 
regionen.

● Systembarrierer: Testarenaer bidrar til å identifisere 
systembarrierer
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Hva skal til for å lykkes med testarenaer?

Fra flere kilder, herunder litteratur og intervjuer har Impello samlet 
utvalgte suksesskriterier for testarenaer. Suksesskriteriene trekkes 
frem som viktige for å oppnå ønsket effekt av testarenaene.  
Listen over suksesskriterier er ikke utfyllende, og det vil være ulike 
behov og utfordringer for ulike testarenaer. 

De identifiserte suksessfaktorene er:
(Det er ikke gjort en vekting av faktorene. Rekkefølgen er tilfeldig)

Tydelig formål

Tydelig eierskap

Fulltidsressurser

Forretningsmodell og budsjett

Plan for ressursbruk og infrastruktur

Godt samarbeidsklima

Involvering av lokale myndigheter i reguleringer og lovendringer

Involvering av næringslivet

God organisering og «kundereise» utover fysisk arena

Kommunikasjon

Lokale brukere som aktive deltagere og testere
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Utvalgte suksesskriterier

2. OM TESTARENAER



Suksesskriterier for en vellykket testarena (1) 

Tydelig formål: 
Det er mange forskjellige tolkninger av begrepet testarena. I tillegg 
innebærer ofte testarenaer samarbeid mellom mange ulike aktører. 
– Uten et tydelig formål kan samarbeid, investeringer og organisering 
bli ustrukturert. Vær oppmerksom på at de ulike partene ofte har 
forskjellige formål og behov i testarenaen. Det er viktig å sikre at 
disse målene ikke er i konflikt med hverandre. 

Tydelig eierskap: 
For å sikre fremdrift og utvikling er det avgjørende med et tydelig 
eierskap til testarenaen. Eieren er ansvarlig og er motoren for 
testarenaens fremgang som entitet.

Fulltidsressurser: 
I likhet med eierskap er det avgjørende for fremdrift og utvikling at 
man har dedikerte ressurser som har testarenaen som sin primære 
arbeidsoppgave. Fulltidsressurser som kan drifte og utvikle den 
fysiske arenaen og alt tilhørende er viktig både i oppstart og under 
drift av testarenaer. 
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2. OM TESTARENAER

Forretningsmodell og budsjett: 
En gjennomtenkt forretningsmodell og forventning til etterspørsel er 
viktig for å sikre tilstrekkelig finansiering og muliggjøre gode 
investeringsvalg.

Plan for ressursbruk og infrastruktur: 
Som ved enhver investering er det viktig med en felles forståelse av 
investeringsbehov. Nesta anbefaler en stegvis finansieringsplan og 
anbefaler å kontakte andre testarenaer for å få hjelp til å planlegge 
investeringsbehov og ressursbruk. 

Godt samarbeidsklima: 
Gjennom samarbeid i testarenaer forsøker partene å oppnå en større 
helhet enn hver enkels bidrag. Grunnlaget for de felles fremskrittene 
utover de kommersielle fordelene for enkeltaktøren beror på tillit og 
samarbeid. Deltagerne bør være tydelige på sine fordeler og formål 
med deltagelse. Nesta viser til at man bør forsøke å holde antallet 
aktive samarbeidspartnere nede slik at organisering og rollefordeling 
blir enklest mulig. 



Suksesskriterier for en vellykket testarena (2) 

Involvering av lokale myndigheter rundt reguleringer og 
lovendringer: 
I testing av ny teknologi er det avgjørende med et godt samspill 
mellom myndigheter og private aktører for å tilpasse regulatoriske 
rammeverk. Dette gjelder spesielt ved grensebrytende teknologi, slik 
som autonomi. Testarenaer kan være viktige verktøy for å 
identifisere regulatoriske utordringer. Lokale myndigheter spiller en 
sentral rolle i å tilrettelegge og kommunisere regulatoriske rammer 
for teknologianvendelser. 

Involvering av næringslivet: 
Næringslivet kvalifiserer produktene og teknologiens levedyktighet 
og etterspørsel. Næringsaktører kan ha forskjellige innganger i en 
testarena f.eks. på finansieringssiden, som en bruker av testarenaen 
eller som kunder av den testede teknologien.

God organisering og «kundereise» utover den fysiske arenaen: 
En testarena er mye mer enn den fysiske lokasjonen. Flere vi har 
snakket med påpeker at man for å lykkes med en testarena må 
legge mer tid i kundereise, organisering, strategi og andre faktorer 
enn det man legger i planlegging av fysisk infrastruktur.
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2. OM TESTARENAER

Kommunikasjon: 
En testarena er ment å tiltrekke seg aktører fra verden til den lokale 
infrastrukturen. God markedsføring og ekstern kommunikasjon av 
testarenaen må dermed ikke undervurderes for å sikre god 
kapasitetsutnyttelse og aktivitet i testarenaen. Det kan være 
vanskelig å nå ut til bedriftene. Gøteborg i Sverige har samlet 
kommunikasjonen rundt sine testarenaer nettopp for å nå bredere ut 
med mulighetene som finnes lokalt. 

Lokale brukere som aktive deltagere og testere: 
Flere av de forventede effektene av en testarena kan ligge i 
lokalsamfunnet. Gjennom involvering av lokale selskaper og 
mennesker oppnår man økt forståelse for testarenaen og kan teste 
mer virkelighetsnære situasjoner som kan gi stor verdi til 
lokalbefolkningen. Et eksempel på en testarena som aktivt involverer 
lokalbefolkningen er Norefjell hvor man tester mobilitetsløsninger for 
sesongattraksjoner. 



Det finnes uendelig mange modeller for testarenaer

Ved etablering av testarenaer er det helt sentralt å tidlig avgjøre 
hvilken drifts-, samarbeids- og forretningsmodell man ønsker å 
benytte. Modellen må passe ønsket formål og tilpasses den enkelte 
testarena. Det finnes uendelig mange ulike modeller som alle kan 
være riktige i ulike sammenhenger. MobilityLab og AstaZero er 
eksempler på testarenaer med svært ulik modell. 

Det er flere akser man må vurdere i valg av modell, med følgende 
ytterpunkter:  

1. Enkel vs. kompleks infrastruktur
2. Laboratorium vs. virkelige forhold
3. Kommersielle aktører vs. forskningsaktører
4. Samarbeid vs. hemmelighold
5. Kommersiell modell vs. fri bruk
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2. OM TESTARENAER

AstaZero: Testarena for biler for test av ytelse, sikkerhet og teknologi 
på vinterføre og i ulike situasjoner (landevei, byområde, mm.). 
Testarenaen eies av RISE forskningsinstitutt. Forretningsmodellen 
baserer seg på ca. 60-40 % kommersielle oppdrag og forskning, og de 
kommersielle aktørene binder seg til fremtidig testvolum slik at eierne

www.astazero.com

har økonomisk trygget for nye 
investeringer. 

MobilityLab: Planlagt testområde i Oslo for testing av 
mobilitetsløsninger- og teknologi. Initiativ fra StartupLab og TØI. 
Initiativet har tett samarbeid med lokale myndigheter og 
forskningsmiljø. De har dedikerte fulltidsressurser for å sikre 

www.startuplab.no/mobilitylab

fremdrift. MobilityLab skal i utgangspunktet 
ikke basere seg på kommersiell drift, men 
fokusere på å være en tilrettelegger for 
testing i et reelt bymiljø.

Eksempler:

https://www.astazero.com/
http://www.startuplab.no/mobilitylab
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Ytterpunkter i testarenaer

Avhengig av hvor i innovasjonsprosessen teknologien er, og om det er store eller små selskaper som utgjøre kjernekundene 
må man vurdere om testarenaen skal være enkel og gi billig tilgang til fysiske områder eller bestå av kompleks infrastruktur 
og mye tilrettelegging for hver unike kunde og prosjekt.

AKSE

2. OM TESTARENAER

Enkel vs. kompleks 
infrastruktur

Laboratorium vs. 
virkelige forhold

Kommersielle aktører 
vs. forskningsaktører

Samarbeid vs. 
hemmelighold

Kommersiell modell 
vs. fri bruk 

BESKRIVELSE

Det varierer i hvor stor grad testarenaer består av virkelige forhold, både fysisk og i testomfang (kun test av produkt og 
teknologi eller testing av brukeradferd, forretningsmodell, regulering, mm. i tillegg.). 

Fordelingen mellom forskning og kommersiell aktivitet varierer mellom ulike testarenaer og henger ofte sammen med 
finansiering. 
● AstaZero har ca. 60 % kommersiell aktivitet og 40 % forskningsaktivitet. 
● Trondheimsfjorden har høy grad av forskningsprosjekter

Et sentralt valgt er hvorvidt testarenaen skal ha økonomisk overskudd og om tilgang til arenaen baserer seg på 
markedsprising eller fri bruk. Disse to ytterpunktene gir svært ulike testaktiviteter og brukere av testarenaen. 
● Eksempler på kommersielle modeller: SINTEFs laboratorier, AstaZero
● Eksempler på modeller med fri bruk: Trondheimsfjorden, Kongsberg by&lab, Green Flyway) frem til 2022

I den grad kunder er involvert med behov for å beholde konkurransefortrinn og ny teknologi, kan hemmelighold bli sentralt i 
testarenaen. Hemmelighold går ofte på bekostning av samarbeid og korrelerer ofte med kommersielle forretningsmodeller.
● Eksempler på åpne samarbeid: Kongsberg by&lab, Oslo MobilityLab
● Eksempler med en grad av hemmelighold: AstaZero, Trondheimsfjorden, Green Flyway
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Testbed Sweden

Sverige er et av verdens mest innovative land og Stockholm er nummer to i 
verden på flest suksessfulle start-ups per innbygger, kun slått av Silicon Valley. 
Svenske myndigheter ønsker å videreutvikle innovasjon og kommersialisering og 
ser at testarenaer er gode virkemiddel. Gjennom å styrke svenske testarenaer 
ønsker de å befeste en internasjonal posisjon og tiltrekke seg utenlandske 
aktører til Sverige. 
Sverige unike innovasjonskultur trekkes frem spesielt av Paul i RISE (AstaZero) 
som en viktig grunn til at AstaZero har blitt en suksess. Han tror det ville være 
betydelig mer utfordrende å gjennomføre det samme i Norge.

Formål med Testbed Sweden:
● Styrke konkurransekraften for svensk industri/akademia/instituttsektor
● Tiltrekke investeringer i svenske testarenaer
● Møte samfunnets utfordringer  

Organisering:

● Statlig satsning gjennom Nærings- og Innovasjonsdepartementet
● Vinnova har ansvar for å samle og tilgjengeliggjøre informasjon om 

testarenaer i Sverige.

Testbed Gøteborg
Gøteborg har en av verdens største tetthet av testarenaer. Lokale myndigheter i 
Gøteborg har initiert «Testbed Gothenburg» for å markedsføre og støtte byens 
testarenaer på en samlet måte. Les mer om satsingen her: 
www.investingothenburg.com/doing-business/testbed-gothenburg-initiative
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Svenske myndigheter har satt i gang et initiativ på testarenaer for å styrke Sveriges samlede posisjon på området

2. OM TESTARENAER

http://www.investingothenburg.com/doing-business/testbed-gothenburg-initiative
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Testarenaer for autonomi i Trøndelag3
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Testarenaer for autonomi i Trøndelag

Trondheimsregionen har allerede et bredt og ledende autonomimiljø. 
Med sentrale aktører som jobber med både selvkjørende fly, droner, 
biler og skip ligger forholdene til rette for at regionen kan bli et 
sentrum for teknologiutvikling til autonom transport. 
Trondheim og omheng har flere områder som er brukt til testing av 
autonom teknologi til transportformål. Flere nye områder er under 
planlegging, og eksisterende områder har utviklingspotensial. 
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3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

Trondheimsfjorden: Testarena for autonome skip på og under vann. 
Etablert som følge av et bredt samarbeid i 2016 etter initiativ fra 
Gard Ueland (Kongsberg Seatex). Verdens første testarena for 
autonome skip. Det jobbes nå med å utvikle en bedre kundereise og 
kommunikasjon av testmulighetene. 

Smart Mobility Arena: Planlagt testområde i Stjørdal kommune for 
blant annet autonom teknologi og ITS-systemer for biler. Testarenaen 
er under planlegging. Reguleringsplanen for området er forventet 
godkjent i første del av 2021 og tidligste mulige byggestart er 2022.  

Green Flyway: Testområde for elektriske og autonome fly og droner 
mellom Røros og Östersund. Etableres i første omgang som et 
forskningsprosjekt, men har ambisjon om å være en kommersiell 
aktør ila. noen år. Forskningsprosjektet har et budsjett på 2 mill. 
EUR.

HAV

LUFTLAND

www.testsitetrd.no

www.hellarena.no www.greenflyway.se

http://www.testsitetrd.no/
https://hellarena.no/
http://www.greenflyway.se/


Hva mener aktørene i miljøet?

Impello har gjennomført intervjuer med sentrale aktører i 
autonomimiljøet i regionen for å få innspill til hva kommunen og 
andre sentrale aktører kan gjøre for å bidra til økt innovasjon og 
kommersialisering med fokus på bruken av testarenaer som 
virkemiddel.

Tilbakemeldingene har vært varierte og Impello opplever at ulike 
aktører har relativt ulike syn på hvor involvert kommunen bør være og 
hvor viktig utvikling av testarenaer er for videre utvikling av miljøet. 

På de neste sidene har vi samlet de viktigste innspillene fra 
intervjuene. 
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3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG
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Innspill fra intervjuer (1)

● Stor variasjon i dag: Det er varierende hvor tydelig formålet til de 
ulike testarenaene i regionen fremstår i dag. 

● Green Flyway er en av testarenaene med tydeligst formål i 
regionen. Modellen de ønsker tilsvarer lignende testarenaer for 
landbasert testing i Sverige. Green Flyway har en klar idé om hva 
de skal drive med og arbeider mot en klart definert kundemasse 
og mot europeiske forsknings- og infrastrukturprosjekter. De har 
også tydelig eierstruktur og god informasjon om fasiliteter, planer 
og kontaktpunkter på sine nettsider.

● Trondheimsfjorden testarena som konsept oppfattes som uklart 
av flere. Testarenaen har formelt eksistert lenge som et åpent 
geografisk testområde, men uten en strukturert organisering. Et 
klart forbedringspunkt er å definere og markedsføre tydelig hva 
konseptet Trondheimsfjorden testarena består av. Det er 
hensiktsmessig om en eller noen få aktører har ansvar for 
kommunikasjon, kundekontakt og tilrettelegging. Ocean 
Autonomy Cluster er involvert i å sette i gang en katapultordning 
for infrastrukturen. Dette kan være en riktig ordning for å 
tilgjengeliggjøre infrastrukturen som i dag fremstår som noe 
proprietær og utilgjengelig for andre enn de sentrale aktørene i 
det lokale miljøet.
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Tydelige formål hos eksisterende testarenaer?

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Katalysator for andre initiativer: Ved etablering av 
Trondheimsfjorden som testarena opplevde man at flere 
prosjekter, initiativer og aktører kastet seg frempå og dro nytte av 
oppmerksomheten og tilretteleggingen rundt testarenaen. Blant 
annet kom flere initiativer på banen fra NTNU, herunder 
MilliAmpere, som en direkte konsekvens av testarenaen. 
Finansiering opplevdes lettere i kjølvannet av oppmerksomheten. 
Testarenaer kan spille en viktig rolle i å skape energi i miljøet. 

● Enkel tilgang: Vegar Hovstein trekker frem behovet for enkel og 
tilrettelagt tilgang til testarealer som det sentrale behovet for 
lokale SMB-aktører. De ønsker seg en sentrumsnær og enkel 
testarena for luft-droner og enkel tilgang til testområder på 
fjorden. 

Behov for testarenaer
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Innspill fra intervjuer (2)

● Kombinasjonen hav, land og luft: Det er en stor styrke å kunne 
teste mobilitet på hav, land og luft innen regionen, og det er mye 
som skjer av lokale initiativer, forskning og investeringer. Norge 
er i ledelsen på området, men internasjonale aktører setter nå i 
gang med enorme investeringer innen autonomi.

● Ledende forsknings- og utdanningsmiljø: Regionen har et 
ledende forsknings- og utdanningsmiljø med NTNU og SINTEF i 
spissen. Det er et sterkt konkurransefortrinn å kunne utnytte 
synergier mellom forskning og industri. 

● Komplementære deltagere: For å teste de ulike aspektene av nye 
teknologier og forretningsområder bør deltagerne komplementere 
og utfylle hverandre. Forskjellige fagområder så vel som ulike 
interessenter bør delta i utprøvingen.

● Tverrfaglighet: Olav Madland i Applied Autonomy peker på at 
tverrfaglige deltagere var viktig i et samarbeid og en styrke for 
testarenaen på Kongsberg. Gjennom tverrfaglighet vil man kunne 
skape mer aktivitet, nå ulike markeder og redusere risiko.
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Samarbeid og tverrfaglighet

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Klynger, møteplasser og andre forum: Det er flere 
klyngeaktiviteter og møtefora tilgjengelige innenfor autonomi og 
mobilitet i regionen, men Trøndelag er relativt lite i internasjonal 
sammenheng. Deltagelse i nasjonale fora for samarbeid om 
initiativer og testarenaer i andre deler av landet vil være gunstig. 
• Kongsberg By&Lab har eksempelvis flere initiativ på å opprette kontakt 

med andre aktører i landet. 
• MobilityLab i Oslo trekker også frem nasjonale samarbeid og 

erfaringsdeling som positivt. 

● Samlokasjon: Maritime Robotics mener at det er i overkant 
mange initiativer rundt samarbeid, kommunikasjon og klynger, 
spesielt for de mindre aktørene. De peker likevel på samlokasjon 
og fysisk nærhet som veldig viktig. Brattøra og Nyhavna er 
verdifulle områder for det maritime miljøet.

● Luftfartsmøte i regionen: Green Flyway har et mål om å 
gjennomføre et årlig luftfartsmøte. De ser muligheter for 
samarbeid med andre klyngeaktiviteter og møtefora i regionen på 
tvers av ulike transportformer innen mobilitet, og også nasjonalt.

● Ocean Autonomy Cluster har tatt initiativ til ulike 
samarbeidsformer. Klyngen bidrar blant annet til felles innsats 
inn mot søknader til forskningsrådet, opprettelse av prosjekter og 
internasjonal erfaringsdeling. 

Klynger og møteplasser
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Innspill fra intervjuer (3)

● Kulturen i Norge er svært ulik den i Sverige. Det er kommet 
innspill på at det ikke en like sterk innovasjonskultur i norsk 
næringsliv som det man finner i Sverige og at det oppleves mer 
utfordrende å kommersialisere innovasjon i Norge. Det er viktig å 
ikke bli for tilfreds med den posisjonen man har, men hele tiden 
jobbe for å ligge i front. 

● Fullføre initiativene: Noen mener Norge og regionen er gode på 
nye initiativer og ideer, men samtidig stopper prosjektene ofte 
opp før man virkelig har hentet ut potensialet. Dette ser vi i 
Trondheimsfjorden og i miljøet generelt. Det offentlige kan bli 
flinkere til å være en pådriver for igangsettelse og utvikling. 
Mangel på driv og oppfølging fører til at ting ofte tar lang tid og at 
energien i initiativene forsvinner før prosjektene er i gang. 
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Kultur

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Det offentlige kan kommunisere og opprettholde trykket i 
budskapet om regionens og Norges kapasitet for innovasjon 
innen autonomi og transport. Omdømmet tiltrekker seg de beste 
studentene og skaper etterhvert internasjonale prosjekter og 
lokale tiltak. Effekten av god omtale av pågående aktivitet er stor, 
og dette grunnlaget må bygges på for å oppnå en kritisk masse 
og stadig større ringvirkninger.
• Asgeir Sørensen påpeker at det maritime autonomimiljøet i 

Trondheim er omtalt betydelig mer i internasjonale medier enn i 
lokale og nasjonale medier. 

● Regionalt, nasjonalt og internasjonalt: Kommunikasjonen må 
rettes regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Regionalt 
er det viktig å få oppmerksomhet om pågående initiativer. 
Nasjonalt og internasjonalt er det viktig å fremheve Norge som et 
kompetansesenter for å utvikle mobilitet, maritim industri og 
havbruk til en større industri. Flere påpeker at det er viktigere å 
bygge opp en felles god kompetanse enn at hver fjord i Norge 
skal være et testområde.

● Arrangementer som f.eks. «Cutty Sark for autonome skip» kan 
bidra til å samle et internasjonalt miljø på Trondheimsfjorden. 
Njord har planer om å samle internasjonale, autonome fartøy på 
Trondheimsfjorden i august 2021. 

Kommunikasjon

● Lokomotiv: Det er mangel på nok store oppdragsgivere som kan 
være sentrale i utvikling av lokale leverandører av autonom 
teknologi. Det påpekes av flere at få store aktører med 
hovedkontor i Trøndelag gjelder for regionen generelt og ikke 
utelukkende autonomimiljøet. Equinor, oppdrettsnæringen, 
kommune og fylkeskommune trekkes frem som kandidater som 
kunne vært mer sentrale i miljøet. 

Næringsliv
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Innspill fra intervjuer (4)

● Hav og luft trekkes frem av flere som de to viktigste temaene for 
regionen. Flere mener at det primært er disse to områdene, og 
tverrsnittet mellom dem, som er konkurransefortrinnet i regionen 
og i Norge. Et argument som trekkes frem er at det ikke finnes en 
sterk leverandørindustri for biler eller busser i Norge. Andre 
påpeker at det innen hav og luft er både samferdselsinteresser og 
ikke minst næringsinteresser.  

● Varetransport: Flere anbefaler at miljøet fokuserer på å utvikle 
autonome løsninger for varetransport og ikke persontransport. 
Dette begrunnes i betydelige større utfordringer med regulatorisk 
og markedsmessig modning for persontransport. Det trekkes 
også frem at autonom teknologi for skip kan brukes for å etablere 
halv-autonome fartøy. Teknologien vil kunne gi store besparelser i 
flere næringer og krever mindre modning regulatorisk og i 
markedet. 
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Foreslåtte prioriteringer

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Timing: Autonomimiljøet i Norge har i flere år hatt en 
verdensledende posisjon, spesielt maritimt. Nå påpeker flere at 
andre land og regioner (f.eks. Sør Korea) har kommet etter og 
satser med enorm offentlig finansering til utvikling av 
selvkjørende båter. En økt satsning i regionen bør derfor skje ila 
de neste årene hvis Norge skal beholde sin posisjon.

● God støtte: Flere trekker frem at kommunen og fylkeskommunen 
har vært gode støttespillere for miljøet de siste årene, og flere gir 
tilbakemelding på at det er positivt at kommunen har satt i gang 
dette prosjektet fordi det viser et ønske om å støtte næringslivet 
ytterligere.

● Investeringer i regionen: Det er planlagt flere store statlige 
investeringer i Trøndelag de kommende årene. Investeringene er 
positive, men kan bidra til at nasjonal vilje til å investere i annen 
infrastruktur i regionen blir mindre i noen år.

● Miljø, bærekraft, sikkerhet og effektivitet: Teknologi til 
autonome transportmidler bidrar ikke bare til nye 
transportløsninger, men er sentralt i overgangen til miljøvennlige 
og bærekraftige løsninger. Samtidig bidrar teknologiutviklingen til 
sikker og effektiv transport. Teknologien er derfor svært 
interessant for flere næringer, og godt tilrettelagt for å tiltrekke 
seg finansiering.

Andre innspill
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Innspill fra intervjuer (5)
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Trondheim kommunes rolle

3. TESTARENAER FOR AUTONOMI I TRØNDELAG

● Juridisk: Flere mener kommunen bør fokusere på å bli en 
kompetent medspiller for miljøet gjennom å opparbeide og bruke 
kompetanse om lovverket til å bistå og utfordre aktørene i 
regionen. Slik kan kommunen bidra til gi tilgjengelige og anvendte 
testområder og akselerert teknologi- og næringsutvikling uten at 
kommenen oppleves som et hinder.
• En kompetent offentlig medspiller på det juridiske området ved 

testing av autonom teknologi, spesielt for hav og luft er 
manglende i dag, også nasjonalt. Dersom Trondheim kommune 
tar denne posisjonen vil de bidra til en attraktiv region for testing, 
også for aktører fra andre områder nasjonalt og internasjonalt. 

• Ved å rendyrke rollen unngår kommunen risikoen som ligger i å 
være både pådriver, regulerer og eier av testarenaene. 

● Politisk: Regionens kommuner oppleves som gode på å ha politisk 
fokus på teknologiutviklingen for autonom transport. 
• Samtidig mener flere at kommunene bør bli bedre på å fremme 

miljøet for høyere politiske instanser, som fylke og nasjonale 
myndigheter. 

• Enkelte har erfaring med at andre kommuner er flinkere til å 
fremme sine initiativer rundt konkrete testarenaer.

● Kommunikasjon: Det er potensiale for økt synliggjøring av 
testarenaer og autonomimiljøet i regionen. Kommunen kan ta en 
sentral rolle i kommunikasjon og markedsføring, slik f.eks. lokale 
myndigheter i Gøteborg har gjort. Synliggjøring av det samlede og 
tverrfaglige miljøet har så langt vært lav. 
• I dag trekkes ofte Trondheim frem som en forsknings- og 

universitetsby, men det er lettere å tiltrekke seg investorer og 
private aktører gjennom å synliggjøre industri og næringsliv.  

● Fasilitator: Noe av det viktigste Trondheim kommune kan gjøre for 
autonomimiljøet er å tilgjengeliggjøre arealer. Kommunen kan 
tilrettelegge ved å prioritere områder regulert til testing i tett 
samarbeid med aktørene i miljøet.

● Finansiering: 
• Kommunen kan bli flinkere på å kjøpe varer og tjenester lokalt og 

på den måten bidra til finansiering og utvikling av lokale 
autonomiaktører. Trondheim kommune oppleves i dag som i 
overkant opptatt av pris.

• Pilotprosjektet for testing av autonom buss på Øya anvendte 
midler fra Miljøpakken. Slike midler burde også kunne brukes til 
maritime autonomiprosjekter.



Oppsummering og anbefaling4
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Oppsummering av intervjuer med lokale aktører

Det er stor variasjon i grad av tydelig formål blant testarenaene.
Konseptet Trondheimsfjorden som testarena fremstår som diffust.
Sentrumsnære testområder og enkel tilgang er viktig for lokale aktører
• Nært testområde for droner er ønsket.

Mange samarbeids- og klyngeinitiativer har oppstått de siste årene.
• Det er noe uoversiktlig hva som rører seg av initiativer og treffpunkt i 

miljøet.
• Mer samarbeid nasjonalt (og internasjonalt) er ønskelig.
• Noen aktører mener klyngedeltagelse er for tidkrevende.

Samlokasjon på Nyhavna og Brattøra er optimalt for de lokale 
næringsaktørene på maritim teknologi.
Tverrfaglighet og synergier mellom komplementære aktører er en fordel
• F.eks. mellom forskning, industri og det offentlige.

Det er mangel på store, aktive oppdragsgivere i regionen.

Kombinasjonen av hav, luft og land er et fortrinn.

Hav og luft er de viktigste områdene for regionen.

Varetransport er et naturlig område å prioritere.

• Reguleringer og marked innen autonom persontransport er umodent.
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5. OPPSUMMERING OG ANBEFALING

Autonom teknologiutvikling kan gi fordeler for dagens sjøfart, blant annet økt 
sikkerhet og miljøhensyn. Resultatene vil komme før helautonom skipsfart er 
etablert. 

Norges konkurransefortrinn er tidsbegrenset og under press. 

• Andre land utfører enorme investeringer, særlig maritimt (eks. Sør Korea).

Norsk forretningskultur er en utfordring for kommersialisering av innovasjon.

Fullføring av initiativene og opprettholdt trykk er viktig.

Offentlig kommunikasjon av autonomimiljøet bør prioriteres.

• Regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

• Arrangementer som samler internasjonale autonomiaktører kan vært et 
godt virkemiddel.

Norges helhetlige kompetanse bør prioriteres fremfor enkeltstående 
initiativer.

• Nasjonal vilje til investeringer i regionen kan påvirkes av at mange initiativer 
allerede er i gang.



Anbefalinger til Trondheim kommune

Konkrete initiativer og utfordringer: 
Kommunen bør identifisere konkrete initiativer og utfordringer 
til industrien. Gjennom å være en aktiv bestiller vil kommunen 
kunne bidra til å hente ut lokale fordeler fra testarenaene og 
sikre at gevinsten fra testingen kommer samfunnet til gode. 
Kommunen kan gjerne være en sentral bidragsyter i oppstart 
av nye testarenaer.
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Utvalgte anbefalinger til kommunen

5. OPPSUMMERING OG ANBEFALING

Basert på innspill fra de gjennomførte intervjuene og litteraturen 
ønsker Impello å trekke frem noen anbefalinger til Trondheim 
Kommune: 

Regulering av områder: 
Sentralt i kommunens myndighet er regulering av areal. For å 
styrke miljøet og testarenaer i regionen bør kommunen ha en 
klar strategi for regulering av områder til testformål. 

Medspiller på regulering: 
Kommunen bør opparbeide og bruke juridisk forståelse til å 
bistå og utfordre aktørene i regionen. På denne måten vil 
kommunen bli en kompetent medspiller og kan også bidra til 
at testområder og regionen blir mer attraktiv for nasjonale og 
internasjonale aktører. 

Kommunikasjon: 
Kommunen bør ha fokus på økt kommunikasjon på vegne av 
miljøet. Kommunikasjon mot potensielle brukere, kunder og 
marked er sentralt. Det er også viktig at kommunen taler 
miljøets sak mot andre kommuner, fylkeskommune og 
nasjonale myndigheter.



Vedlegg
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Testområder

Testing av autonome løsninger foregår i ulik skala i flere deler av Trøndelag. Flere typer testing foregår i lab ved SINTEF og NTNU, i tomme 
lagerrom, på jorder eller i havet utenfor dedikerte testområder. I denne kartleggingen er det lagt vekt på dedikerte testområder som benyttes 
av flere aktører. Dette er derfor ingen utfyllende liste over alle områder brukt til testing av autonom teknologi i regionen.
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Vedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)

Smart Mobility Arena
Testområde for førerløse biler. Prosjektet 
er i planleggingsfase. Skal være en del av 
en testarena der andre tester med ITS og 
biler. Reguleringsprosessen pågår nå.

Marienborg - Øya
Testområde for førerløs buss. 
Pilotprosjekt med NSB, FourC og Applied 
Autonomy m.fl. Pilotprosjekt kom i gang 
høsten 2020 og er Europas første 
selvkjørende og fleksible bestillingsbuss. 
Nå er prosjektet i evalueringsfase etter to 
måneder med prøveperiode med 
passasjerer 

Green Flyway Test Arena
Green Flyway er en internasjonal 
testarena for framtidens luftfart. 
Prosjektet er et grenseløst samarbeid 
mellom Sverige og Norge, finansiert av 
EU-programmet Interreg. 

Agdenes Airfield
Testområde for autonome fly, helikoptre 
og droner. Mye brukt av droneaktiviteten 
til NTNU. 

LAND LUFTHAV
Trondheimsfjorden
Norges første offisielle testområde for 
autonome skip og undervannsfartøy. 
Avtale mellom Sjøfartsdirektoratet, 
Kystverket og initivtakerne som bruk av 
Trondheimsfjorden som testarena ble 
undertegnet 30. september 2016
Initiativtakere er SINTEF, NTNU, Maritime 
Robotics, Kongsberg Maritime, Kongsberg 
Seatex og Trondheim Havn.
testsitetrd.no

http://testsitetrd.no/


Trondheimsfjorden
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I 2016 ble det besluttet at Trondheimsfjorden skal bli et dedikert testområde for 
autonome skip og undervannsfartøy. Området var da verdens første testområde 
for autonome skip. 

Det er flere ulike prosjekter som benytter seg av testområdet, blant annet flere av 
forskningsaktivitetene som gjennomføres i regi av SFF AMOS. 

Aktørene i regionen er godt fornøyde med testområdet. Tilbakemeldinger til 
Impello fra flere sentrale aktører er at testområdet løfter attraktiviteten til 
Trondheim/regionen og for aktørene i bransjen. Flere har gitt utrykk for at et 
dedikert testområde gjør at selskapene er trygge på at møtende trafikk er 
innforstått med at testaktivitet innen autonomi forekommer. 

Utvalgte aktører som benytter Trondheimsfjorden: 
 Maritime Robotics AS
 Kongsberg Maritime AS
 Kongsberg Seatex AS
 NTNU
 SINTEF
 Zeabuz AS
 Njord – The autonomous ship challenge

Utvalgte prosjekter som bruker Trondheimsfjorden: 
 SFF AMOS (NTNU, SINTEF, mv.)
 NTNU-VISTA Center for autonomous operations subsea
 SFI Autoship
 Hull-to-hull
 Autosea

Status: 
 Etablert testområde med godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet 

og Kystverket. 
 Planlagt som en del av Fjordlab/Oceanlab
 Nettside: testsitetrd.noFoto: SINTEF

HAVVedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)

http://testsitetrd.no/


Smart Mobility Arena

Smart Mobility Arena er en planlagt utvidelse av Hell arena til å omfatte testing av 
el-biler og selvkjørende kjøretøy. Arenaen ønsker å bli verdens første testarena 
som tilbyr testing av fire årstider på samme dag. 

Hell (Frigaard) er valgt som lokasjon delvis fordi det allerede er miljø for testing 
av bil her, og fordi det er nærhet til universiteter og flyplass. Arenaen skal bestå 
av blant annet ITS-lab og veibane med trådløs ladning. 

Det er søkt om infrastrukturmidler til en digital tvilling av arenaen høsten 2020. 
Reguleringsprosessen forventes avsluttet første halvdel av 2021.  
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Potensielle brukere av testarenaen: 
 Forsvaret
 Blålysetater
 Transport- og mobilitetsaktører for utvikling av autonomi
 Trafikkopplæring 
 Bilprodusenter
 Underleverandører bilindustri
 Forskningsmiljøene (Nord Universitet, SINTEF, NTNU)

Status:
Forprosjekt pågår. Finansiering (forprosjekt) innvilget 2019:
 Totalbudsjett prosjektperiode: 3,8 mill. kr
 1,2 mill. kr fra Trøndelag Fylkeskommune
 1 mill. kr fra Stjørdal kommune

Tidligst mulige byggestart av fysisk infrastruktur er 2022.

LAND

Foto: Proneo AS

Vedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)



Trondheim byområde
Øya - Marienborg
Trondheims bymiljø er brukt som testarena for autonom buss. AtB, Applied 
Autonomy, NTNU, SINTEF m.fl. Var prosjektdeltagere i første pilotprosjekt 
med autonom buss i området Øya - Marienborg. Prosjektet ønsker å se på 
hvordan selvkjørende kjøretøy kan påvirke logistikken i et nabolag. 
Pilotprosjektet vurderte mange lokasjoner for testkjøringen. Øya ble valgt 
som testområde fordi det er et relativt avgrenset område med ca. 2000 
beboere, mange ulike tjenester og kontorer.
Gjennom tilrettelegging har flere bymiljø i regionen potensiale til å bli 
testområder for autonom teknologi både på land og i luft. 
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Potensielle brukere av testarenaen: 
 Mobilitetsaktører
 Teknologiselskaper og –miljøer
 Forskningsprosjekter
 Statlige aktører

Status:
 Første pilotprosjekt med selvkjørende buss avsluttet i oktober 

2020

Bilde: Hell Arena AS

Partnere pilotprosjekt autonom buss Øya:
 Trondheim kommune
 Miljøpakken
 Applied Autonomy
 Vy
 AtB
 SINTEF
 NTNU

LAND

Foto: AtB Foto: Adressa

Vedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)



Green Flyway Test Arena
Røros – Östersund – Trondheim
Green Flyway er en internasjonal testarena for framtidens 
luftfart. Prosjektet er et grenseløst samarbeid mellom 
Sverige og Norge, finansiert av EU-programmet Interreg. 

Testarenaen skal benyttes til blant annet utvikling av elfly, 
droner, autonome fartøy, flyplassinfrastruktur, 
ladeinfrastruktur og luftfartskontroll.

Luftområdet mellom Østersund og Trondheim er 
meteorologisk (værmessig) og topografisk interessant 
som testområde for elektriske fly- og droner. I tillegg bidrar 
infrastruktur, aktører og kunnskap i området til et godt 
miljø for utvikling.

Green Flyway samarbeider tett med norske og svenske 
myndigheter for å muliggjøre test av bemannede og 
ubemannede flygninger. I tillegg bidrar de med søknader 
og godkjenninger for spesifikke oppdrag.
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Partnere:
Prosjekteiere:
 Östersunds kommun
 Røros kommune

Budsjett:
 2 mill. EUR
Program:
 Interreg
Startdato
 2020-01-01
Sluttdato
 2022-12-31
EU-tilskudd
 665 278 EUR
Nettside
 www.greenflyway.se

LUFTVedlegg 1: Testområder i regionen (fra kartlegging)

http://www.greenflyway.se/
http://www.greenflyway.se/
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OM IMPELLO MANAGEMENT

Impello Management er et ledende frittstående 
rådgivningsmiljø innen M&A, strategi og finans. Vi har en 
omfattende kunde- og oppdragsportefølje som 
inkluderer konsern, modne bedrifter, start-ups, 
vekstselskaper og forskningsmiljø innen flere bransjer 
med særlig fokus på IKT, energi, olje og gass, maritim og 
havbruk. 

Siden oppstarten av selskapet i 2005 har vi vært involvert 
i mer enn 100 transaksjonsprosesser og 700 konsulent-
og management-for-hire-oppdrag. 

De ansatte har utdannelse på mastergradsnivå som 
økonomer og ingeniører. Selskapet har hovedkontor i 
Trondheim og er 100% eid av de ansatte. 

Impello er eksklusivt norsk medlem av M&A-nettverket 
Globalscope. 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne rapporten er utarbeidet av Impello Management 
AS («Impello») på vegne av Trondheim kommune.

Informasjonen presentert i rapporten er innhentet fra 
diverse offentlige kilder. Impellos oppdrag har vært å 
utarbeide en rapport basert på eksisterende informasjon 
slik som nettsider, prosjektpresentasjoner, prosjekt-
søknader, regnskapsinformasjon og andre offentlig 
tilgjengelige kilder. 

Impello tar ikke ansvar for eventuelle mangler eller feil i 
informasjonen i rapporten. 
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Autonomi i Trøndelag

Rapporten viser en oversikt over pågående og planlagte prosjekter 
innen autonomi (hav, land, luft) og testområder i Trondheimsregionen. I 
tillegg er bedrifter og FoU-miljøer som er tilknyttet disse prosjektene 
kartlagt og enkelte initiativer er synliggjort. 

Definisjon av autonomi*: «Autonome systemer er selvgående, ubemannede systemer – som 
marine farkoster under vann, førerløse skip/biler eller droner i lufta. Et autonomt system har 
evnen til å ta avgjørelser om egne handlinger mens det utfører en operasjon uten å påvirkes 
direkte av en operatør.»

Autonomi for transportformål: I rapporten er autonomidefinisjonen utvidet til også å gjelde 
prosjekter og aktører innen delvis autonome systemer. Hovedfokus i rapporten er autonome 
løsninger for transportformål (hav, land, luft). Dette innebærer at f.eks. autonome 
sikkerhetssystemer og andre tilgrensende teknologiområder som kunstig intelligens (AI) og 
maskinlæring ikke inngår. 

Versjon 2: Rapporten er en oppdatert versjon av tilsvarende kartlegging gjennomført våren 
2019.

3

Foto: AtB

Foto: SINTEF

Foto: Green Flyway

* www.sintef.no/siste-nytt/slik-skal-de-hjelpe-industrien-med-autonome-system

http://www.sintef.no/siste-nytt/slik-skal-de-hjelpe-industrien-med-autonome-system
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Autonomi – aktører i trondheimsregionen

Figuren viser virksomheter som er aktive i autonomiprosjekter i regionen pr 2020. Det er et begrenset antall aktører som utvikler egen 
teknologi, men mange som deltar i prosjektene, spesielt fra marin og maritim sektor. SINTEF og NTNU er involvert i mange av prosjektene og 
initiativene og er viktige for utviklingen av autonomimiljøet i regionen. 
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1. Autonomiaktører i Trøndelag

Luft

Land

Hav

Teknologileverandører (underleverandører) Andre aktører
 Ocean Autonomy Cluster
 SAMS-klyngen
 NFAS – Norsk forum for autonome skip 

(interessegruppe)
 UAS Norway – Norsk forening for 

ubemannede luftfartøy

 Fosen Innovasjon AS – regionalt 
innovasjonsselskap

 Smart Mobility Norway AS - prosjektselskap 
bak initiativet Hell Mobility Arena

 MarineUAS - dronenettverk som følge av 
EU 2020-prosjekt (2015–2017) 

Forskning

NTNU
 Flere institutter

SINTEF
 SINTEF Ocean
 SINTEF Digital

Nord Universitet

SINTEF og NTNU er 
involvert i mange 
prosjekter innen 
hav, land og luft. 
Nord universitet er 
involvert i Hell 
Arena

Teknologi

 Kongsberg Maritime AS
 Kongsberg Seatex AS
 DNV GL AS
 Trondheim Havn IKS
 Eelume AS

 Maritime Robotics AS
 Njord Robotics AS
 Trollhetta AS
 Zeabuz AS
 Skarv Technology AS

 Applied Autonomy AS
 FourC AS
 Vy 

 Scout Drone Inspection AS
 Sevendof AS

Testarenaer

 Trondheimsfjorden

 Hell Arena
 Marienborg - Øya

 Green Flyway
 Agdenes Airfield

 ARM Norway AS
 Autoagri AS
 Breach AS
 Fugro Norway AS
 Nordic Semiconductor ASA

 Norwegian Subsea AS
 Ocean Access AS
 OceanTech Innovation AS
 Powel AS
 Q-Free AS

 Radionor AS 
 Raven AS
 Siemens AS
 Ubiq Aerospace AS
 Blueimpact AS

Deltakere i autonomiprosjekter
Regionale aktører
 Anteo AS
 AtB AS
 Aqualine AS
 Blueye Robotics AS
 Ecotone AS
 Fosen Yard AS

 Idletechs AS
 Lerow AS
 Marine Design AS
 Moen Marin AS
 Møre Maritime AS
 Norbit Group AS
 Norsk Havservice AS
 Rolls-Royce Electrical 

Norway AS
 Salmar ASA
 Scale Aquaculture AS
 Sealab Ocean Group AS
 St. Olavs Hospital HF
 Trondheim Kommune
 Trønderenergi AS
 Water Linked AS

 Acando AS
 Akvaplan-niva AS
 Automated Ships LTD
 Avinor AS
 Cermaq Norway AS
 Eiva a/s
 Equinor ASA
 Gassco AS
 HES-SO
 IKM Technology AS
 ITS Norway
 Jernbanedirektoratet
 Kongsberg Digital AS
 KU Leuven

 Kystrederiene
 Kystverket
 MacGregor Norway AS
 Mampaey Offshore 

Industries B.V
 Marine Harvest ASA
 Marine Technologies 

LLC
 Massterly
 Nettbuss AS
 NGU 
 NOFO
 Norsk Elektro Optikk AS
 NORUT

 Oceaneering AS
 OsloMet
 Polarinstituttet
 Sjøfartsdirektoratet
 Statens Vegvesen
 Swire Seabed AS
 Technip Norge AS
 TriOS GmbH
 UiT
 Ulstein Group AS
 Visimind AB
 ÅF Norge AS

Nasjonale/internasjonale aktører



Kongsberg

www.appliedautonomy.no
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9,3 mill. kr (2019)

Applied Autonomy er et innovasjonsselskap 
som jobber med prosjektledelse og 
fasilitering av pilotprosjekter for autonome 
kjøretøy. 

Applied Autonomy er prosjektleder for 
pilotprosjektet for førerløs buss på 
strekningen Marienborg – St.Olavs – Øya. 

Selskapet ble etablert i 2017 og er eid av 
daglig leder Olav Madland, Kongsberg 
innovasjon og Vy. 

7

Applied Autonomy LAND

Blueye Robotics har utviklet en undervanns-
drone som retter seg mot det private og 
semi-profesjonelle markedet. Dronen er i 
kommersielt salg.
Dronen kan styres via smarttelefon fra land 
og der video overføres i sanntid til telefon 
eller VR-briller. Dronen kan dykke ned til 150 
meter og har batteritid på 2 timer. 
Blueye har opphav fra SFF AMOS og ble 
etablert i 2015. Bedriften driver ikke med 
autonomi i dag, men har planer om dette i 
framtiden. Selskapet er eid av blant annet 
NTNU TTO,  kinesisk investor og Erik 
Haugane.

HAV

Trondheim

www.blueye.no

21

32,2 mill. kr (2019)

DNV GL

DNV GL leverer klassifisering, 
sertifisering, tekniske analyser, 
programvare og datahåndtering. I 
Trondheim er virksomheten spisset mot 
digitalisering innen skip, olje og gass og 
havbruk. 

DNV GL er deltager i flere autonomi-
prosjekter i regionen, og samarbeider 
mye med NTNU, blant annet i utviklingen 
av det autonome frakteskipet «Revolt». 

HAV

Trondheim, Oslo ++

www.dnvgl.no

2 038 (10 i Trondheim)

8,4 mrd. kr (2019)

Blueye Robotics

Utvalgte autonomiaktører i regionen

http://www.appliedautonomy.no/
http://www.blueye.no/
http://www.dnvgl.no/
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Zeabuz skal levere nye tjenester for urbane, 
utslippsløse, selvkjørende ferjer. Ferjene 
skal være på tilkalling, tilgjengelige 24/7, 
være enkle i bruk, utslippsfrie, smarte and 
grønne.
Selskapet starter med å tilby selvgående 
ferjer til norske kommuner og byer, og har 
planer om å utvide til et globalt marked 
etterhvert.
De har 1,4 mill. kr i startkapital. Og 1,1 mill. 
kr fra Innovasjon Norge m.fl., og er i gang 
med emisjon for innhenting av kapital.
Zeabuz har opphav fra NTNU-miljøet og 
prosjektet Autoferry og SFF AMOS.

HAV

Trondheim, Dora

www.zeabuz.com

9

-

ZEABUZ Skarv Technologies AS

Skarv Technologies ble startet i 2019 av 
fire doktorgradsstudenter ved NTNU. 
Selskapet leverer hardware og software 
til autonomi, primært til ubemannende 
undervannsfartøy.
I tillegg til å leve software til autonome 
undervannsdroner tilbyr selskapet blant 
annet bistand til instrumentering, 
datainnsamling og datavisualisering.  
Selskapet er en spin-out fra SFI AMOS.

HAV

Trondheim

www.skarvtech.com

3

0,4 mill. kr (2019)

Trondheim, FAKTRY

www.njordrobotics.com

3

-

Njord Robotics er et nystartet selskap med 
utspring fra studentmiljø ved NTNU. 
Selskapet utvikler autonome 
undervanndroner som skal rense kar i 
landbaserte oppdrettsanlegg.

Selskapet ble stiftet i 2020 og har opphav 
fra NTNU Entreprenørskolen og studenter 
med bakgrunn fra marin teknikk, 
kybernetikk og robotikk og industriell 
økonomi og teknologiledelse.

Njord Robotics AS
HAV

Utvalgte autonomiaktører i regionen

http://www.zeabuz.com/
https://www.skarvtech.com/
http://www.njordrobotics.com/
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FourC

FourC utvikler infrastrukturplattformer for 
maskin-til-maskin interaksjoner med 
fokus på IoT, transport, automasjon, mv.  

FourC er blant annet involvert i pilot-
prosjekt med førerløs buss i Trondheim. 

Selskapet ble etablert i 2013 og 
kommersielt salg startet i 2016. 
Selskapet er eid av de 13 opprinnelige 
investorene fra 2013, herunder enkelte av 
de ansatte. 

Trondheim, Tiller

www.fourc.eu

19

5,5 mill. kr (2019)

LAND

Eelume har utviklet en autonom slange-
robot til bruk i overvåkning, vedlikehold 
og reparasjon av undervanns-
installasjoner. 
En stasjon under vann er hjem for 
roboten. Her kan den lades og være 
tilgjengelig for oppdrag 24/7. Den vil 
kunne være kontinuerlig under vann. 
Eelume har prosjekter med bla. Equinor 
og oppdrettsselskaper. 

Selskapet ble etablert i 2015 og er eid 
blant annet av Kongsberg Maritime og 
NTNU Technology Transfer. 

Eelume
HAV

Trondheim, Dora

www.eelume.com

8

7,7 mill. kr (2019)

Kongsberg Maritime og datterselskapet 
Kongsberg Seatex leverer integrerte 
skipsløsninger, og utvikler maritim 
elektronikk, blant annet posisjonerings-
systemer og bevegelsessensorer til maritim 
industri. 

Selskapene er involvert i flere prosjekter 
innen autonome fartøy. De var også blant 
initiativtakerne til Trondheimsfjorden som 
testarena. 

HAV

Trondheim, Pirsenteret ++

www.km.kongsberg.com

Ca. 151 (Maritime) 130 (Seatex)

2019: 6,3 mrd. kr (Maritime)
511 mill. kr (Seatex)

Kongsberggruppen

Utvalgte autonomiaktører i regionen

http://www.fourc.eu/
http://www.eelume.com/
http://www.km.kongsberg.com/
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Vy

Vy har de siste årene kommunisert at 
selskapet vil satse på selvkjørende 
kjøretøy, blant annet har de kjøpt seg 
inn i Applied Autonomy for å komme 
tettere på den teknologiske utviklingen. 
Sammen har de investert i to autonome 
busser. 

Vy er en deltaker i prosjektet for førerløs 
buss på strekningen Marienborg – St. 
Olavs – Øya sammen med 
datterselskapet Nettbuss.  

LAND

Oslo ++

www.vy.no

11 484 (konsern)

Vygruppen AS: 17 mrd. kr (2019)
Vy Buss AS: 4,3 mrd. kr (2019)

Maritime Robotics

Maritime Robotics utvikler autonome 
droner og båter til bruk i datainnhenting i 
marine miljø, og de utvikler styrings-
systemer og sensorer til bruk i autonome 
system innen olje og gass, havbruk, 
forsvar, mv. 

Selskapet var en av initiativtakerne til 
Trondheimsfjorden som testarena, og er 
aktive i flere autonomiprosjekter i 
regionen.
Maritime Robotics ble etablert i 2005 og 
eies av daglig leder og Leiv Eiriksson 
Nyskaping AS.

HAV

LUFT

Trondheim, Brattørkaia

www.maritimerobotics.com

32

43 mill. kr (2019)

Trondheim, FAKTRY

www.scoutdi.com

9

Scout Drone Inspection utvikler autonome 
droner for ulike inspeksjons-formål. 
Teknologien er spesielt godt egnet for 
inspeksjoner i mørke, utilgjengelige rom slik 
som oljetanker. 

Scout Drone Inspection samarbeider med 
DNV GL om prosjektet Adrosso, der droner 
brukes til inspeksjon av tanker på skip 
under operasjoner. 

Scout ble etablert i 2017, og har opphav fra 
NTNU/SFF AMOS. NTNU Technology 
Transfer er største eier. 

LUFT

4,8 mill. kr (2019)

Scout Drone Inspection

Utvalgte autonomiaktører i regionen

http://www.nsb.no/
http://www.maritimerobotics.com/
http://www.scoutdi.com/
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Trollhetta

Trollhetta utvikler programvare for 
overvåkning- og kartleggingssystemer 
primært for olje- og gassbransjen og 
havbruksnæringen. Kjernen i 
virksomheten er sanntids bilde-
behandling og -analyse.

Selskapet har blant annet vært involvert i 
et prosjekt for autonom dokking av ferjer. 

Trollhetta ble etablert i 2001 og eies av 
daglig leder. 

Sevendof

Sevendof utvikler dronenettverk der 
droner skal gjøre inspeksjoner og 
gjennomføre vedlikehold og 
reparasjoner autonomt. 
Blant annet er Sevendof involvert i et 
pilotprosjekt med TrønderEnergi og 
Eidsiva Nett der droner skal gjøre 
inspeksjoner av nettlinjer, og etter hvert 
kunne gjøre enkle reparasjoner 
autonomt. 

Sevendof ble etablert i 2016, og er eid av 
flere av de ansatte. 

LUFT

Trondheim Havn er et interkommunalt 
selskap eid av kommunene Trondheim, 
Malvik, Orkdal, Stjørdal, Frosta, Levanger, 
Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Leksvik, 
Namsos og Frøya. Selskapet forvalter 
havnevirksomheten i disse kommunene. 

Trondheim Havn har en aktiv rolle i 
prosjektet Trondheimsfjorden som 
testarena. Trondheimsfjorden skal, som én 
av tre fjorder/havområder, inngå i prosjektet 
Fjordlab (NTNU/SINTEF).  

Trondheim Havn

Trondheim, FAKTRY

www.sevendof.com

12

7,4 mill. kr (2019)

HAV

Trondheim, Sluppen

www.trollhetta.com

2

0,4 mill. kr (2019)

Trondheim, Verdal, Namsos, Orkanger

www.trondheim.havn.no

66

152 mill. kr (2018)

HAV

Utvalgte autonomiaktører i regionen

http://www.sevendof.com/
http://www.trollhetta.com/
http://www.trondheim.havn.no/
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Ocean Autonomy Cluster (OAC)

Ocean Autonomy Cluster (OAC) er en klynge innenfor autonom teknologi på og under havet. Klyngen 
fokuserer på både forskning og næringsutvikling med mål om å bidra til kommersialisering og eksport av 
autonome systemer og teknologier. De ønsker å bidra til flere spin-off selskaper fra autonomimiljøet. 
Siden oppstarten har klyngen vært mye involvert i utviklingen av Trondheimsfjorden som testarena. 

Ocean Autonomy Cluster er en klynge i Arena-programmet og ble etablert i 2019. OAC har 40 
medlemmer, blant annet forskningsmiljøer, teknologileverandører og investeringsmiljø. 

Trondheim

oceanautonomy.no

4

Utvalgte autonomiaktører i regionen

HAV

Klyngedeltagere

http://www.oceanautonomy.no/
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Pågående FoU-prosjekter2
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Foto: AtB
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Autonomi – pågående FoU-prosjekter i Trøndelag
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Pågående prosjekter
 Drivers
 Førerløs buss Marienborg
 Revolve
 Sarepta

LAND
Forskningssentre og infrastruktur:
 SFF AMOS
 Green Flyway
Pågående prosjekter
 Adrasso
 EUREKA/Sevendof
 MarLander
 OceanEye
 Sarepta
 SeaBea
 Trønderenergi/Eidsiva Nett
Studentprosjekter
 Ascend NTNU

LUFT
Forskningssentre og 
infrastruktur:
 SFF AMOS
 SFI Exposed
 SFI Autoship
 OceanLab
 NTNU-VISTA

Pågående prosjekter
 AEGIS 
 Aquasmolt 2025
 ARTISAN
 Autoferry
 Autonome 

undervannsflåter

 Autonome 
undervannsroboter
(AROS)

 Autoship (EU)
 Autosit
 Hull to Hull (H2H)
 IMAT
 Massive
 Milliampere 2
 Oasys
 Orcas
 Sarepta
 Seavention
 Undervannsresidens 

drone Åsgård oljefelt

 Unlock

Studentprosjekter
 Vortex NTNU

HAV

Flere prosjekter og initiativ pågår i regionen. Et flertall av prosjektene drives av SINTEF og NTNU, og med næringsliv og offentlige aktører som 
partnere. I tillegg har industrien interne prosjekter som ikke er fullstendig kartlagt. Avsluttede prosjekter er ikke tatt med.

2. Pågående FoU-prosjekter
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Autonomi-initiativer i regionen
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 Felles møteplass: Autonomimiljøet i regionen har satt opp felles møter på tvers for å skape en diskusjonsarena og samlepunkt for utvikling av autonomi i regionen. 
Foreløpig er det gjennomført to slike møter med planer om neste møte januar 2021. 

 DigIT: Forskningsrådsprosjekt digitalisering og autonomi – søknad sendt høsten 2020 med casestudier og input fra flere relevante aktører i regionen, herunder Smart 
Mobility Arena. Ledes av NTNU.

Tverrgående initiativ

 Byneset – Vurderes som testarena for droner

LUFT
 Katapult – ønske om å etablere katapultordning 

for maritim autonomi på Trondheimsfjorden
 Munkholmbåten – autonom båt
 Byutvikling Nyhavna – samle miljøet og tilgang til 

kai
 Njord The autonomous ship challenge –

studentdrevet autonomikonkurranse som inviterer 
studentorganisasjoner til å utvikle autonome skip 
som konkurrerer på Trondheimsfjorden.

 FAST: Søknad forskningsprosjekt med Ocean 
Autonomy Cluster, SINTEF, Moen Marin og 
Maritime Robotics. Prosjektet skal se på 
autonome lektere. Søknadssvar kommer 
desember 2020

HAV

Autonomiprosjekter har fått økt oppmerksomhet de siste årene og det er flere tanker, ideer, samarbeid og initiativer som rører seg i miljøet 
men som ikke enda har resultert i formelle prosjekter eller selskap. Impello har identifisert noen slike initiativer, men listen er ikke utfyllende. 

 Gråkallbanen – autonom bane
 Autonom buss fra industri til stasjon Stjørdal –

AtB
 Autonome busser – vurdering av nye testområder 

i Trøndelag - AtB

LAND

2. Pågående FoU-prosjekter
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NTNU er vertskap for SFF AMOS – Centre for Autonomous
Marine Operations and Systems. Senteret har en varighet på ti 
år (2013-2022), og har et totalbudsjett for perioden på over 800 
mill. kr. 

Senteret forsker på autonome marine operasjoner og kontrollsystemer 
som skal brukes til å utvikle intelligente skip, autonome fartøy og 
roboter. 

Flere prosjekter som pågår, både innenfor AMOS sine tre 
hovedprosjekter, og som assosierte/randsoneprosjekter. Flere 
prosjekter er også avsluttet. Prosjektene er av ulik størrelse, og 
finansieres gjennom ulike kanaler, flere av dem finansieres eksternt. 
SFF AMOS er delfinansiert av Forskningsrådet og av senterpartnerne. 

Det er mange partnerne som deltar, blant annet Maritime Robotics, 
Kongsberg Seatex, Radionor, Rolls Royce, Equinor, SINTEF, DNV GL og 
andre nasjonale og internasjonale universitet og forsknings-
institusjoner. 

AMOS er tilknyttet flere PhD-stipendiater til enhver tid, og har resultert i 
blant annet fem spin-off selskaper. 

Hovedprosjekter i SFF AMOS: 
1. Technology for mapping and monitoring of the oceans
2. Marine robotics platforms
3. Risk management and maximized operability of ship and 

ocean structures

Partnere

LUFT

HAV

Bilde: AMOS

Pågående, tilknyttede prosjekter
 ORCAS
 SEAVENTION
 UNLOCK
 ADRASSO
 MASSIVE
 AUTOFERRY

Selskapsetableringer (spin-offs)
 Eelume AS
 Blueye Robotics AS
 Norwegian Subsea AS
 Scout Drone Inspection AS
 Ubiq Aerospace AS
 Zeabuz AS
 Skarv Technology AS

SINTEF Ocean
SINTEF Digital

Inst. for teknisk kybernetikk 
Inst. for marin teknikk
Inst. for biologi

AMOS

800+ mill. kr
Totalt over ti år

175 mill. Kr
Forskningsrådet - SFF

2012 - 2022

www.ntnu.edu/amos

Forskningssentre

http://www.ntnu.edu/amos
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Oppbygning av et verdensledende 
senter for forskning og innovasjon 
på autonome skip.

Utviklingen av autonome skip får 
økende oppmerksomhet i den 
maritime næringen både nasjonalt 
og internasjonalt. Målet med SFI 
Autoship er å sikre at norske aktører 
tar en ledende og førende rolle i 
denne utviklingen, spesielt med 
hensyn på teknologi, 
forretningsmodeller og sikkerhet.

HAV

Prosjektdeltagere

SeaBee

I løpet av de kommende fem år skal 
SeaBee etablere et nasjonalt 
forskningssenter/-infrastruktur for 
dronebaserte tjenester for bruk i kyst-
og vannforskning, kartlegging og 
overvåking av arter og naturtyper, 
alge- og dyresamfunn og 
menneskeskapte påvirkninger. 

Dette er en blågrønn satsing av verdi 
for forskningsmiljøer, forvaltningen 
og kystindustrier i hele landet. 
Gjennom infrastrukturen vil Norge bli 
plassert i spissen for internasjonal 
droneforskning og -overvåkning. 

HAV

Bilde: 
NTNU

Prosjektdeltagere

LUFTSFI Autoship

Prosjektleder: NTNU

96 mill. kr
Forskningsrådet – SFI

2020 - 2028

www.ntnu.edu/sfi-autoship

Prosjektleder: NIVA

83 mill. kr
NFR : 60 mill. kr 

2020 - 2025

http://seabee.no/

Forskningssentre

http://www.ntnu.edu/sfi-autoship
http://seabee.no/


SFI Exposed er et senter for 
forskningsdrevet innovasjon 
som skal utvikle kunnskap og 
teknologi for robust, sikker og 
effektivt fiskeoppdrett på 
eksponerte lokaliteter. Et av 
forskningsområdene ved 
senteret er autonome systemer. 

Senteret fungerer som et 
verktøy for realisering av deler 
av innovasjonspotensialet fra 
SFF AMOS. 

SFI Exposed LUFT

Prosjektdeltagere
Bilde: SINTEF

HAV Et nytt laboratorium skal utvikle 
selvgående fartøyer over og 
under vann. Det vil legge 
grunnlaget for innovasjon i 
transport-, fiskeri- og 
havbruksnæringen
OceanLab vil være en sentral del 
av det planlagte Ocean Space 
Centre i Trondheim og blir et 
fullskala laboratorium for 
forskning og innovasjon innen 
marin teknologi og vitenskap, 
med fokus på digitalisering og 
automatisering. 

OceanLab

HAV

Prosjektdeltagere

Bilde: NTNU, AMOS

Samarbeid med eksisterende sentre for 
forskning (SFF AMOS, SFI Exposed, SFI 
Move og SFI Smart Maritime),og allianser 
med universiteter, forskningsinstitutt, 
industri og offentlige aktører.

Vertskap: SINTEF Ocean

96 mill. kr
Forskningsrådet  - SFI

2015 - 2023

www.exposedaquaculture.no

Prosjektleder: Sintef Ocean

60 mill. kr 
Forskningsrådet - FORINFRA

2019 - 2025

www.ntnu.edu/imt/oceanlab

Forskningssentre
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http://www.exposedaquaculture.no/
http://www.ntnu.edu/imt/oceanlab
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ORCAS er et prosjekt ved 
NTNU, tilknyttet SFF AMOS. 
Prosjektet skal utvikle ny 
teknologi for online 
risikohåndtering og 
risikokontroll over autonome 
skip. 

Det er NTNU som er 
prosjektleder, med DNV GL 
og Kongsberg Maritime 
(tidligere Rolls-Royce 
Marine) som deltagere. 

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

AUTOSIT

Autosit er en videreføring av 
arbeidet i prosjektene Autosea 
og Autoferry, og skal forske på 
situasjonsforståelse for 
autonome overflatefarkoster. 
Målet er å gi de autonome 
skipene noe av den samme 
situasjonsforståelsen en 
menneskelig fører har. 

Utviklede verktøy fra prosjektet 
vil bli testet i SFF AMOS og 
Autoferry.  

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

Inst. for marin teknikk
Inst. for teknisk 
kybernetikk

AMOS

Prosjektleder: NTNU
DNV GL, Kongsberg

10,2 mill. kr 
Forskningsrådet – MAROFF2

+ finansiering fra øvrige 
prosjektdeltagere

2018 - 2022

www.ntnu.edu/imt/orcas

Prosjektleder: NTNU 
Kongsberg Maritime, 

DNV GL, Maritime Robotics 

10 mill. kr
Forskningsrådet – MAROFF2

2019 - 2023

-

AMOS

Forskningsprosjekter

http://www.ntnu.edu/imt/orcas


Autonomous Robots for 
Ocean Sustainability (AROS)-
prosjektet vil utvikle metoder 
for å oppnå høyere nivåer av 
autonomi for å kunne 
realisere potensialet til 
undervannsdroner for å 
oppnå kontinuerlig 
tilstedeværelse i havene for 
utforskning og bærekraft.

Prosjektet tar utgangspunkt i 
utvikling av Artikulerte 
intervensjons-AUVer 
(AIAUV), en ny type bio-
inspirert, leddet marin robot 
med slangelignende kropp.

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

Autonome undervannsflåter

Dette prosjektet tar sikte på å 
sette AUV-er i stand til å utføre 
oppgaver sammen og utføre 
samarbeidende marine 
undersøkelser og 
robotikkoperasjoner under 
vann.

De planlagte resultatene vil 
således transformere en 
mengde uavhengige AUV-er til 
flåter av samarbeidspartnere, 
og gjennom dette muliggjøre 
mer effektiv og pålitelig 
overvåking og utnyttelse av 
havressurser og infrastruktur.

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

Autonome undervannsroboter

Prosjektleder: NTNU

Totalbudsjett: 21,5 mill. kr 
NFR – IKTPLUSS: 16 mill

2019 - 2023

-

Prosjektleder: NTNU

Totalbudsjett: 14,6 mill. kr 
NFR – FRINATEK: 10 mill

2020 - 2023

-

AMOS

Forskningsprosjekter

AMOS
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UNLOCK
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AEGIS

Prosjektet «Advanced, Efficient 
and Green Intermodal Systems" 
(AEGIS) skal gjøre Europas 
transportsystem grønnere og 
mer fremtidsrettet og 
tilrettelegge for miljø- og 
nabovennlige havner, også i 
byene. Det skal vise at 
autonome skip og 
automatiserte havner kan gjøre 
transport på vann mye mer 
fleksibel og brukervennlig.

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

UNLOCK er et prosjekt ved 
NTNU med tilknytning til SFF 
AMOS. 

Prosjektet skal forske på 
utfordringer knyttet til 
risikoaksept, 
risikomodellering og 
risikokontroll av autonome 
systemer. 

Formålet er å oppnå økt 
sikkerhet i autonome 
operasjoner og dermed 
større utbredelse av 
autonome systemer

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

LUFT

Inst. for marin teknikk
Inst. for teknisk kybernetikk

Prosjektleder: Sintef Ocean

7,5 mill. EUR
EU H2020

2020 - 2023

http://aegis.
autonomous-ship.org/

Prosjektleder: NTNU

12,5 mill. kr 
Forskningsrådet - FRINATEK

2018 - 2022

www.ntnu.edu/imt/unlock

AMOS

Forskningsprosjekter

http://aegis.autonomous-ship.org/
http://www.ntnu.edu/imt/unlock


16. oktober 2020 ble et nytt 
VISTA-senter (CAROS) lansert. 
Asgeir Sørensen ved NTNU skal 
lede senteret. 
Senteret skal forske på 
autonom navigasjon og 
operasjonelle kapasiteter hos 
undervanns-roboter som 
benytter energiladestasjoner 
under vann. 
Senteret er et utspring fra SFF 
AMOS og forskningen vil 
benytte eksisterende 
infrastruktur i 
Trondheimsfjorden og 
slangeroboten til Eelume. 
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Formålet med SAREPTA er å 
utvikle kunnskap om risikoen 
med autonome systemer, og 
de truslene autonomi bringer 
med seg. 

Prosjektet dekker maritim-, 
luft-, vei- og togtransport. 

Prosjektet er finansiert 
gjennom Forskningsrådet i 
programmet Transport 2025. 
SINTEF leder prosjektet med 
NTNU som prosjektdeltager. 

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

NTNU-VISTA 
Center for autonomous operations subsea

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

LUFT

LAND

Inst. for design
Inst. for 
datateknologi og 
informatikk

SINTEF Digital
SINTEF Ocean

SAREPTA

Prosjektleder: SINTEF 
NTNU

9 mill. kr 
Forskningsrådet –

TRANSPORT 
+ øvrige midler fra NTNU

2017 - 2020

www.sintef.no/
projectweb/hfc/sarepta

Prosjektleder: NTNU
Equinor, Eelume, Det Norske 

Vitenskaps-Akademi

45 mill. kr
5 mill. kr årlig VISTA 

+ egenfinansiering NTNU

2020 - 2025

https://www.ntnu.edu/caros

Forskningsprosjekter

Foto: Geir Johnsen, NTNU

http://www.sintef.no/projectweb/hfc/sarepta
https://www.ntnu.edu/caros
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SEAVENTION er et samarbeids-
prosjekt mellom SINTEF, NTNU 
og flere privataktører. 
Prosjektet ledes av SINTEF, og 
formålet er å utvikle kunnskap 
om bruk av  autonome, subsea-
fartøy i petroleumsindustrien for 
kostnadseffektivisering. 

HAV

Prosjektdeltagere

SINTEF Digital 
SINTEF Ocean

Førerløs buss Trondheim

Førerløs buss Trondheim er 
et pilotprosjekt for testing av 
førerløs buss mellom 
Marienborg, St. Olavs og 
Øya.

August 2020 åpnet bussen 
for lokalbefolkningen. 
Gjennom AtB kan brukere 
bestille bussen til å komme 
å hente deg der du er 
innenfor testområdet. 

LAND

Prosjektdeltagere

Bilde: Applied Autonomy

SEAVENTION

Prosjektleder: 
Applied Autonomy, VY , 

AtB, Trondheim Kommune, 
Miljøpakken, 

Nettbuss, St. Olav Hospital

Ukjent totalkostnad
NSB, 

Trøndelag fylkeskommune

2019 - 2020

Nettside

Prosjektleder: SINTEF 
NTNU, TechnipFMC, 

Equinor, Oceaneering, 
IKM Technology 

10 mill. kr 
Forskningsrådet –

PETROMAKS2
+ finansiering fra øvrige 

prosjektdeltagere

2018 - 2021

www.sintef.no/
en/projects/seavention

Forskningsprosjekter

Foto: AtB

http://www.sintef.no/en/projects/seavention


ARTISAN

24

Artificial
Intelligence/Machine 
Learning Sensor Fusion for 
Autonomous Vessel
Navigation (ARTISAN) 
ønsker å studere kunstig 
intelligens og 
maskinlæringsteknikker for 
navigasjon for autonome 
skip. 

Prosjektet skal bruke 
Trondheimsfjorden som 
testarena. 

2020 – 2022 

Nettside

NAVISP

Prosjektleder: Kongsberg
Seatex

SINTEF Ocean, SINTEF Digital

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

Integrated Maritime 
Autonomous Transport 
Systems (IMAT) skal utvikle 
landbaserte sensorer, 
kommunikasjonssystemer og 
kontrollsystemer som 
støttesystem til drift og 
navigering for autonome fartøy. 

Prosjektet vil bruke 
Trondheimsfjorden som 
testarena for autonome skip.

2019 – 2021 

Nettside

18 mill. kr
Forskningsrådet –

MarOff II (7,2 mill. kr)
+ egenfinansiering

Prosjektleder: SINTEF 
Kongsberg Seatex

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

Forskningsprosjekter

IMAT

SINTEF Digital
SINTEF Ocean

Foto: SINTEF

https://navisp.esa.int/project/details/86/show
http://www.sintef.no/projectweb/imat
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HULL TO HULL er et EU-
finansiert prosjekt med 
Kongsberg Seatex som 
prosjektleder. 

Prosjektet skal utvikle digital 
tviling-teknologi for å etablere 
soner for nærhet til skip som 
et styringsverktøy for 
autonome fartøy som møter 
andre farkoster. 

Deler av testingen har foregått 
i Trondheimsfjorden.  

HAV

Prosjektdeltagere

Bilde: Kongsberg Seatex

SINTEF Ocean
SINTEF Digital

HULL TO HULL – H2H

Prosjektleder: Kongsberg Seatex
SINTEF Digital, SINTEF Ocean, 
Mampaey Offshore Industries, 

KU Leuven

2,5 mill. Euro 
EU – H2020

0,5 mill. euro
Øvrige prosjektdeltagere

2017 - 2020

www.sintef.no/
projectweb/hull-to-hull

Forskningsprosjekter

Autoferry er et prosjekt ved 
NTNU som utvikler 
autonome og elektriske 
passasjerferjer. I Trondheim 
er det planlagt at ferjen skal 
gå mellom Ravnkloa og 
Vestre kanalhavn. Prosjektet 
løper fremdeles og har blant 
annet ført til spin-off-
selskapet ZeaBuz.

Prosjektet drives i hovedsak 
gjennom åtte PhD-stillinger, 
men involverer flere forskere, 
master-studenter og annen 
aktivitet ved NTNU. Blant 
annet er Autoferry et 
prosjekt i Eksperter i Team 
ved NTNU. 

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

Inst. for elektroniske 
systemer 
Inst. for teknisk kybernetikk 
Inst. for marin teknikk

Autoferry

AMOS

Prosjektleder: NTNU 
(Elektroniske systemer, 

Teknisk kybernetikk, 
Marin teknikk) 

25 mill. kr
NTNU og EU H2020

2016 - 2021 

www.ntnu.edu/autoferry

http://www.sintef.no/projectweb/hull-to-hull
http://www.ntnu.edu/autoferry


Autonomiprosjekter – hav (1)
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Forskningssentre og infrastruktur Tidsperiode og finansiering

AMOS (SFF)*: Senter for autonome marine operasjoner og systemer. Forsker på autonome marine operasjoner 
og kontrollsystemer som skal brukes til utvikling av intelligente skip, autonome fartøy og roboter. 
NTNU (prosjektleder), SINTEF Ocean, SINTEF Digital, DNV GL, Equinor

2012 – 2022
Totalbudsjett: 800+ mill. kr
NFR (SFF): 175 mill. kr

Autoship (SFI): Verdensledende senter for forskning og innovasjon på autonome skip, fokus på trygge og sikre 
løsninger.
SINTEF, NTNU m.fl. 

2020 – 2028
NFR (SFI): 96 mill. NOK

Exposed (SFI): Senter for forskningsdrevet innovasjon som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikker 
og effektiv fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. Autonome systemer er et av forskningsområdene. 
SINTEF Ocean (Vertskap), div deltagere herunder: Salmar, DNV GL, Kongsberg, NTNU, Aqualine, Marine Harvest

2015 - 2023
NFR (SFI): 96 mill. kr

OceanLab: Et nytt laboratorium skal utvikle selvgående fartøyer over og under vann. 
SINTEF

2019 – 2025
NFR (FORINFRA): 60 mill. 
NOK

* SFF AMOS har prosjekter og aktivitet innen både hav og luft

HAV

Forskningsprosjekter



Autonomiprosjekter – hav (2)
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

AEGIS: Autonome skip og automatiserte havner skal gjøre transport på vann mye mer fleksibel og brukervennlig. 
SINTEF Ocean (prosjektleder), Trondheim Havn, Aalborg havn, Vordingborg Havn, m.fl. 

2020 – 2023
EU H2020: 7,5 mill. EUR

A-Ferry: Integrert autonomt system for on-demand, elektrisk og autonom passasjerferje. Testprosjekt av 
teknologi fra Autoferry i forbindelse med planlagt etablering av Zeabuz. 
NTNU Technology Transfer (prosjekteier)

2018 – 2020
NFR (FORNY2020): 5 mill. kr

AQUASMOLT 2025: Utvikling av ny teknologi for datafangst, -analyse, autonome operasjoner og vedlikehold i 
smoltproduksjon
Scale Aquaculture AS (prosjektleder), SINTEF Ocean, NTNU, Festo, Posicom, Brimer, Wago Norway, 
SinkabergHansen, Andfjord Salmon

2019 - 2022
NFR (HAVBRUK2): 6,8 mill. 
kr

ARTISAN: Studere kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker for navigasjon av autonome skip 2020 – 2022
NAVISP

Autoferry**: Utvikling av autonome og elektriske passasjerferjer. Pilotprosjekt i Trondheimsfjorden. 
NTNU (prosjektleder), institutt for elektroniske systemer, Teknisk kybernetikk og Marin teknikk

2016  2021
NTNU + EU H2020: 25 mill. 
kr

HAV

Forskningsprosjekter

** Autoferry er en landsby i Eksperter i Team i 2019 og våren 2021 ved NTNU der ulike vinklinger på selvkjørende ferjer vurderes



Autonomiprosjekter – hav (3)
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

Autonome undervannsflåter: Transformere en mengde uavhengige AUV-er til flåter av samarbeidspartnere.
NTNU

2020 – 2023
NFR – FRINATEK: 10 mill. 
NOK

Autonome undervannsroboter: Utvikle metoder for å oppnå høyere nivåer av autonomi.
NTNU

2019 – 2023
21,5 mill. NOK (NFR: 16 mill.)

Autosit: Situasjonsforståelse for autonome overflatefarkoster. 
NTNU (prosjektleder), Maritime Robotics, DNV GL, Kongsberg Maritime

2019 – 2023
NFR (MAROFF2): 10 mill. kr

Hull to Hull (H2H): Utvikling av digital tvilling-teknologi for å etablere soner for nærhet til skip som et 
styringsverktøy for autonome fartøy i møte med andre farkoster. 
Kongsberg Seatex (prosjektleder), SINTEF Digital, SINTEF Ocean, Mampaey Offshore Industries, KU Leuven

2018 – 2022
Totalbudsjett: 3 mill. Euro
EU H2020: 2,5 mill. Euro

IMAT: Utvikling av sensorer, kontrollsystemer og kommunikasjonssystemer.
SINTEF, Kongsberg Seatex, NTNU, Massterly

2019 – 2021
NFR (MAROFF 2): 18 mill. 
NOK

MASSIVE: Design, bygging og operasjon av små satellitter som en integrert del av autonome system for maritim 
observasjon. Tilknyttet SFF AMOS. NTNU Inst. for teknisk kybernetikk (prosjekteier)

2017 – 2022
NFR (IKTPLUSS): 16 mill. kr

NTNU-VISTA Center for autonomous operations subsea: Utvikling av navigasjonssystemer for 
undervannsdroner (AUVer). Testing på Trondheimsfjorden.
NTNU, Eelume, Equinor 

2020 – 2025
VISTA, NTNU: 25. mill. kr

HAV

Forskningsprosjekter
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

OASYS: Autonome hav-luft-koordinerte systemer for datainnsamling og overvåkning. Testing vil skje på 
Trondheimsfjorden og Svalbard
OsloMet (prosjektleder), NTNU, Polarinstituttet, TriOS

2018 – 2021
1 mill. Euro totalt
NFR (POLARPROG): 7 mill. kr

ORCAS: Utvikle ny teknologi for online risikohåndtering og risikokontroll over autonome skip
NTNU (prosjektleder), DNV GL, Kongsberg

2018 – 2022
NFR (MAROFF 2): 10 mill. kr

Sarepta***: Utvikle kunnskap om risikoen med autonome systemer og truslene autonomi bringer med seg
SINTEF (prosjektleder), NTNU institutt for datateknologi og informatikk og institutt for design

2017 – 2020
NFR (TRANSPORT): 9 mill. kr

Seavention: Utvikling av kunnskap rundt bruk av autonome subsea-fartøy i petroleumsindustri. 
SINTEF (prosjektleder), NTNU, TechnipFMC, Equinor, Oceaneering, IKM Technology

2018 – 2021 
NFR (Petromaks): 10 mill. kr

Undervannsresidens for drone (UID) ved Åsgard olje- og gassfelt: Testing og utvikling av 
undervannsresidens for slangerobot fra Eelume for inspeksjon og vedlikehold av subsea-installasjoner.
Eelume AS (prosjektleder), Equinor, Gassco, Kongsberg Maritime, Swire Seabed, Norbit, EIVA, DNV GL

2018 – 2021
NFR (DEMO2000): 7 mill. kr 

UNLOCK: Forske på utfordringer knyttet til risikoaksept, -modellering og -kontroll av autonome systemer
NTNU (prosjektleder), Inst. for marin teknikk og Inst. for teknisk kybernetikk

2018 – 2022
NFR (FRINATEK): 13 mill. kr

Vortex NTNU: Uavhengig studentorganisasjon ved NTNU som utvikler autonome undervannsfartøy (AUV).
NTNU - studenter

Årlig prosjekt. Støttet av 
Blueye Robotics, Equinor, 
FFU, Water Linked, Nortek og 
NTNU

HAV

Forskningsprosjekter

*** Sarepta har prosjekter og aktivitet innen hav, land og luft



Autonomiprosjekter – land
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

Drivers: Prosjektet skal studere hvordan førerrollen utvikler seg når selvkjørende biler er under utvikling, og skal 
forstå potensielle samfunnskonsekvenser av inntog av selvkjørende teknologi. 
NTNU (prosjektleder)

2018 – 2022
NFR (SAMANSVAR): 8 mill. 
kr

Førerløs buss Trondheim: Pilot-prosjekt for testing av førerløs buss mellom Marienborg, St. Olavs og Øya. 
Applied Autonomy (prosjektleder), NSB, AtB, Trondheim Kommune, Nettbuss, St. Olavs Hospital

2019 - 2020
Trondheim kommune: 
400.000 kr

Revolve NTNU: Uavhengig studentorganisasjon ved NTNU som lager (førerløse) racerbiler.
NTNU - studenter

Årlig prosjekt. Div. 
sponsorer inkl. Kongsberg 
Gruppen og NTNU

SmartFeeder: Prosjektet skal identifisere utfordringer ved bruk av kortdistanse, autonome shuttle-busser (på 
Gjøvik, Kongsberg, Fornebu og Forus) for å gi kunnskap om hvordan kollektivtilbud kan utvides. 
SINTEF (prosjektleder), Jernbanedirektoratet (prosjekteier), Applied Autonomy, ITS Norway, Acando, Statens 
Vegvesen, Forus PRT

2017 – 2019 
NFR (TRANSPORT2): 7 mill. 
kr

LAND

Forskningsprosjekter
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Forskningssentre, prosjekter og deltagere Tidsperiode og finansiering

ADRASSO: Bruk av drone til inspeksjon av skip i operasjon.
DNV GL (prosjektleder), Scout Drone Inspection, Norsk Elektrooptikk, Jotun, IDLEtechs

2018 – 2021
NFR (MAROFF IPN): 10 mill. 
kr

AMOS (SFF)*: Senter for autonome marine operasjoner og systemer. Forsker på autonome marine operasjoner 
og kontrollsystemer som skal brukes til utvikling av intelligente skip, autonome fartøy og roboter. 
NTNU (prosjektleder), SINTEF Ocean, SINTEF Digital, DNV GL, Equinor

2013 – 2022
Totalbudsjett: 800+ mill. kr
NFR (SFF): 175 mill. kr

Ascend NTNU: Studentorganisasjon ved NTNU for utvikling av droner
NTNU

Årlig prosjekt. Støttet av 
flere næringslivsaktører

(EUREKA)/Sevendof: Utvikle industrielt dronesystem bestående av en langdistansedrone kombinert med 
dronestasjon for automatisk refylling av driftstoff.
Sevendof (prosjektleder), SINTEF, Visimind

2018 
EUREKA (EU): 19,1 mill. kr

MarLander: Maritimt landingssystem for UAS. 
Maritime Robotics AS (prosjektleder), NTNU, Equinor, NOFO

2017 – 2020
NFR (MAROFF2): 7,5 mill. kr

OceanEye: Prosjektet skal skape et sensor- og datainnsamlingssystem for ubemannede luftfartssystemer.
Maritime Robotics AS (prosjektleder)

2019 – 2022
NFR (MAROFF2): 8 mill. kr

Trønderenergi/Eidsiva nett: Sevendof skal utvikle droneløsning, kundegrensesnitt, autonomi og software for 
gjennomføring av autonome inspeksjoner og vedlikehold av linjer for nettselskap
Sevendof (prosjektleder)

2018 
Innovasjon Norge: 8,5 mill. 
kr

LUFT

Forskningsprosjekter

* SFF AMOS har prosjekter og aktivitet innen både hav og luft
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Foto: AtB



Confidential

Testområder

Testing av autonome løsninger foregår i ulik skala i flere deler av Trøndelag. Flere typer testing foregår i lab ved SINTEF og NTNU, i tomme 
lagerrom, på jorder eller i havet utenfor dedikerte testområder. I denne kartleggingen er det lagt vekt på dedikerte testområder som benyttes 
av flere aktører. Dette er derfor ingen utfyllende liste over alle områder brukt til testing av autonom teknologi i regionen.
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3. Testarenaer i regionen

Smart Mobility Arena (Hell Arena)
Testområde for førerløse biler. Prosjektet 
er i planleggingsfase. Skal være en del av 
en testarena der andre tester med ITS og 
biler. Reguleringsprosessen pågår nå.

Marienborg - Øya
Testområde for førerløs buss. 
Pilotprosjekt med NSB, FourC og Applied 
Autonomy m.fl. Pilotprosjekt kom i gang 
høsten 2020 og er Europas første 
selvkjørende og fleksible bestillingsbuss. 
Nå er prosjektet i evalueringsfase etter to 
måneder med prøveperiode med 
passasjerer 

Green Flyway Test Arena
Green Flyway er en internasjonal 
testarena for framtidens luftfart. 
Prosjektet er et grenseløst samarbeid 
mellom Sverige og Norge, finansiert av 
EU-programmet Interreg. Testarenaen er 
luftrommet mellom Røros til Östersund.

Agdenes Airfield
Testområde for autonome fly, helikoptre 
og droner. Mye brukt av droneaktiviteten 
til NTNU. 

LAND LUFTHAV
Trondheimsfjorden
Norges første offisielle testområde for 
autonome skip og undervannsfartøy. 
Avtale mellom Sjøfartsdirektoratet, 
Kystverket og initivtakerne som bruk av 
Trondheimsfjorden som testarena ble 
undertegnet 30. september 2016
Initiativtakere er SINTEF, NTNU, Maritime 
Robotics, Kongsberg Maritime, Kongsberg 
Seatex og Trondheim Havn.
testsitetrd.no

http://testsitetrd.no/


Trondheimsfjorden
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I 2016 ble det besluttet at Trondheimsfjorden skal bli et dedikert testområde for 
autonome skip og undervannsfartøy. Området var da verdens første testområde 
for autonome skip. 

Det er flere ulike prosjekter som benytter seg av testområdet, blant annet flere av 
forskningsaktivitetene som gjennomføres i regi av SFF AMOS. 

Aktørene i regionen er godt fornøyde med testområdet. Tilbakemeldinger til 
Impello fra flere sentrale aktører er at testområdet løfter attraktiviteten til 
Trondheim/regionen og for aktørene i bransjen. Flere har gitt utrykk for at et 
dedikert testområde gjør at selskapene er trygge på at møtende trafikk er 
innforstått med at testaktivitet innen autonomi forekommer. 

Utvalgte aktører som benytter Trondheimsfjorden: 
 Maritime Robotics AS
 Kongsberg Maritime AS
 Kongsberg Seatex AS
 NTNU
 SINTEF
 Zeabuz AS
 Njord – The autonomous ship challenge

Utvalgte prosjekter som bruker Trondheimsfjorden: 
 SFF AMOS (NTNU, SINTEF, mv.)
 NTNU-VISTA Center for autonomous operations subsea
 SFI Autoship
 Hull-to-hull
 Autosea

Status: 
 Etablert testområde med godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet 

og Kystverket. 
 Planlagt som en del av Fjordlab/Oceanlab
 Nettside: testsitetrd.noFoto: SINTEF

HAV3. Testarenaer i regionen

http://testsitetrd.no/


Smart Mobility Arena

Smart Mobility Arena er en planlagt utvidelse av Hell arena til å omfatte testing av 
el-biler og selvkjørende kjøretøy. Arenaen ønsker å bli verdens første testarena 
som tilbyr testing av fire årstider på samme dag. 

Hell (Frigaard) er valgt som lokasjon delvis fordi det allerede er miljø for testing 
av bil her, og fordi det er nærhet til universiteter og flyplass. Arenaen skal bestå 
av blant annet ITS-lab og veibane med trådløs ladning. 

Det er søkt om infrastrukturmidler til en digital tvilling av arenaen høsten 2020. 
Reguleringsprosessen forventes avsluttet første halvdel av 2021.  
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Potensielle brukere av testarenaen: 
 Forsvaret
 Blålysetater
 Transport- og mobilitetsaktører for utvikling av autonomi
 Trafikkopplæring 
 Bilprodusenter
 Underleverandører bilindustri
 Forskningsmiljøene (Nord Universitet, SINTEF, NTNU)

Status:
Forprosjekt pågår. Finansiering (forprosjekt) innvilget 2019:
 Totalbudsjett prosjektperiode: 3,8 mill. kr
 1,2 mill. kr fra Trøndelag fylkeskommune
 1 mill. kr fra Stjørdal kommune

Tidligst mulige byggestart av fysisk infrastruktur er 2022.

LAND

Foto: Proneo AS
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Trondheim byområde
Øya - Marienborg

Trondheims bymiljø er brukt som testarena for autonom buss. AtB, Applied 
Autonomy, NTNU, SINTEF m.fl. var prosjektdeltagere i første pilotprosjekt 
med autonom buss i området Øya - Marienborg. Prosjektet ønsker å se på 
hvordan selvkjørende kjøretøy kan påvirke logistikken i et nabolag. 
Pilotprosjektet vurderte mange lokasjoner for testkjøringen. Øya ble valgt 
som testområde fordi det er et relativt avgrenset område med ca. 2000 
beboere, mange ulike tjenester og kontorer.
Gjennom tilrettelegging har flere bymiljø i regionen potensiale til å bli 
testområder for autonom teknologi både på land og i luft. 
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Potensielle brukere av testarenaen: 
 Mobilitetsaktører
 Teknologiselskaper og –miljøer
 Forskningsprosjekter
 Statlige aktører

Status:
 Første pilotprosjekt med selvkjørende buss avsluttet i oktober 

2020

Bilde: Hell Arena AS

Partnere pilotprosjekt autonom buss Øya:
 Trondheim kommune
 Miljøpakken
 Applied Autonomy
 Vy
 AtB
 SINTEF
 NTNU

LAND

Foto: AtB Foto: Adressa
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Green Flyway Test Arena
Røros – Östersund – Trondheim

Green Flyway er en internasjonal testarena for framtidens 
luftfart. Prosjektet er et grenseløst samarbeid mellom 
Sverige og Norge, finansiert av EU-programmet Interreg. 

Testarenaen skal benyttes til blant annet utvikling av elfly, 
droner, autonome fartøy, flyplassinfrastruktur, 
ladeinfrastruktur og luftfartskontroll.

Luftområdet mellom Østersund og Trondheim er 
meteorologisk (værmessig) og topografisk interessant 
som testområde for elektriske fly- og droner. I tillegg bidrar 
infrastruktur, aktører og kunnskap i området til et godt 
miljø for utvikling.

Green Flyway samarbeider tett med norske og svenske 
myndigheter for å muliggjøre test av bemannede og 
ubemannede flygninger. I tillegg bidrar de med søknader 
og godkjenninger for spesifikke oppdrag.
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Partnere:
Prosjekteiere:
 Östersunds kommun
 Røros kommune

Budsjett:
 2 mill. EUR
Program:
 Interreg
Startdato
 2020-01-01
Sluttdato
 2022-12-31
EU-tilskudd
 665 278 EUR
Nettside
 www.greenflyway.se

LUFT3. Testarenaer i regionen

http://www.greenflyway.se/
http://www.greenflyway.se/


Confidential

Ocean Space Centre (OSC)
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3. Testarenaer i regionen HAV

Ocean Space Centre er en planlagt statlig investering i laboratorier for 
havromsforskning i Trondheim. Senteret skal eies av NTNU, men driftes av 
SINTEF Ocean og NTNU sammen. Majoriteten av laboratoriene skal bygges på 
Tyholt sammen med undervisnings- og kontorlokaler, mens noe infrastruktur skal 
bygges i Trondheimsfjorden, Ålesund og Hitra/Frøya vil inngå.  

Senteret har som mål å utvikle norske havromsnæringer og gi verdensledende 
forskning og utdanning. Både laboratoriene på Tyholt, Fjordlab 
(Trondheimsfjorden) og den digitale infrastrukturen som skal etableres er 
relevant for forskning og utviklingsprosjekter på autonomi i fremtiden og vil gjøre 
forskningsmiljøene i regionen enda bedre rustet til å ta en verdensledende 
posisjon. 

Ocean Space Centre vil ha overlapp med Oceanlab og Trondheimsfjorden som 
testarena.  

Sentrale aktører: NTNU, SINTEF Ocean

Tidslinje: 
 Forprosjekt avsluttes 2021
 Byggestart sommeren 2020 
 Ferdigstilles fortløpende frem mot 2028

Sted: Tyholt, Trondheimsfjorden, Ålesund, 
Hitra/Frøya

Investering: 6,2 mrd. kr totalt (foreløpig 
anslag)

Foto: SINTEF

Foto: SINTEF



Creating impact – achieving sustainable results



Notat innspill til Trøndelag fylkeskommune ang styrking av økosystemet 
for innovasjon 
 

 
 
Trondheim har stor lekkasje av unge lovende vekstbedrifter til andre byer. Dette koster 
regionen årlige verdier i hundremillionersklassen. For å løse dette må tilbudene rustes 
opp for å møte behovene deres og den offentlige støtten opp på tilsvarende nivå med 
byene vi konkurrerer med.  
 
Det vises til felles møte mellom 6AM, Trondheim kommune, Trondheimsregionen og Trondheim 
kommune den 09.12.20. 6AM ble på dette møtet utfordret til lage et notat om økosystemet for 
nyskaping i Trondheim, behovet for å styrke samarbeidet samt å synliggjøre utfordringene.  
 
Bakgrunn 
Data hentet av 6AM Accelerator viser at: 

1. Rundt 45% av bedrifter fra NTNU forlater Trondheim innen to år etter at de er etablert. Disse 
bedriftene representerer et årlige tap for regionen i 100-millionersklassen.  

2. Vekstbedriftene forlater ofte Trondheim for å knytte seg til miljøer i andre byer som støttes av 
nasjonale og regionale offentlige aktører, som SIVA, fylkeskommunene og kommunene. 

3. SIVA-inkubatorene i Oslo, Bergen, Stavanger og andre byer har betydelige høyere nivå av 
offentlig støtte enn tilsvarende i Trondheim. 

4. Trondheim og 6AM har per i dag ingen økonomisk støtte fra fylkeskommunen. Trondheim ligger 
samlet sett i dag i kategori med tilbud lik størrelse som eks Hønefoss, Kirkenes og Isdalstø. 

5. Det finnes pt. ingen inkubator i Trondheim, bare arbeidsfelleskap/coworkingspaces (jf. SIVAs 
definisjon).  

 
Bedriftene dette gjelder er bedrifter med opphav fra NTNU, altså etablert i Trondheim av nåværende 
eller nylig ferdige studenter og vitenskapelige ansatte ved NTNU, data hentet fra NTNU 
Entreprenørskolen, Spark og NTNU TTO. Bedriftene har en spesielt viktig rolle når det gjelder fornye 

Tema Innspill til Trøndelag fylkeskommune ang styrking av økosystemet for 
innovasjon 

Til Trøndelag fylkeskommune  
v/Even Ystgård, Ole Harris Hanssen og Gleny Foslie 

Fra  6:AM 
v/Thor Richard Isaksen 

Kopi Trondheim kommune og Trondheimsregionen 
v/Kari Mette Elden og Bård Eidet 

Dato 18.01.2021 



næringslivet og gjøre det konkurransedyktig i en global moderne økonomi preget av høy 
innovasjonshastighet og sterk konkurranse om høykompetent arbeidskraft og betegnes som 
vekstbedrifter/startups. Bedrifter har mulighet for å kunne skalere stort, raskt og internasjonalt. 
Bedriftene er innovative mpt utvikling av nye produkter, teknologier og/eller tjenester som ennå ikke 
finnes på markedet, og må ofte gjennom en mye lengre utviklingsperiode enn ordinære 
levebrødsbedrifter. Dette krever en egen øvelse i næringsutvikling med egne metoder, 
næringsstrukturer og kapitalkilder. I tillegg er risikoen og kostnaden langt høyere i disse bedriftene.  
 
 
Hva er situasjonen i Trondheim i dag 
Økosystemet for nyskaping i Trondheim skiller seg fra de større byer som Bergen, Stavanger, Ålesund og 
Oslo på tre hovedpunkt:  

 
1. Økosystemet i Trondheim er mer fundert i grasrotintiativ enn i næringsliv og kapital. Derfor 

har miljøet historisk sett vært mer sensitive for endringer i tilgjengelige støtteordninger og 
kapital for grasrotaktivitet. Deltakelsen fra næringslivet er lavere enn byer vi ønsker å 
sammenligne oss med. Dette er tydelig både når det gjelder volum på partnerfinansiering til de 
eksisterende aktørene og tidsbruk fra etablert næringsliv i økosystemet gjennom eks 
mentorering og rådgivning. En synlig effekt av dette er fraværet av tidligfasekapital noe som gjør 
det krevende å lykkes med bedriftsetableringen.  
 

2. Den kommersielle verdien av kunnskapen og forskning fra FoU fra NTNU er langt høyere enn 
andre norske universiteter.  Derimot er andelen av denne verdien (aktivitet, arbeidsplasser og 
kompetanse) som tilfaller regionalt næringsliv uforholdsmessig lav. Tall fra 6AM viser at rundt 
45% av bedriftene som er etablert på NTNU fra 2016 - 2019 forlater Trondheim etter to år (mer i 
neste punkt).  
 

3. Trondheim har en stor nettolekkasje av bedrifter og kompetanse ut av regionen og 
konkurransen kommer i hovedsak fra andre større norske byer. De fleste byer og regioner har 
intern konkurranse om de mest lovende bedriftene, men pga et svakt økosystem, lite tilgjengelig 
regional tidligfasekapital og lav deltakelse fra næringslivet er det konkurransen fra Oslo og andre 
byer som preger økosystemet. I tillegg til tapte økonomiske verdier innebærer også dette en 
betydelig kompetanselekkasje. Samarbeidet mellom aktørene i regionen forøvrig er godt. 

 
Tallgrunnlag finnes i vedlegg 1 & 2.  
 
Trondheim kommune og Trondheimsregionen har gjennom flere år sett behov for tettere samarbeid for 
å styrke økosystemet for nyskaping i Trondheim. Samarbeidet med dem er tett faglig. Trondheim 
kommune har også de siste åra støttet økosystemet for nyskaping med en årlig sum på 1,6 mill. i tillegg 
til prosjektfinansiering på 500 000 i 2020.  
 
 



Prosjekt for 2021 - 2023: Samarbeidsmodell for Trondheim (“Trondheimsmodellen”) 
Etter initiativ fra Trondheim kommune har aktørene i økosystemet for nyskaping i Trondheim utarbeidet 
en samarbeidsmodell som har som mål å styrke tilbudet for tidligfase vekstbedrifter ved å utvikle et 
felles inkubatortilbud sammen med sentrale coworkingspace som DIGS, Work-Work og Faktry. Den 
distribuerte modellen vil sikre at SIVA-støtten brukes til nytte for hele økosystemet og gjøre det mer 
konkurransedyktig.  
 
Modellen har følgende hovedpunkt:  

1. Distribuert inkubatormodell hvor SIVA-inkubatoren tilrettelegger og koordinerer 
inkubatortjenester i flere av byens sentrale coworkingspace. Modellen er også laget for å kunne 
betjene Innovasjonssenteret når det er i drift.  

2. SIVA-midler og øvrige partnerinntekter brukes for å øke det generelle kompetansetilbudet til 
byens økosystem, uten å virke konkurransevridende eller å negativt påvirke miljøenes særpreg 
og kultur.  

3. Sterkere koordinering av aktørenes virksomhetsområder vil gjøre økosystemet mer robust og gi 
bedre grunnlag for samarbeid om vekstbedrifter.  

 
Det er forventet at et bedre tilbud i denne fasen vil gjøre det mer relevant for bedrifter å velge 
Trondheim og Trøndelag som utviklingsarena fremfor Oslo, Bergen, etc. Modellen er testet i 2020 og er 
nå klar for utrulling i 2021. Modellen vil gi et høyere volum av bedrifter som mottar støtte i Trondheim, 
som igjen blir viktig for øke nivået på SIVA-støtten frem mot et ev. nytt inkubasjonsprogram i 2023.  
 
Gjennom en slik samarbeidsmodell med deltakelse fra både private og offentlige aktører vil det være 
lettere å løfte nye initiativer for å styrke økosystemet som f eks behovet for tidligfase 
finansieringsverkøy på nivå med byene vi konkurrerer med. Trondheim Kommune, 6AM, DIGS og 
Work-Work har allerede flere initiativer i støpeskjeen ifm med samarbeidsprosjektet.  
 
Måltall: Redusere den årlige lekkasjen av vekstbedrifter til andre byer med minimum 10% innen 
utgangen av 2023. 
 
Å lykkes med denne modellen vil kreve ressurser, og den viktigste kostnaden vil være knyttet til 
personalkost (kompetanse) til rådgiverne som skal jobbe ute hos coworkingspacene. Det er hadde 
derfor vært et viktig signal dersom Trøndelag fylkeskommune støttet samarbeidet og slik at vi har 
muligheten til sammen å utvikle et tilbud som er er på nivå med tilbudene i sammenlignbare byer.  
 
Kostnadsrammen for gjennomføre prosjektet med en trinnvis aktivitetsøkning er estimert til 7 MNOK 
for 2021, 9 MNOK i 2022 og 11 MNOK i 2023. Forslag til budsjett finnes i vedlegg 3.  
 
 
Konklusjon:  

● Trondheim har en stor lekkasje av unge lovende vekstbedrifter til andre byer. Dette koster 
regionen store verdier.  



● Tilbudene bør rustes opp for å møte behovene til bedriftene for beholde de gode hodene - og vi 
foreslår derfor etableringen av målrettet inkubatortilbud for vekstbedrifter i denne fasen.  

● Det er behov for økt støtte til innovasjonsøkosystemet i Trondheim. Vedlegg 2 gir en oversikt 
over fylkeskommunal støtte. Eksempelvis mottar innovasjonsmiljene i Oslo 16,8 mill (fk og SIVA), 
Bergen 8,2 mill etc. Vi mener offentlig støtte i Trøndelag bør være på samme nivå som andre 
storbyer.  

 
 
 
Vedlegg 1: Lekkasje NTNU-bedrifter ut av Trondheim 
Vedlegg 2: Støttenivå SIVA-inkubatorer (SIVA + FK).  
Vedlegg 3: Samarbeidsmodell Trondheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 1. Lekkasje NTNU-bedrifter Trondheim 

 
*Antall ansatte for bedrifter som flytter fra Trondheim: 150 
*Antall ekstra arbeidsplasser i regionen: 12 
*Ekstra kjøpekraft i regionen: 23 MNOK 
 
Tallene viser at antallet bedrifter som forlater Trondheim øker jevnt fra år 1 og utover. 
Ringvirkningseffektene av de utflyttede selskapene i tidlig fase er moderat, men øker jevnt fra 
etableringsår da de mest potente selskapene starter å vokse med flere ansatte, høyere omsetning og 
sterkere regionale verdikjeder.  
 
Ser man på bedrifter etablert før 2016 blir denne verdiøkningen veldig tydelig. Under har vi samlet et lite 
utvalg bedrifter som hadde ulike former for tilknytning til Trondheim på etableringstidspunkt, men som 
valgte å flytte ut eller etablere andre steder: 
 

 

Lekkasje startups 2016 - 2019  
(selskap fra NTNU, data fra Brreg) 

Stiftet Er i Trondheim Flyttet fra Trondheim Flyttet til Oslo 

2019 61.5% 38.5% 30.8% 

2018 55.6% 44.4% 44.4% 

2017 48.0% 52.0% 36.0% 

2016 57.1% 42.9% 34.3% 

Snitt tom. 2019 (≈) 55.6% 44.4% 36.4% 

Lekkasje bedrifter etb. før 2016 - tapte verdier for regionen 
(Selskap fra NTNU, data fra Brreg) 

Tall fra 2019 
Tapt 

ansatte 
Ekstra arb.plasser 

andre bedrifter 
Tapt kjøpekraft i region (MNOK) 

Remarkable (Oslo) 121 147 39 

Kahoot! (Oslo) 84 30 42 

Tise (Oslo) 21 2 4 

DirtyBit (Bergen) 16 2 9 

Douchebags (Oslo) 24 31 11 

ConnectLNG (oslo) 10 4 5 

Tind Technologies (Oslo) 8 1 5 

Dogu Salesscreen (Oslo) 29 6 14 

Sum 313 223 127 



Det er verdt å legge merke til at tapt kjøpekraft for disse bedriftene alene overstiger 100 MNOK og 500 
arbeidsplasser (i egen bedrift og hos andre). Dette er imidlertid bare et lite utvalg av det totale antallet 
bedrifter og at man kan forvente at de reelle tallene er langt høyere.  
 
NB: Forutsetningen for å kalle dette tapte verdier er at antakelsen om at bedriftene ville hatt minst 
samme utvikling og vekst i Trøndelag som de hadde hatt i sine nye hjembyer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vedlegg 2: Offentlig støtte til SIVA-inkubatorer (tabell forsetter på neste side) 
 

Oversikt offentlig støtte for SIVA-inkubatorer  
(tall fra fylkeskommunene og SIVA) 

Inkubator By 
SIVA 2020 

Fylkes- 
kommune 

Total 

Vestlandets Innovasjonsselskap AS Bergen 7,100,000 1,100,000 8,200,000 

Klosser Innovasjon AS Hamar++ 3,000,000 4,500,000 7,500,000 

Validé AS Stavanger 5,000,000 2,500,000 7,500,000 

StartupLab Oslo 5,000,000 1,650,000 6,650,000 

Innoventus Sør AS 
Grimstad og 
Kristiansand 

2,000,000 4,500,000 6,500,000 

Protomore Kunnskapspark AS Molde 4,000,000 1,250,000 5,250,000 

Silicia AS Borre 3,000,000 1,750,000 4,750,000 

Industriinkubatoren Proventia AS Porsgrunn 1,500,000 2,500,000 4,000,000 

Kjeller Innovasjon AS Kjeller 3,000,000 1,850,000 4,850,000 

ÅKP AS Ålesund 3,000,000 1,250,000 4,250,000 

Kunnskapsparken Vestland AS Sogndal 3,000,000 1,100,000 4,100,000 

Total Innovation AS Gjøvik 3,000,000 1,100,000 4,100,000 

Kunnskapsparken Bodø AS Bodø 4,000,000 0 4,000,000 

Proneo Verdal 3,000,000 900,000 3,900,000 

Kongsberg Innovasjon AS Kongsberg 3,000,000 750,000 3,750,000 

T:Lab Steinkjer 3,000,000 750,000 3,750,000 

Aleap Oslo 3,000,000 500,000 3,500,000 

Aggrator Inkubator Ås AS Ås 2,000,000 1,250,000 3,250,000 

KUPA AS 
Harstad, Tromsø, 
Narvik og Finnsnes 

3,000,000 200,000 3,200,000 

Smart Innovation Norway AS Halden 2,000,000 1,000,000 3,000,000 

Kunnskapsparken Helgeland AS Mo i Rana 3,000,000 0 3,000,000 

Norinnova AS Tromsø 3,000,000 0 3,000,000 

Atheno AS Stord 2,000,000 600,000 2,600,000 

Vindel AS Kristiansund 1,500,000 750,000 2,250,000 

Aksello AS Florø 1,500,000 700,000 2,200,000 

Industriutvikling Vest AS Isdalstø 1,500,000 600,000 2,100,000 



 
Tallene over er samlet inn gjennom korrespondanse og telefon med fylkeskommunene og inkluderer 
både toppfinansiering ifm SIVA-tildelingen og prosjektfinansiering. 6AM Accelerator i Trondheim 
befinner seg samlet sett helt i nedre sjiktet nasjonalt.  
 
SIVA-finansiering er basert på tallene for 2020, altså før differensieringsprosessen høsten 2020 for 
perioden 2021 - 2022. Bergen (Vestlandet Innovasjonsselskap) er også registrert med en ekstraordinær 
prosjektfinansiering fra SIVA på 2,1 MNOK, utover rammetildeling på 5 MNOK.  
 
Da det ikke finnes noen samlet nasjonal oversikt over tildelinger fra fylkeskommunene tar vi forbehold 
mot eventuelle feil.  
 

 
Tabellen over illustrerer en tydelig forskjell i nivået på offentlig finansiering mellom tilsvarende tilbud for 
tidligfasebedrifter i de største norske byene. Tallene sammenfaller også godt med destinasjonen for 
selskap som flytter fra Trondheim og det er naturlig å se disse faktorene i sammenheng.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan Innovasjon AS Hønefoss 1,500,000 500,000 2,000,000 

6AM Accelerator Trondheim 2,000,000 0 2,000,000 

Orinor AS Kirkenes 1,500,000 450,000 1,950,000 

Oslo Cancer Cluster Oslo 1,500,000 300,000 1,800,000 

Pro Barents AS Hammerfest 1,500,000 200,000 1,700,000 

Oversikt over offentlig støtte i større norske byer  
(tall fra fylkeskommunene og SIVA) 

Byer Støtte (MNOK) 

Oslo (ink. Kjeller Innovasjon) 16,800,000 

Bergen 8,200,000 

Stavanger 7,500,000 

Trondheim 2,000,000 



Vedlegg 3. Trondheimsmodellen 2021 - 2023 - Prosjektskisse
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Forord 

I mai 2020 lyste Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ut et FoU-prosjekt om 
utfordringer i flerkommunale byområder. For NORCE inngår dette FoU-prosjektet i en portefølje av 
prosjekter som dreier seg om kommunereformen, interkommunalt samarbeid, byregioner, 
byvekstavtaler og kommuneplanlegging.  

FoU-prosjektet er gjennomført i perioden juni til november 2020. For å gjennomføre dette 
prosjektet har vi hatt god hjelp av en rekke svært kunnskapsrike fagpersoner og politikere med 
lang erfaring både fra kommune-, region- og fylkesnivå. Opplysningene og vurderingene fra disse 
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Sammendrag 

Denne studien dreier seg om hvilke utfordringer den administrative oppdelingen av byområder gir 
for innbyggerne, næringslivet, kommunene, byregionen og samfunnet som helhet. Studiens 
hovedfokus dreier seg om og i hvilken grad denne flerkommunaliteten i byområdene utfordrer 
funksjonsdyktigheten og effektiviteten til lokalforvaltningene. Studien belyser hvordan 
kommunene håndterer disse utfordringene i byområdene og hvilke konsekvenser disse løsningene 
har. I tillegg til dette belyser studien den politiske interessen og identiteten til innbyggerne i 
flerkommunale områder. 

Hovedkonklusjonen er at er at til tross for mange velfungerende interkommunale samarbeid, så 
fører den administrative oppdelingen av byområdene til konkurranse mellom kommunene om 
innbyggere og bedrifter og til tids- og ressurskrevende samarbeidsprosesser. Disse utfordringene 
øker i omfang jo tettere den romlige integrasjonen mellom kommunene i byområdet er. 
Byspredning, overforbruk av arealressurser og planleggingsressurser er konsekvenser av denne 
flerkommunaliteten i flere av byområdene.  Byene vokser stadig og den tettbygde byen brer seg 
over kommunegrensene og det er derfor stor grunn til at anta at denne type utfordringer og 
konsekvenser vil øke framover.   

Denne studien gir grunnlag for å hevde at den administrative oppdelingen av byområdene hemmer 
funksjonsdyktigheten til de lokale folkestyrene og effektiviteten til lokalforvaltningen. Det er 
imidlertid stor variasjon mellom byområdene i våre case-studier om hvor omfattende utfordringer 
flerkommunaliteten skaper.    

For å undersøke disse problemstillingene er det gjennomført case-studier i seks flerkommunale 
byområder, henholdsvis (1) Sammenhengende by/tettstedsområder; Haugesund/Karmøy/Tysvær 
og Tønsberg/Færder, (2) Tvillingbyområder; Stavanger/Sandnes og Skien/Porsgrunn og (3) Delte 
by/tettstedsområder; Trondheim/Malvik og Ålesund/Sula/Giske. Til sammen er 32 fagpersoner, 
administrative leder og politikere på kommunalt, regionalt og fylkesnivå, som har god innsikt i disse 
problemstillingene i disse flerkommunale byområdene, intervjuet. I tillegg er det gjennomført en 
surveyundersøkelse til 1 200 innbyggere i disse byområdene.  

Innbyggernes politiske interesse og tilhørighet  

Undersøkelsen blant innbyggerne i de flerkommunale byområdene viser at det er større interesse 
for lokalpolitikken i bostedskommunen, enn for lokalpolitikken i nabokommunen. Interessen for 
politikken i egen kommune er til dels større i bykommunene enn i «landkommunene». Med unntak 
av tvillingbyene er interessen for politikken i nabokommunen størst i de minste kommunene.  

Det er større interesse for kommunale tjenester som barnehager, skole, eldreomsorg m.m., enn for 
kommunale reguleringer og bestemmelser om boligområder, næringsområder, veier m.m. Det er 
små forskjeller mellom kommunene innenfor hvert av de undersøkte by- og tettstedsområdene. 

Det er en del variasjoner med hensyn til innbyggernes påvirkning av kommunepolitikerne og 
kommuneadministrasjonen, men det er ikke noen markert tendens til at påvirkningen er størst i de 
små kommunene. I de fleste kommunene er det flere som har forsøkt å påvirke politikerne, enn som 
har påvirket kommuneadministrasjonen. 

Innbyggernes følelse av tilhørighet til ulike geografiske områder varierer, men det er ikke noen 
entydig tendens til at innbyggerne føler sterkest tilhørighet med nærområdet eller en avgrenset del 
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av kommunen. I de fleste by- og tettstedsområdene er det innbyggerne i den minste kommunen 
som føler sterkest tilknytning til et sted eller en bydel innenfor kommunen. Dette kan ha 
sammenheng med variasjoner i den tiden man har bodd i kommunen. Det er til dels store forskjeller 
mellom andelene innflyttere i kommunene. 

Skaper kommunegrensene utfordringer for innbyggerne? 
Både surveyen blant innbyggerne og case-studiene viser at det er få eksempler på at oppdelingen 
av byområdet i flere administrative enheter fører til utfordringer for innbyggerne. I en av case-
studiene nevnes det at uten kommunegrensene kunne man fått til en mer hensiktsmessig 
lokalisering av barnehager og det kunne blitt større valgfrihet for innbyggerne. De aller fleste – 
mellom 79 og 97 prosent av de spurte i de seks byområdene svarer imidlertid at de sjelden eller 
aldri opplever at kommunegrensene skaper problemer for dem selv eller deres nærmeste. Av de 
resterende var det flest som svarte at kommunegrensene av og til skaper problemer (1–14 prosent).  

Studien har i liten grad vært opptatt av om oppdelingen av byområdet i flere politisk/administrative 
enheter har betydning for innbyggerne i rollen som demokratisk medborgere. Surveyen viser at over 
20% av innbyggerne på Fastlands-Karmøy, Nøtterøy, Melhus og Giske har interesse for lokal-
politikken i de byene de sokner til (Haugesund, Tønsberg, Trondheim og Ålesund), mens 
innbyggeren i disse byene er mindre interessert i lokalpolitikken i de respektive nabokommunene. 
Mange av innbyggerne i «nabokommunen arbeider i og bruker «byen» daglig, men de har 
begrensede muligheter til å utøve rollen som demokratisk medborger i bykommunen. På Fastlands-
Karmøy viste innbyggerhøringen at 27% av innbyggerne ville bli en del av Haugesund kommune. 
Begge disse eksemplene tyder på at oppdelingen av byområdet skaper utfordringer for 
innbyggernes utøvelse av rollen som demokratiske medborgere.    

Utfordringer for næringslivet? 

Intervjuene tyder ikke på at flerkommunaliteten skaper store utfordringer for næringslivet. På den 
ene siden kan flerkommunaliteten føre til at kommunene konkurrerer om å tiltrekke seg bedrifter 
(f.eks. eiendomsskatt) og dermed tilrettelegges det ekstra godt for næringslivet. På den andre siden 
kan langsomme beslutningsprosesser og manglende enighet i byområdet om eksempelvis 
arealplaner og transportprosjekter svekke rammebetingelsene for deler av næringslivet.  For 
enkelte bedrifter kan ulike standarder, ulike avgiftssystemer og forvaltningspraksis mellom 
kommunene skape noen utfordringer, uten at dette er et stort problem. 

Utfordringer for kommunenes rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og 
demokratisk arena? 

Oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter skaper i første rekke utfordringer for 
kommunenes rolle som samfunnsutvikler. Utfordringene for samfunnsutviklerrollen henger 
sammen med at disse kommunene er en del av et felles bo- og arbeidsmarked og at det dermed er 
behov for samarbeid mellom kommunene om blant annet lokalisering av bolig- og næringsarealer, 
samferdselsinfrastruktur og felles satsninger for å tiltrekke seg nye virksomheter. Utfordringene 
som flerkommunaliteten bidrar til for mange av byområdene, er for det første konkurranse mellom 
kommunene om å tiltrekke seg innbyggere og virksomheter, for det andre langdryge og 
ressurskrevende samarbeidsprosesser og for det tredje redusert mulighet for kommunene til å styre 
samfunnsutviklingen i egen kommune.  

De to siste forholdene skaper også noen utfordringer for kommunens rolle som demokratisk arena. 
I byområder der det skal fattes likelydende beslutninger i kommunene om politikkutvikling innen 
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areal- og transportplanlegging og næringsutvikling, så tar beslutningsprosesser lang tid og det 
brukes mye ressurser til forhandlinger mellom kommunene.  Ofte resulterer samarbeidsprosessene 
i kompromisser som ikke alltid er gode løsninger for hele byområdet eller i felles målsettinger som 
kommunene ikke føler seg like forpliktet av. Utfordringene her oppfattes å øke i omfang jo større 
behovet for felles beslutninger i byområdet er. Disse forholdene svekker effektiviteten til 
kommunene som demokratisk arenaer.  

Oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter med forholdsvis stor grad av kommunalt 
selvstyre fører også til at den enkelte kommune får redusert muligheten til å styre utviklingen i egen 
kommune fordi beslutninger i nabokommunen påvirker samfunnsutviklingen i egen kommune.  For 
de fleste flerkommunale byområdene mangler det en demokratisk instans med tilstrekkelig 
legitimitet som kan fatte beslutninger for hele byområdet. 

En demokratisk utfordring med interkommunalt samarbeid kan være at selskapene er lite 
tilgjengelig og vanskelig å påvirke. En annen utfordring dreier seg om manglende forankring av 
beslutninger i de interkommunale organene i kommunestyrene og at det oppstår egne arenaer på 
byregionalt nivå der utvalgte politikere og administrative ledere møtes jevnlig og utformer 
politikken.  

Introduksjon av byvekstavtaler i de fire største byområdene som et statlig flernivå styrings-
virkemiddel for å oppnå null vekst i personbiltrafikken og en klimavennlig arealdisponering skaper 
også demokratiske utfordringer når arealplanleggingsinstituttet med krav om medvirkning og 
demokratisk forankring møter byvekstavtaleinstituttets krav om raske avklaringer. Når flere 
kommuner rundt Trondheim og Bergen inkluderes i byvekstavtalene og nye byvekstavtaler for de 
mellomstore byene blir utviklet kan en forvente at denne type utfordringer øker i omfang.    

For tjenesteyterrollen gir flerkommunaliteten få utfordringer. Statlige reguleringer og detaljstyring 
og i tillegg utjevningsmekanismen i inntektssystemet bidrar til at det ikke er store forskjeller på 
standard og kvalitet på tjenestene på basisområder som barnehage og skole. Flere av kommunene 
samarbeider på tvers av kommunegrensene om tjenestetilbud til innbyggerne i nabokommunen. 
For mange av de stedbundne tjenestene (skole, helse og sosial) kan en finmasket kommunestruktur 
være positivt ved at en kommer tett på folk, får til god dialog og det er godt for lokaldemokratiet. 
En stor kommune for hele byområdet vil kunne gi muligheter til å ta ut stordriftsfordeler (redusere 
antall rådhus og administrative staber) og til å utvikle gode spesialiserte tjenester som alle 
kommunene i byområdet kunne få tilgang til. På den andre siden kan det også være stordrifts-
ulemper og mange av kommunene i byområdene opplever at har de en passende størrelse for å 
kunne gi gode tjenester til innbyggerne. 

Flerkommunaliteten i byområdene skaper heller ikke store utfordringer for myndighetsutøvelse i 
noen av byområdene. Flere konkrete eksempler viser at kommunene klarer å komme fram til felles 
retningslinjer. Det kan imidlertid være ressurskrevende å utvikle felles minimumsstandarder på 
tvers av kommunene. Ser en dette i en noe bredere sammenheng er det slik at muligheten for den 
enkelte kommune til å utøve sin myndighet, eksempelvis til å styre og å kontrollere utviklingen på 
eget territorium, utfordres av de andre kommunene i det flerkommunale byområdet. 

Utfordringer og konsekvenser for byregionen og samfunnet. 

Oppdelingen av byområdene i flere administrative enheter oppfattes i hovedsak som et 
administrativt problem. I flere av våre case-områder fører imidlertid denne oppdelingen til 
suboptimale arealbruksløsninger for byregionen som helhet, til byspredning, overforbruk av arealer 
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og sløsing med planleggingsressurser. Byspredning fører vanligvis til økt transport som vil gjøre det 
mer utfordrende å nå målet om null vekst i personbiltrafikk og som skaper økte klimagassutslipp.  

Når kommunene i byområdet ikke klarer å enes om felles satsinger og felles standpunkter enten det 
gjelder næringsutvikling, samferdselsprosjekter eller strategier for å tiltrekke seg statlig virksomhet, 
kan denne uenigheten og manglende besluttsomheten svekke regionens muligheter til å lykkes med 
å tiltrekke seg næringsliv, bedrifter og innbyggere, kort sagt å sikre fortsatt vekst og utvikling i 
regionen.  

Interkommunalt samarbeid som løsning på utfordringene 

Det eksisterer omfattende, stabile og institusjonaliserte interkommunale samarbeid i de 
flerkommunale byområdene som løser viktige kommunale oppgaver innen teknisk sektor (vann, 
avløp, renovasjon, brann og redning), samt havnevesen og innen spesialiserte tjenesteområder. 
Disse samarbeidene omfatter også kommuner som ligger langt utenfor det flerkommunale 
byområdet. Case-studiene typer på at disse samarbeidene langt på vei løser utfordringene som 
flerkommunaliteten skaper. Det samme i mindre grad er tilfelle når det gjelder de «politiske» 
interkommunale samarbeidene om areal- og transportplanlegging og næringsutvikling. Her er det 
flere eksempler som viser at interkommunalt samarbeid om politikkutforming er typisk 
«godværssamarbeid, dvs. samarbeid som fungerer godt når kommunene i all hovedsak er enige om 
problemforståelser og løsninger. Når det kommer til fordeling av goder eller veivalg for byregionen 
der ikke alle kommunene ser seg tjent med løsningene, så har ikke denne type interkommunale 
samarbeid like gode løsningsmekanismer som det er i demokratiske organer. Gjennomgående er 
også inntrykket at kommunereformprosessen har svekket mulighetene for denne type politiske 
interkommunale samarbeid.   

Regionale strukturer  

Case-studiene tyder på at oppdelingen av byområder i flere administrative enheter fører til økt 
behov for koordinering og samordning, og i mange tilfeller også for en instans som kan ta regi på 
planprosesser som dreier seg om hele byområdet. Således utfordrer ikke flerkommunaliteten den 
gitte formelle arbeidsdelingen mellom forvaltningsnivåene, men i og med at fylkeskommunen har 
varierende grad av legitimitet hos kommunene for å ta regi på planleggingsprosesser på byregionalt 
nivå kan flerkommunaliteten føre til utfordringer for fylkeskommunene. I de tilfeller der 
flerkommunaliteten fører til byspredning, kan dette også utfordre regionale planer for 
utbyggingsmønstre og senterstrukturer. 
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Multi-municipal urban areas 

Challenges and consequences from the point of view of the administration, politicians and 
citizens. 

Authors: Einar Leknes, Hilmar Mjelde, Hilmar Rommetvedt 

Report 32-2020, NORCE Social Research 

Summary 

This study is about what kind of challenges the administrative division of urban areas represents for 
the inhabitants, the business community, the municipalities, the urban region and society. The focus 
of the study is on and to what extent this multi-municipality in urban areas challenges the 
functionality and efficiency of local administrations. The study sheds light on how the municipalities 
handle these challenges in the urban areas and what consequences these solutions have. In addition 
to this, the study sheds light on the political interests and identities of the inhabitants of multi-
municipal areas. 

The main conclusion is that despite many well-functioning inter-municipal collaborations, the 
administrative division of urban areas leads to competition between municipalities for inhabitants 
and companies and to time- and resource-intensive collaboration processes. These challenges 
increase in scope the closer the spatial integration between the municipalities in the urban area is. 
Urban sprawl, over-consumption of land resources and planning resources are consequences of this 
multi-community in several of the urban areas. The cities are growing, and the densely populated 
city is spreading across municipal boundaries and there is therefore great reason to assume that 
this type of challenge and consequence will increase in the future. 

This study provides a basis for claiming that the administrative division of urban areas impedes the 
functioning of local governments and the efficiency of local government. However, there is great 
variation between the urban areas in our case studies of how extensive challenges multi-
municipality creates. 

Methods 
To investigate these issues, case studies have been conducted in six multi-municipal urban areas, 
respectively (1) Contiguous urban areas; Haugesund/Karmøy/Tysvær and Tønsberg/Færder, (2) 
Twin city areas; Stavanger/Sandnes and Skien/Porsgrunn and (3) Divided urban areas; 
Trondheim/Malvik and Ålesund/Sula/Giske. A total of 32 professionals, administrative leaders and 
politicians at municipal, regional and county level, who have good insight into these issues in these 
multi-municipal urban areas, were interviewed. In addition, a survey was conducted for 1 200 
inhabitants in these urban areas. 

Citizens' political interest and affiliation 
The survey among the inhabitants of the multi-municipal urban areas shows that there is greater 
interest in local politics in the municipality of residence, than in local politics in the neighbouring 
municipality. The interest in politics in one's own municipality is to some extent greater in the urban 
municipalities than in the "rural municipalities". With the exception of the twin cities, the interest 
in politics in the neighbouring municipality is greatest in the smallest municipalities. 
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There is greater interest in municipal services such as kindergartens, schools, elderly care, etc., than 
in municipal regulations and regulations on residential areas, business areas, roads, etc. There are 
small differences between the municipalities within each of the surveyed urban and urban areas. 

There are some variations regarding the inhabitants' influence on the municipal politicians and the 
municipal administration, but there is no marked tendency for the influence to be greatest in the 
smallest municipalities. In most municipalities, there are more people who have tried to influence 
politicians than the municipal administration. 

The inhabitants' sense of belonging to different geographical areas varies, but there is no clear 
tendency for the inhabitants to feel strongest belonging to the local area or a limited part of the 
municipality. In most urban areas, it is the inhabitants of the smallest municipality who feel the 
strongest connection to a place or district within the municipality. This may be related to variations 
in the time you have lived in the municipality. There are in part large differences between the 
proportions of immigrants in the municipalities. 

Do the municipal boundaries create challenges for the inhabitants? 
Both the survey among the inhabitants and the case studies show that there are few examples of 
the division of the urban area into several administrative units leading to challenges for the 
inhabitants. In one of the case studies, it is mentioned that without the municipal boundaries, a 
more appropriate location of kindergartens could have been achieved and there could have been 
greater freedom of choice for the inhabitants. The vast majority - between 79 and 97 per cent of 
those surveyed in the six urban areas, however, answer that they rarely or never experience that 
the municipal boundaries create problems for themselves or their loved ones. Of the remaining, 
most answered that the municipal boundaries sometimes create problems (1–14 per cent). 

The study has to a small extent been concerned with whether the division of the urban area into 
several political / administrative units is important for the inhabitants in the role as democratic 
citizens. The survey shows that over 20% of the inhabitants of Mainland-Karmøy, Nøtterøy, Melhus 
and Giske are interested in local politics in the cities they belong to (Haugesund, Tønsberg, 
Trondheim and Ålesund), while the inhabitants of these cities are less interested in local politics in 
their respective neighbouring municipalities. Many of the inhabitants of the neighbouring 
municipality work in and use the "city" daily, but they have limited opportunities to exercise the role 
as democratic citizens in the urban municipality. On Mainland-Karmøy, the population hearing 
showed that 27% of the inhabitants would like to become part of Haugesund municipality. Both 
examples indicate that the division of the urban area creates challenges for the citizens' exercise of 
the role as democratic citizens. 

Challenges for business? 
The interviews do not indicate that multi-municipality creates major challenges for the business 
community. On the one hand, multi-municipality can lead to municipalities competing to attract 
companies (eg property tax) and thus make it extra good for the business community. On the other 
hand, slow decision-making processes and a lack of agreement in the urban area about, for example, 
land-use planning, and transport projects can weaken the framework conditions for parts of the 
business community. For some companies, different standards, different tax systems and 
administrative practices between the municipalities can create some challenges, without this being 
a major problem. 
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Challenges for the municipalities' role as service providers, community developers, authorities and 
democratic arenas? 
The division of the urban area into several administrative units primarily creates challenges for the 
municipalities' role as community developers. The challenges for the role of community developer 
are related to the fact that these municipalities are part of a common housing and labour market 
and that there is thus a need for cooperation between the municipalities on, among other things, 
locating residential and commercial areas, transport infrastructure and joint initiatives to attract 
new businesses. The challenges that multi-municipality contributes to in many of the urban areas 
are, firstly, competition between the municipalities to attract residents and businesses, secondly, 
lengthy and resource-intensive cooperation processes and thirdly reduced opportunity for the 
municipalities to manage community development in their own municipality. 

The last two conditions also create some challenges for the municipality's role as a democratic 
arena. In urban areas where similar decisions are to be made in the municipalities on policy 
development within land-use- and transport-planning and business development, decision-making 
processes take a long time and a lot of resources are used for negotiations between the 
municipalities. The co-operation processes often result in compromises that are not always good 
solutions for the entire urban area or in common goals that the municipalities do not feel equally 
committed to. The challenges here are perceived to increase in scope the greater the need for joint 
decisions in the urban area. These conditions weaken the efficiency of the municipalities as 
democratic arenas. 

The division of the urban area into several administrative units with a relatively large degree of 
municipal self-government also means that the individual municipality experiences limited 
opportunity to control development in its own municipality because decisions in the neighbouring 
municipality affect the development of society in its own municipality. For most multi-municipal 
urban areas, there is a lack of a democratic body with enough legitimacy that can make decisions 
for the entire urban area. 

A democratic challenge with inter-municipal cooperation may be that the companies are 
inaccessible and difficult to influence. Another challenge concerns the lack of anchoring of decisions 
in the inter-municipal bodies in the municipal councils and the emergence of separate arenas at the 
urban regional level where selected politicians and administrative leaders meet regularly and 
formulate policy. 

Introduction of urban growth agreements in the four largest urban areas in Norway as a state multi-
level management tool to achieve zero growth in passenger car traffic and a climate-friendly land 
use also creates democratic challenges when the land-use planning institute with requirements for 
participation and democratic anchoring meets the urban growth agreement institute's 
requirements for rapid clearance. When more municipalities around Trondheim and Bergen are 
included in the urban growth agreements and new urban growth agreements for the medium-sized 
cities are developed, one can expect this type of challenge to increase in scope. 

For the service provider role, multi-municipality presents few challenges. Government regulations 
and detailed management and in addition the equalization mechanism in the revenue system 
contribute to the fact that there are no major differences in the standard and quality of services in 
basic areas such as kindergartens and schools. Several of the municipalities cooperate across 
municipal boundaries on services offered to the inhabitants of the neighbouring municipality. For 
many of the location-based services (school, health and social), a fine-meshed municipal structure 
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can be positive in that you get close to people, have a good dialogue and that is good for local 
democracy. A large municipality for the entire urban area will be able to provide opportunities to 
take advantage of economies of scale (reduce the number of town halls and administrative staffs) 
and to develop good specialized services that all municipalities in the urban area could access. On 
the other hand, there may also be disadvantages related to economies of scale and many of the 
municipalities in the urban areas feel that they have a suitable size to be able to provide good 
services to the inhabitants. 

The multi-municipality in the urban areas also does not create major challenges for the exercise of 
authority in any of the urban areas. Several concrete examples show that the municipalities manage 
to arrive at common guidelines. However, it can be resource-intensive to develop common 
minimum standards across municipalities. If one sees this in a somewhat broader context, it is the 
case that the opportunity for the individual municipality to exercise its authority, for example to 
govern and control the development on its own territory, is challenged by the other municipalities 
in the multi-municipal urban area. 

Challenges and impacts for the urban region and the society at large 
The division of urban areas into several administrative units is mainly perceived as an administrative 
problem. In several of our case areas, however, this division leads to sub-optimal land use solutions 
for the urban region as a whole, to urban sprawl, over-consumption of land and waste of planning 
resources. Urban sprawl usually leads to increased transport, which will make it more challenging 
to achieve the goal of zero growth in passenger car traffic and which creates increased greenhouse 
gas emissions. 

When the municipalities in the urban area are unable to agree on common initiatives and common 
positions, whether in terms of business development, transport projects or strategies for attracting 
state enterprises, this disagreement and lack of determination can weaken the region's 
opportunities to succeed in attracting businesses, businesses and citizens , in short, to ensure 
continued growth and development in the region. 

Inter-municipal cooperation as a solution to the challenges 
There is extensive, stable and institutionalized inter-municipal cooperation in the multi-municipal 
urban areas that solve important municipal tasks in the technical sector (water, sewerage, waste 
disposal, fire and rescue), as well as the port authority and in specialized service areas. These 
collaborations also include municipalities that are far outside the multi-municipal urban area. The 
case studies indicate that these collaborations largely solve the challenges that multi-municipality 
creates. The same is less the case when it comes to the "political" inter-municipal collaborations on 
land-use and transport planning and business development. Here there are several examples that 
show that inter-municipal co-operation on policy formulation is typically «good weather co-
operation, ie co-operation that works well when the municipalities mainly agree on problem 
understandings and solutions. When it comes to the distribution of goods or route choices for the 
urban region where not all municipalities see themselves benefiting from the solutions, this type of 
inter-municipal cooperation does not have as good solution mechanisms as it does in democratic 
bodies. The general impression is also that the municipal reform process has weakened the 
possibilities for this type of political inter-municipal cooperation. 

Regional structures 
The case studies indicate that the division of urban areas into several administrative units leads to 
an increased need for coordination and coordination, and in many cases also for an agency that can 
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take care of planning processes that concern the entire urban area. Thus, the multi-municipality 
does not challenge the given formal division of labour between the administrative levels, but as the 
county municipality has varying degrees of legitimacy among the municipalities to take control of 
planning processes at the urban regional level, the multi-municipality can lead to challenges for the 
county municipalities. In cases where the plurality leads to urban sprawl, this can also challenge 
regional plans for development patterns and urban structures. 
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1. Introduksjon 

Denne studien dreier seg om hvilke utfordringer den administrative oppdelingen av byområder gir 
for innbyggerne, næringslivet, kommunene, byregionen og samfunnet som helhet. Studiens 
hovedfokus dreier seg om og i hvilken grad denne flerkommunaliteten i byområdene utfordrer 
funksjonsdyktigheten og effektiviteten til lokalforvaltningene. Studien belyser hvordan kommunene 
håndterer disse utfordringene i byområdene og hvilke konsekvenser disse løsningene har. I tillegg 
til dette belyser studien den politiske interessen og identiteten til innbyggerne i flerkommunale 
områder. 

Studien baserer seg på case-studier i seks flerkommunale byområder: 

• To tvillingbyområder: Stavanger/Sandnes og Skien/Porsgrunn  
• To sammenhengende by/tettstedsområder Haugesund/Karmøy og Tønsberg/Færder 
• To delte by/tettstedsområder Trondheim/Malvik og Ålesund/Giske/Sula.  

I de to tvillingbyområdene og i de to sammenhengende by/tettstedsområdene går kommune-
grensene rett gjennom den tettbygden byen, mens i de to delte by/tettstedsområdene henger ikke 
det tettbygde byområdet fysisk sett sammen med tettbebyggelsen i nabokommunen. Alle 
kommunene i de flerkommunale byområdene inngår i et felles bo- og arbeidsmarked. 
Avgrensningen av de funksjonelle byområdene når det gjelder innbyggernes romlige 
hverdagspraksis (bolig, arbeid, handling og fritidsaktiviteter) strekker seg over de administrative 
grensene som deler byområder inn i ulike kommuner.  

Den viktigste datakilder for case-studiene har vært intervjuer med kunnskapsrike og erfarne 
fagpersoner og politikere fra kommunalt, regionalt og fylkesnivå. I tillegg har vi benyttet statistikk, 
web-søk og ulike type dokumenter som data-kilder. Respons analyse har gjennomført telefon-
intervju med til sammen 1200 innbyggere i de seks byområdene.  

Denne rapporten er bygd opp som følger. I kapittel 2 følger en kort kunnskapsstatus og det trekkes 
opp noen relevante teoretiske perspektiver. Kapittel 3 beskriver forskningsdesign problemstillinger 
og metode, intervjuspørsmål og surveyspørsmål, utvalg av case og oversikt over informanter. I 
kapittel 4 følger case-studiene for samtlige seks byområder. Alle casestudiene er bygd opp på 
lignende vis med innledende statistiske data, geografiske kjennetegn, oversikt over interkommunale 
samarbeid før en går inn på resultater fra intervjuene både om overordnede utfordringer og 
utfordringer med utgangspunkt i kommunens roller. Kapittel 5 analysere surveydataene og belyser 
den politiske interessen, tilhørigheten og om kommunegrensene skaper problemer for innbyggerne. 
I kapittel 6 drøftes funn fra de seks case-studiene samlet i forhold ulike tema og problemstillinger. 
Avslutningsvis i kapittel 7 trekkes konklusjoner i forhold til studiens hovedproblemstillinger.   
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2. Kunnskapsstatus og teoretiske perspektiver 
I dette kapitlet følger en kort kunnskapsstatus basert på gjennomgang av en del forskning og 
utredning om kommunestruktur og flerkommunale byområder. Deretter trekkes det opp noen 
teoretiske perspektiver med relevans for denne tematikken. 

2.1. Kunnskapsstatus 

En rekke offentlige utvalg har vurdert kommuneinndelingen. Christensenutvalget leverte sin 
innstilling i 1992 (NOU 1992:15). Dette utvalget mente at de viktigste svakhetene ved dagens 
kommunegrenser var (1) flerkommunale byområder der kommunegrensene deler opp tettsteder 
og samhørende områder, (2) småkommuner og (3) uhensiktsmessige avgrensinger. Blant 
hovedprinsippene for inndeling mente utvalget at «Kommunene bør avgrenses slik at de utgjør 
geografiske funksjonelle enheter tilpasset et felles bolig- og arbeidsmarked og lokaliseringen av 
private og offentlige tjenestetilbud.» Utvalget mente at ut fra praktiske og prinsipielle vurderinger 
at interkommunalt samarbeid ikke var et alternativ til endring i kommuneinndelingen. En bør også 
merke seg at utvalget mente at kommuneinndelingen primært bør ta hensyn til kommunens 
virksomhet, dvs. at hensynet til for eksempel næringslivet ikke var et primærhensyn ved kommune-
inndelingsspørsmål. Før behandlingen av stortingsmeldingen basert på utvalgets innstilling 
besluttet imidlertid Stortinget i 1995 at kommunesammenslutninger skulle være basert på 
frivillighet. Frivillighetsprinsippet ble i stor grad også videreført ved den siste kommunereformen. 
Unntak gjaldt enkeltkommuner som ikke skulle kunne stanse endringer som er ønsket og 
hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn (Kommunal- og moderniserings-
departementet: Stortingsproposisjon 96 S). 

En studie av kommunestrukturens betydning for næringslivet i Stavangerregionen (Leknes, mfl. 
2009), som ble gjennomført for Næringsforeningen i Stavangerregionen, konkluderte blant annet 
med at «De interkommunale samarbeidene og fylkesplansamarbeidene veier i stor grad opp for 
ulemper med den oppdelte kommunestrukturen. De konkrete ulempene eller fordelene av dagens 
kommunestruktur for verdiskapingen som bransjene kan påvise, kan ikke sies å være av svært stor 
betydning. Dette gjelder i særlig dersom en ser dette i relasjon til betydningen av at kommunene 
generelt sett legger forholdene godt til rette for næringslivet.» Studien påpeker imidlertid også 
samordningsutfordringer; «Kommuneinndelingen i den tett integrerte byregionen skaper 
samordningsutfordringer som dagens interkommunale samarbeid og fylkeskommunale planlegging 
løser godt på noen områder, mens det på andre områder kan oppleves mangel på samarbeid og 
samordning. Det at dagens kommunestruktur synes å ha medvirket til manglende og for sen løsning 
av køproblemene på vegene i sentrale deler av byområdet er kanskje det mest alvorlige sett i relasjon 
til verdiskapingen i næringslivet. Gitt den betydelige vekst i befolkning og arbeidsplasser som 
forventes i byregionen, kan en anta at denne type trafikale problemer vil kunne tilta i omfang og 
også oppstå andre steder i byregionen. Dersom den oppdelte kommunestrukturen medvirker til 
ytterligere fragmentering av ansvaret for samferdselspolitikken vil en kunne hevde at 
kommunestrukturen bidrar til å svekke næringslivets rammebetingelser og byregionens 
konkurranseposisjon.» 

En studie av norske byregioner (Farsund og Leknes 2010) illustrerer også to viktige poenger som vi 
vil søke å følge opp i denne studien. For det første observeres det at byveksten bidrar til utvikling av 
funksjonelle byregioner der befolkning, næringsliv og frivillig sektor i økende grad forholder seg til 
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byregionen og ikke til den enkelte kommune som inngår i denne. Dette følges opp gjennom stadig 
tettere politisk og administrativt samarbeid mellom de ulike kommunene i byregionen. På mange 
politikkområder etableres det styringsnettverk som får ansvar for utforming og iverksetting av 
politiske løsninger på vegne av hele byregionen. Partnerne kan komme fra kommunene, 
fylkeskommunen, statsetater, nærings- og arbeidsliv og frivillig sektor. For det andre observeres det 
at utbyggingen av teknisk infrastruktur på tvers av kommunegrensene medfører særlig tett 
styringssamarbeid. Det opprettes interkommunale selskaper som har ansvar for å bygge og drive 
fellesanlegg innen energi, havn og vann, avløp og renovasjon. Dette er selskaper som forvalter store 
verdier på vegne av eierkommunene, og de har sterke administrasjoner og fagstaber som forvalter 
selskapenes egne strategier og mål. Disse forholdene, kombinert med at det er ulikt eierskap i 
selskapene (store kommuner eier mer enn små), bidrar til at det er særlige styringsutfordringer for 
kommunepolitikerne på disse områdene.  

Etter at denne studien av norske byregioner som ble gjennomført i 2010, har det skjedd endringer i 
flere av byregionene. Både i Kristiansandsregionen, Trondheimsregionen og på Nord-Jæren har det 
vært kommunesammenslåinger som påvirket behovet for politisk og administrativt samarbeid 
mellom kommunene. Samtidig førte kommunereformen til at enkelte kommuner mye sterkere enn 
før markerte seg som selvstendige kommuner, med kommunespesifikke særtrekk og identiteter, 
dette som en respons på ønske om kommunesammenslåing. I enkelte byområder, deriblant på 
Nord-Jæren, observerer en at byregionale samarbeid og styringsnettverk innen næringsutvikling 
legges ned. En annen viktig endring innen det byregionale samarbeidet er etablering av byvekst-
avtaler i de fire største byområdene. Her etableres det i regi av staten et flernivåsamarbeid om 
politikkutforming på samferdsels- og arealfeltet mellom kommunene i byområdet, fylkes-
kommunen og staten ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet. 

I kommunereformprosessen har ulike former for interkommunalt samarbeid vært diskutert som en 
mulig løsning for å unngå kommunesammenslåing. Kritikere av denne løsningen har imidlertid 
hevdet at interkommunalt samarbeid bidrar til å svekke lokaldemokratiet. I en landsomfattende 
studie (Leknes, 2013) fant en ut at det ikke var grunnlag for å hevde at interkommunalt samarbeid 
var av et slikt omfang at det bidro til uthuling eller forvitring av kommunene. Studien viste videre at 
de store kommunene i større grad enn de små kommunene utarbeider eierskapsmeldinger og at de 
også har bedre styring og kontroll med de interkommunale samarbeidene enn de mindre 
kommunene. Et annet funn var at det i flere regioner var etablert funksjonelle interkommunale 
styringsnivå der politikken utformes og der styringen i realiteten foregår både innen teknisk sektor, 
administrasjon og næringsutvikling. Det er imidlertid generelt sett uenighet i synet på 
interkommunalt samarbeid; enkelte fremhever at interkommunalt samarbeid er en fare for 
demokratiet (jfr. overfor), mens andre fremhever at interkommunalt samarbeid sikrer likeverdige 
tjenester i alle kommuner og representerer en effektiv organisering av kommunal virksomhet. 

Ekspertutvalget (2014) mener at kommunestrukturen i større grad bør nærme seg funksjonelle 
samfunnsutviklingsområder. Utvalget peker på at «flerkommunale byområder skaper utfordringer 
for ivaretakelse av alle kommunens fire roller». I rapporten er særlig utfordringer for ivaretakelsen 
av samfunnsutviklingsrollen gjennom helhetlige areal- og transportløsninger framhevet. «Her pågår 
det et utstrakt samarbeid i mange byområder, men erfaringene viser at fordeling av kostnader og 
gevinster ved befolknings- og næringsutvikling skaper konkurranse og uenighet mellom 
kommunene».  
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NIVI Analyse as gir en god oversikt over omfanget av kommuner med tettsteder som splittes av 
kommunegrenser og kommuner der det er regiontranghet i form av avhengighet og samhandling 
mellom en senterkommune og omlandskommuner (Vinsand, 2016). Notatet viser situasjonen før 
kommunereformen ble gjennomført. Notatet viser at samlet sett til 41 tilfeller av tettsteds-
oppsplitting, deriblant Oslo, Stavanger/Sandnes, Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn-
/Skien, Ålesund, Tønsberg, Moss, Haugesund, Arendal og Hamar. Det er dokumentert 78 forstads-
kommuner med over 25% utpendling til en senterkommune. Selv om kommunereformprosessen 
har endret situasjonen for flere av disse er omfanget av tettstedsoppsplitting likevel betydelig.  

Kommunereformprosessen resulterte i at Norge fra 2020 har 356 kommuner, 119 kommuner er 
slått sammen til 47 kommuner. Det er imidlertid kun i enkelte tilfeller at disse sammenslåingene 
som bidrar til at by- og tettstedsoppsplittingene endres vesentlig. Flere steder rundt om i landet er 
forstads- og omlandskommuner slått sammen med senterkommuner og kommunereformen har 
dermed bidratt til at flere bykommuner har fått utvidet sine grenser. Dette gjelder blant annet for 
Askim, Ski, Drammen, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Kristiansand, Mandal, Sandnes, 
Stavanger, Ålesund, Trondheim, Narvik og Hammerfest. I flere av disse tilfellene har kommune-
sammenslåingene ført til at det flerkommunale byområdet er blitt mindre oppdelt, men i mange av 
tilfellene er det fortsatt kommunegrenser rett gjennom det flerkommunale byområdet. Rundt Oslo 
og Bergen har flere av forstads- og omlandskommunene slått seg sammen. Kommune-
reformprosessen har dermed i begrenset grad bidratt til å løse utfordringer med flerkommunale 
byområder.  

Spørsmål om samarbeid i flerkommunale byområder ble tatt opp i en stor spørreundersøkelse til 
folkevalgte, administrative ledere og tillitsvalgte i kommunene i Rogaland (Leknes m.fl. 2019). 
Undersøkelsen viste at det var betydelige utfordringer når det gjaldt samarbeid mellom 
kommunene om lokalisering av nærings- og boligområder, handelssentra og om 
parkeringspolitikken i Stavanger/Sandnes og Haugesund.  

Kommunestruktur har også vært et tema for lokalvalgundersøkelsene. I 2011 ble velgernes 
holdninger til henholdsvis kommunesammenslåing og interkommunalt samarbeid undersøkt. Selv 
om skepsisen til førstnevnte har avtatt noe blant velgerne, er de klart mer positive til samarbeid, 
også om det innebærer mer uklare politiske ansvarsforhold (Rose m.fl. 2013). Videre har pendling 
mellom bo- og arbeidsstedskommune ikke noen negativ effekt på innbyggernes deltakelsesnivå. 
Faktisk, det ser ut til å øke interessen for politikken i de kommunene man pendler inn i, uten å 
svekke interessen for politikken i bostedskommunen (Aars 2013).  

Lokalvalgundersøkelsen 2015 viste at velgerne over tid har blitt prinsipielt mer positive til 
kommunesammenslåing. I 2003 var 42 prosent for å redusere antallet kommuner, og denne andelen 
hadde i 2015 økt til 54 prosent. Tilsvarende falt andelen som var mot en reduksjon med 16 
prosentpoeng i samme periode. Tendensen er den samme når det gjelder synet på muligheten for 
at egen kommune blir sammenslått med en eller flere nabokommuner. 45 prosent var positive til 
sammenslåing i 2015, opp fra ca. en tredjedel i 2003. De som stemmer på borgerlige partier og de 
som tror kommunesammenslåing vil ha positive konsekvenser, er mest positive (Rose m.fl. 2017).  
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I et pågående forskningsprosjekt for KMD om «Utredninger knyttet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler1 er det blant 
annet gjennomført en undersøkelse av hvordan byvekstavtalene og regionalplan påvirker 
rulleringen av kommuneplanens arealdel i Sandnes på Nord-Jæren. Funn i denne case-studien viser 
at byvekstavtalen som et flernivåstyringsinstrument viste seg å være svært effektivt sammenlignet 
med for eksempel den fylkeskommunale regionalplanen. Byvekstavtaler som sådan kan dermed vise 
seg å være interessant som virkemiddel for å løse koordinerings- og samordningsutfordringer i 
flerkommunale byområder når det gjelder arealdisponering og utbyggingspolitikk. 

Som en del av kommunereformprosessen ble det gjennomført utredninger for svært mange av de 
potensielle sammenslåingskommunene. I utredningene ble det vurdert hvordan den nye 
kommunen kunne fylle sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og 
demokratisk arena. Slike utredninger foreligger også for mange av kommunene som er en del av 
flerkommunale byområder. Således foreligger det allerede mye spesifikt empirisk materiale knyttet 
til kommunenes rolleutøvelse i flerkommunale byområder. I tillegg har fylkesmennenes 
rapportering til KMD i 2016 en gjennomgang av utfordringsbildet regionvis der både konkrete 
grensespørsmål, interkommunalt samarbeid, økonomi og kommunens rolle som tjenesteutvikler og 
samfunnsutvikler belyses.  

2.2. Teoretiske perspektiver 

Det eksisterer mange typer regioner. Administrative regioner, også kalt politiske regioner, har 
tradisjonelt utviklet seg innenfor en nasjons grenser og er en del av nasjonens hierarkiske 
styringssystem. Et fylke eller en sammenslutning av fylker i vegregioner eller helseregioner er 
eksempler på administrative regioner. Administrative regioner blir også benyttet som 
metodologiske regioner for statistikk og planlegging. Funksjonelle regioner er definert ut fra ett eller 
flere saksfelt. Siden samarbeidet er funksjonelt, er det ikke nødvendig å følge de administrative 
grensene. Byregioner med et felles bolig-, arbeids- og servicemarked er eksempler på en funksjonell 
region. Flerkommunale byområder kan ses på en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion som 
følger de administrative inndelingene. Kulturelle regioner er forbundet med oppfatninger om en 
felles identitet og historie. Disse blir også kalt identitetsregioner. Befolkningsgrupper innenfor ulike 
romlige avgrensninger av identitetsregioner gis ofte egne betegnelser, eksempelvis nordlendinger, 
trøndere, sørlendinger, bergensere, striler, drammensere, siddiser, sandnesgauker og arabere (fra 
Haugesund). Slike betegnelse kan også være med på å skape og å forsterke identiteter i ulike deler 
av flerkommunale byregioner.  

Kommunegrenser handler om geografi, dvs. hvor bør en legge grensene mellom ulike geografiske 
områder. Begrepene rom og sted («space» og «place») er viktige når det gjelder perspektiv på 
geografiske områder. (Nordtug et al., 2004). I forhold til kommunestruktur og hva som er en 
rasjonell inndeling av kommunene så har det romlige perspektivet vært viktigst. I dette perspektivet 
har kommunestruktur vært knyttet til inndelinger ut fra hva som er «naturlige» og «funksjonelle» 
regioner. Bo- og arbeidsmarkedsregioner er eksempel på en funksjonell region som blir benyttet 

 

1 Dette er et samarbeidsprosjekt mellom TØI (prosjektledelse) og OSLOMET/NIBR og NORCE. NORCE har 
gjennomført case-studien om hvordan byvekstavtalen for Nord-Jæren påvirker revisjon av kommuneplanen 
for Sandnes. 
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som referanse i forbindelse med kommunestrukturspørsmål. Utfordringer med kommunegrenser i 
flerkommunale byområder dreier seg blant annet om manglende samsvar mellom det romlige 
perspektivet med naturlige og funksjonelle geografiske områder og de administrative grensene i det 
flerkommunale området.  

Vektlegging av funksjonelle regioner har bygd på en forståelse av geografi som et nøytralt rom, men 
dette perspektivet har fått kritikk for at det legger for lite vekt på menneskers subjektive opplevelse 
av steder og hvordan folk definerer seg selv i forhold til steder. Sted som perspektiv på geografiske 
områder har i mindre grad vært viktig i forbindelse med kommunestruktur. Ofte vil folk ha både 
funksjonelle og følelsesmessige forhold til de stedene de bor, jobber eller bruker til andre 
aktiviteter. Massey (1997) fremhever at oppfatningene av et sted vil variere fra person til person, 
og at relasjonene mellom individ og sted varierer mellom ulike funksjoner, eksempelvis nærområdet 
rund bolig og jobb, rekreasjonsområder og bysentra. Innbyggerne i en kommune føler ikke 
nødvendigvis tilhørighet og identitet til kommunen som sådan. Det kan like gjerne være tilhørighet 
til en skolekrets eller bysentrum. Utfordringene med flerkommunale byområder dreier seg også om 
manglende samsvar mellom individers stedsidentitet og tilhørighet og den geografiske plasseringen 
av de administrative grensene.  

Selv om en kritiserer en funksjonalistisk (romlig) tilnærming til kommunestrukturspørsmålet, så kan 
det være like galt å anta at det finnes en fastlagt stedsidentitet som man kan bygge 
kommunestrukturen på. Begge perspektiver («space» og «place») er imidlertid viktige for diskusjon 
av kommuneinndeling.  

Det at innbyggerne tilhører én kommune med den samme ordføreren, de samme folkevalgte, 
administrasjonen, de kommunale institusjonene og det kommunale rådhuset gir også grunnlag for 
identitetsfellesskap. «Kommunen» kan på mange måter oppfattes som et program for å skape 
fellesskap og tilhørighet.   

I vår analyse legger vi til grunn sentrale teoretiske perspektiver på prinsippene, rollene og verdiene 
norske kommuner forvalter og uttrykker, og som delvis overlapper hverandre. Når det gjelder 
prinsippene, er det overordnede prinsippet at norske kommuner er generalistkommuner. Det vil si 
at de er folkevalgte organer, hvor kommunenes innbyggere velger representanter til det lokale 
kommunestyret, med muligheter for direktedemokratiske innslag som borgerinitiativ og 
folkeavstemninger. Kommunene har et bredt og enhetlig oppgaveansvar for grunnskoler, 
barnehager, helsetjenester, sosial omsorg, transportnett, vannforsyning, renovasjon og 
arealplanlegging. Disse finansieres også likt, fra lokal skatteinnkreving, overføringer fra staten og 
ved omfordeling kommunene imellom og gjennom brukerbetaling i form av gebyrer for lokale 
tjenester. Mye av den kommunale aktiviteten er også styrt i varierende grad fra statlig hold (Dølvik 
og Vinsand 2005; Baldersheim 2017).  

Kommunenes roller reflekterer generalistprinsippet. Siden det kommunale selvstyret og den lokale 
forvaltningen ble etablert med formannskapslovene av 1837, har kommunene gradvis utviklet sine 
fire overordnede roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk 
arena. Den kommunale virksomheten var begrenset de første tiårene, men det historiske samspillet 
mellom kommunene og staten i fremveksten av den moderne forvaltningskommunen og det 
institusjonaliserte, lokale folkestyret understreker hver enkelt av disse rollene (Næss m.fl. 1987). 
Som Baldersheim for eksempel påpeker, har kommunene dels vært foregangsinstitusjoner for det 
offentlige ansvaret for utdanning, helse og det sosiale sikkerhetsnettet (Baldersheim 2017: 180). 
Kommunene er i dag en agent, initiativtaker og iverksetter for nasjonal politikk, der de sentrale 



N O R C E  N o r w e g i a n  R e s e a r c h  C e n t r e  A S   w w w . n o r c e r e s e a r c h . n o  

20 

velferdstjenestene som barnehager, skoler, renovasjon, byggeløyver og eldreomsorg leveres 
gjennom lokale institusjoner ledet av lokale folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting. Den 
lokaldemokratiske dimensjonen understrekes også av de lokale valglistene som forekommer i 
mange kommuner, og som springer ut av lokale saker og bevegelser. Staten holder imidlertid en fast 
hånd på rattet gjennom å kontrollere de kommunale finansene, og noe spissformulert kan en si at 
for kommunenes del, så svinger pendelen over tid «mellom det å være herre i eget hus og 
vaktmester i statens» (Næss m.fl. 1987: 9).  

Som lokalt styringsapparat ivaretar også kommunenes sentrale verdier i den demokratisk-liberale 
rettsstaten: autonomi, demokrati og effektivitet (Rose 2015; Baldersheim 2017). Lokalt selvstyre 
med bred folkelig deltakelse, handlekraft og økonomisk rasjonell tjenesteyting og like/likeverdige 
tilbud av offentlige tjenester henger sammen. Sett i et autonomi- og demokrati-perspektiv, må den 
statlige sentralmakten begrenses og innbyggerne gis et visst armslag for å styre seg selv. De 
kommunale styringsorganene er redskaper for å ivareta og beskytte borgernes selvstendighet. 
Innbyggerne velger sine representanter til kommunestyret og gjør opp regnskap hvert fjerde år. Ved 
at de politiske beslutningene tas nært borgerne som vet hvor skoen trykker, skal også 
oppgaveløsingen bli mer effektiv. Lokalpolitikerne kjenner best innbyggernes behov og ønsker.  

Til slutt er det i dette prosjektet viktig å avklare hva som ligger i begrepet/begrepene politisk 
interesse og identitet. I forskningslitteraturen operasjonaliseres dette med de tre individuelle 
egenskapene egeninteresse, lokalidentitet og politisk ståsted (Rose m.fl. 2017: 269–70). 
Egeninteresse dreier seg om at innbyggerne er rasjonelle aktører som vet at de lokale 
myndighetenes beslutninger har konsekvenser for dem og andre i husstanden. Som brukere av 
kommunale tjenester vil innbyggerne være opptatt av fordeler og ulemper ved måten tjenestene er 
organisert på, og å kunne påvirke denne organiseringen. Identitet står sentralt i teorier om 
demokratisk medborgerskap, og ses gjerne som en forutsetning for lokalpolitisk engasjement og 
deltakelse. Er det en uoverensstemmelse mellom det stedet/området man identifiserer seg med og 
den politisk–administrative inndelingen i det flerkommunale byområdet kan dette svekke 
lokaldemokratiet. Til slutt kan velgernes politiske ståsted virke inn på deres lokalpolitiske interesse. 
For eksempel har Høyre og Fremskrittspartiet tradisjonelt markert seg som skeptiske til det 
fylkeskommunale styringsnivået, og har i regjering iverksatt både en kommune – og regionsreform. 
På motsatt side står spesielt Senterpartiet. Vi kan ikke ut fra dette direkte utlede hvordan partienes 
velgere stiller seg til styringsstrukturen i flerkommunale bysentre, men det kan likevel tenkes at det 
avtegner seg noen partipolitiske mønstre i hva ulike velgergrupper mener er en fornuftig lokal 
organisering, og i hvor interesserte og aktive de er i lokalpolitikken. Egeninteresse, lokalidentitet og 
politisk ståsted vil hver for seg og samlet være uttrykk for politisk interesse og identitet. 

Samtidig kan det diskuteres om slik tredeling av innbyggernes rolle i (a) tjenestemottakere, (b) 
demokratisk medborger og (c) en med politisk ståsted er hensiktsmessig siden disse rollene i mange 
tilfeller vil kunne overlappe og gli inn i hverandre.   
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3. Forskningsdesign og metode 

Tema og problemstillinger i denne studien dreier seg om hvilke utfordringer de administrative 
grensene mellom kommunene i byområder gir og hvordan tett integrasjon gir utfordringer for 
utøvelse av kommunenes roller, videre hvordan kommunene forsøker å løse utfordringene, om de 
regionale strukturene påvirkes og om den politiske interessen og identiteten til innbyggerne i de 
flerkommunale områdene. I dette kapitler gjennomgås forskningsdesign, problemstillinger og 
metode.  

Forskningsdesignet er basert på dokumentgjennomgang, kvalitative intervjuer og analyse av 
utfordringer, løsninger, politisk interesse og identitet i flerkommunale byområder. For spørsmål om 
politisk interesse og identitet har vi gjennomføre en innbyggersurvey.  

Selv om det foreligger mye statistikk, mange studier og utredninger om flerkommunale byområder 
representerer hvert flerkommunalt byområde en unik case der denne studiens tema og problem-
stillinger i hovedsak må undersøkes, analyseres og forstås ut fra den historiske, romlige og 
samfunnsmessige kontekst de inngår i. Dette tilsier en kvalitativ tilnærming.  

Vi har foretatt separate analyser og drøftinger for hvert enkelt flerkommunalt byområde og for 
senter-, forstads- og omlands-kommuner. Deretter har vi sammenlignet mellom byområder og ulike 
kommunetyper. Dokumentgjennomgangen startet med en gjennomgang av foreliggende nasjonale 
og regionale studier som kan bidra til å belyse studiens tema og problemstillinger generelt og også 
gi grunnlag for utvikling av intervjuspørsmål. For hvert av de utvalgte flerkommunale byområdene 
har vi gjennomgått relevant statistikk fra SSB og utredninger fra kommunereformprosessen i 
byområdet.  

3.1. Problemstillinger  

Under gjennomgås studiens problemstillinger og vår tilnærming til disse. 

1A  Hvilke utfordringer gir administrative grenser i flerkommunale byområder, hvilket omfang har 
disse for regionen, samfunnet, næringslivet, de involverte kommunene og innbyggerne?   

Denne problemstillingen dreier seg for det første om hvilke utfordringer som er mest framtredende 
i byområdet;  om det eksempelvis er praktiske utfordringer for innbyggerne, næringsliv eller andre 
knyttet til grensene, om det er politiske utfordringer knyttet til utvikling og implementering av en 
felles politikk for hele byområdet om areal- og transportplanlegging og næringsutvikling eller om 
det er utfordringer om koordinering og samordning mellom en eller flere av kommunene av 
investeringer eller tjenester. For det andre dreier problemstillingen seg om hvor omfattende og 
alvorlig utfordringer er. 

1B  Hvilke utfordringer har tett integrasjon og flerkommunalitet for utøvelsen av kommunens fire 
roller; tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøvelse og demokratisk arena? 

Denne problemstillingen dreier seg forholdsvis konkret om hvilke utfordringer samværet med andre 
kommuner ii byområdet har for de rollene kommunene skal ivareta. Under vises et sett med 
detaljerte spørsmålsstillinger knyttet til hver av de fire rollene.  
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Tjenesteyting:  
• I hvilken grad har forskjellig standard og kvalitet på tjenester barnehage, skole, helse, pleie- og 

omsorg og kommunaltekniske tjenester mellom kommunene i byområdet skapt utfordringer? 
• Kunne noen av tjenester vært mer effektive dersom de var organisert for hele byområdet under 

ett? 
• Er det eksempler på lite gunstig lokalisering av tjenestetilbud eller suboptimale løsninger for 

innbyggerne i enkelte deler av kommunene sammenlignet med hva som ville vært situasjonen 
dersom hele byområdet var en kommune?  

Samfunnsutvikling (jfr. også det som står senere under 2A):  
• I hvilken grad bidrar flerkommunaliteten til usikkerhet når det gjelder størrelsen på etterspørsel 

etter arealer til bolig- og næringsformål i egen kommune?  
• Hvor godt fungerer samarbeidet og samordningen mellom kommunene når det gjelder 

lokalisering av bolig- og næringsområder i det flerkommunale byområdet? Foretar kommunene 
en samordnet prioritering av utbyggings- og fortettingsområder i hele byområdet?  

• I hvilken grad er det overskudd av tilbud på bolig- og næringsarealer i byområdet? Finnes det 
eksempler på planlagte eller gjennomførte utbygginger som er suboptimale sett ut fra hele 
byområdet?  

• Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunene når det gjelder næringsutvikling? Og 
bærekraftig utvikling av byområdet?  

•  Er samarbeidet mellom kommunene om samfunnsutvikling preget av tillit og smidige og 
effektive løsninger, eller der det heller langdryge prosesser preget av uenighet og manglende 
beslutninger?  

Myndighetsutøver:  
• I hvilken grad er det variasjon mellom kommunene i byområdet når det gjelder 

forvaltningspraksis etter plan- og bygningsloven, eksempelvis når det gjelder 
reguleringsbestemmelser, parkeringsnormer, skatter og avgifter? I hvilken grad bidrar dette til 
ulike rammebetingelser mellom kommunene i byområdet?  

• I hvilken grad samarbeider kommunene i byområdet om myndighetsutøvelse innenfor de ulike 
tjenesteområdene?  

• I hvilken grad er det delegert myndighet til felles formelle samarbeidsorganer (interkommunale 
samarbeid) for byområdet? Og hvordan fungerer disse? 

Demokratisk arena:  
• I hvilke grad oppfattes det tette integrasjonen og flerkommunaliteten som en demokratisk 

utfordring for kommunepolitikerne og for innbyggerne?  
• I hvilken grad oppfattes skjevhet i maktforholdet mellom kommunene i byområdet som en 

demokratisk utfordring? 
• I hvilken grad oppfattes de interkommunale samarbeidsorganene som en demokratisk 

utfordring for kommunepolitikerne og for innbyggerne?  
 
2A  Hvordan forsøker kommunene å løse de kommuneoverskridende utfordringene knyttet til 

kommunikasjon, infrastruktur og utbyggingsmønstre og hvordan vurderer kommunene 
konsekvensene av disse løsningene?  

 
Denne problemstillingen dreier seg for det første om hvilke løsninger kommunene alene eller i 
felleskap har forsøkt å løse spesifikke utfordringer på, eksempelvis ulike former for interkommunalt 
samarbeid og for det andre om hvilke konsekvenser kommunen disse løsningene har.  
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2B  I hvilken grad påvirker en regional fragmentering av en funksjonell region de regionale 
strukturene? 

Denne problemstillingen dreier seg om i hvilken grad enkeltkommuner kan iverksette 
tiltak/godkjenne planer som bryter med det funksjonelle byområdets eksisterende og planlagte 
senterstruktur og fordeling av bo- og arbeidsplassområder. I tillegg dreier spørsmålet seg om 
hvordan arbeidet med regional utvikling, regional planlegging og byvekstavtaler påvirkes av at 
byområdet er oppdelt i flere kommunale enheter.  

3  Hvordan er den politiske interessen og identiteten til innbyggerne i flerkommunale områder? 

Denne problemstillingen skiller seg fra de foregående problemstillingene ved at den er opptatt av 
innbyggernes holdninger og atferd. Under vises et sett med spørsmål som utdyper denne 
problemstillingen. 

Politisk interesse/deltakelse: 
• Generell interesse for politikken, både i egen kommune og i de andre kommunene i det 

flerkommunale byområdet. 
• Om man har deltatt i lokalvalg og/eller har forsøkt å påvirke politikerne/administrasjonen i 

bostedskommunen. Hvilke typer saker er man mest opptatt av (som kommunale tjenester, 
avgifter og reguleringer)? 

Identitet/tilhørighet: 
• I hvilken grad identifiserer man seg med / føler man tilknytning til bestemte deler av kommunen 

(sted/bydel), bostedskommunen som helhet og/eller det flerkommunale byområdet 
• Romlig hverdagspraksis / «bruken» av bostedskommunen og det flerkommunale byområdet, 

herunder transport/pendling i forbindelse med arbeid og skolegang, og bruk av tjenester 
(kultur, handel o.l.) i andre kommuner enn bostedskommunen m.m. 

• Om kommunegrensene skaper problemer i hverdagen, og i så fall hvilke typer problemer? 

3.2. Intervjuer  

Vi har gjennomført en rekke intervjuer med fagpersoner, administrative ledere og noen sentrale 
politikere. Utvelgelses av informanter ble basert på en kort undersøkelse per telefon til ansatte ved 
kommunale og regionale instanser med spørsmål om aktuelle informanter som hadde god 
kjennskap til problemstillingene samarbeid og eventuelle utfordringer i de utvalgte byområdene. 
Ved utvelgelsen av informanter la vi vekt på at i både det kommunale og det regionale nivå måtte 
være representert, videre at informantene hadde mange års erfaring fra arbeid med tema som 
berørte samarbeid i byområdet og til sist at informantene hadde god innsikt i hvordan kommunene 
utøvde sine roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena.  

I mange tilfeller endte vi opp med å intervjue rådmenn / kommunedirektører som hadde god og 
detaljert oversikt fra det kommunale nivået og erfarne administrativt ansatte fra fylkeskommunen 
eller fylkesmannen. Det er kun to politikere blant informantene. Noen av de vi spurte om mulige 
informanter nevnte at dersom vi valgte ordførere, ville nok disse fremheve det gode samarbeidet 
med nabokommunene, og i mindre grad trekke fram utfordringer. I andre tilfeller var det nye 
ordførere i kommunen som nødvendigvis ikke kjente godt til forhistorien til samarbeidet i 
byområdet. Dersom økonomiske og tidsmessige rammer hadde tillatt det, ville intervju med 
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ordførerne i alle kommunene i de flerkommunale byområdene vært hensiktsmessig å få en bedre 
dekning av politikernes forståelse av utfordringene.  

I hvert av de seks casene er det både gjennomført intervju med informanter fra kommunene og 
informanter fra byregion eller fylkesnivå. Enkelte av intervjuene er gjennomført som 
gruppeintervju, andre har vært individuelle intervju. Samtlige intervju har foregått på teams. 
Intervjuene ble oppsummert i forhold til intervjuguiden, sendt til informantene, korrigert og 
godkjent. 

Intervjusamtalene fungerte som semistrukturerte intervju. Det betyr at alle intervjuene fulgte en 
intervjuguide som var sent ut på forhånd, men at spørsmålene og samtalen var åpen slik at 
informantene også kunne komme inn med nye problemstillinger og momenter som var av interesse 
for det overordnede tema. Intervjuene ble gjennomført på Teams, de individuelle intervjuene varte 
mellom ½ til 1 time, mens gruppeintervjuene varte mellom 1 og 1 ½ time. Som regel startet vi med 
intervjuer på fylkesnivå, for å få oversikt, deretter gikk vi videre med intervjuer av informanter på 
kommunalt nivå.   

Informantene ble valgt ut etter forslag fra kommunene og etater på fylkesnivå om hvilke personer 
som hadde god kunnskap om, innsikt i og erfaring fra tematikken om samarbeid i flerkommunale 
byområder. Tabellen under viser antall og type informanter i de ulike casene 

Tabell 1 Informanter til de ulike case-studiene 

Case 
Kommune-

administrasjon 
Kommune-
politikere 

Fylkesnivå / 
regionråd 

 
SUM 

Haugesund, Karmøy 
og Tysvær 

2 0 3 5 

Stavanger, Sandnes, 
Sola og Randaberg 

3 0 2 5 

Skien og Porsgrunn 2  4 6 

Tønsberg og Færder 1 1 2 4 

Trondheim og Malvik 2 0 2 4 

Ålesund, Sula og Giske 3 1 4 8 

Sum 13 2 17 32 

 

I intervjusamtalene med representanter på fylkes- og regionnivå har vi konsentrert oss om 
utfordringer den administrative inndelingen gir for utviklingen av byregionen, samfunnet og 
næringslivet i byregionen; dvs problemstilling 1 A og 2B over. 

I gruppeintervjuene og de individuelle intervjuene med informanter fra kommunene tok vi 
innledningsvis opp problemstilling 1A om hvilke utfordringer de administrative grensene har for 
regionen, samfunnet generelt, næringslivet og innbyggerne videre hvilke problemforståelser som 
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er mest framtredende. Deretter konsentrerte vi oss om hvilke utfordringer flerkommunaliteten har 
for utøvelse av kommunens fire roller (problemstilling 1B over).  Deretter stilte vi spørsmål om 
hvordan kommunene forsøkte å løse utfordringene og hvilke konsekvenser disse utfordringene 
hadde.  

3.3. Typologisering og utvelgelse av flerkommunale byområder 

Som nevnt i kapittel 2.1 var det samlet sett 41 tilfeller der by/tettsteder splittes av kommunegrenser 
og 78 forstadskommuner med over 25% utpendling til en senterkommune før kommunereformen. 
I vår studie har vi valgt å skille mellom (A) flerkommunale byområder der kommunegrensene deler 
byer og tettsteder og (B) flerkommunale byområder uten slik tettstedsoppsplitting, men der det er 
stor arbeidspendling mellom kommunene.   

Vi har tatt utgangspunkt i SSBs tettstedsdefinisjon som definerer et tettsted som en hus-samling 
der det bor minst 200 personer og der avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter2. 
Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres 
yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Tettstedene 
avgrenses uavhengig av de administrative grensene. 

Det romlige byområdet i kategori A kan også benevnes konurbasjoner, som er en betegnelse på at 
flere byer eller tettsteder vokser sammen til ett tettsted. En skiller mellom (A1) monosentral 
konurbasjon, der en by er dominerende, og (A2) polysentral konurbasjon der flere noenlunde 
jevnstore byer vokser sammen. I vår typologisering har vi valgt å benevne det flerkommunale 
byområdet A1 som Sammenhengende by/tettstedsområder og A2 som Tvillingbyer.   

I kategori B deles ikke store by- og tettstedsområder av kommunegrensene. Her vil det typisk være 
senterkommuner (med en egen by), forstadskommuner (med over 25% utpendlingsandel til 
senterkommunen) og omlandskommuner (med 10 – 25% utpendlingsandel til senterkommunen). 
Innenfor denne kategorien flerkommunale områder vil det kunne være stor forskjell på hvor tett 
integrert kommunene er i byområdet. Her vil geografiske forhold (arealstørrelse på kommunene og 
avstand mellom kommunene) sammen med folketall og arbeidsplasser henholdsvis i 
senterkommunen og omlandskommunene ha betydning for hvor tett integrert kommunen i 
byområdet er.  

B1:  Tett integrerte flerkommunale byregioner (der kommunegrensene ikke deler byer og 
tettsteder) med over 25% arbeidspendling til senterkommunen fra forstadskommunene og 
under ½ times reisetid til bysentrum i senterkommunen 

B2:  Løst integrerte flerkommunale byregioner (der kommunegrensene ikke deler byer og 
tettsteder) med mellom 10–25% arbeidspendling til senterkommunen fra omlandskommune 
og over ½ times reisetid til bysentrum i senterkommunen.  

 

2 Unntak er for arealkrevende bygningstyper som tas med inntil en avstand på 200 meter, og husklynger 
med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger som tas med inntil en avstand på 400 meter fra 
tettstedskjernen. Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og 
industriområder, skal være del av tettstedet (kilde: SSB). 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/By
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Tettsted
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Ved utvelgelse av hvilke flerkommunale byområder som skulle inkluderes i undersøkelsen har vi 
vektlagt oppdragsgivers ønske om å unngå utfordringer i og rundt hovedstadsområdet. Vi har videre 
forsøkt å få med to flerkommunale byområder av hver typologi. Av praktiske og økonomiske årsaker 
har vi også lagt vekt på å ta med flerkommunale byområder der vi har gjennomført studier tidligere3 
og til sist har vi forsøkt å begrense antall fylker som blir involvert. Gitt de økonomiske og tidsmessige 
ressursene som står til rådighet har vi valgt å utelate de løst integrerte flerkommunal byregionene, 
selv om det i et komparativt perspektiv hadde vært av interesse å også ha med denne typologien. 
Vi vil dermed foreslå følgende utvalg av flerkommunale byområder. Vi har da benevnt denne 
typologien for Delte by/tettstedsområder. Tabellen under viser hvilke kommuner som inngår i de 
ulike typologien av flerkommunale byområder. 

Tabell 2 Typologi av flerkommunale byområder 

Typologi Kommuner i flerkommunale byområder 

Sammenhengende by-
/tettstedsområder  

Haugesund (Karmøy, Tysvær) Tønsberg (Færder) 

Tvillingbyer Stavanger og Sandnes (Sola,  
Randaberg) 

Skien og Porsgrunn 

Delte by-/ tettstedsområder Trondheim (Malvik, Melhus) Ålesund (Sula, Giske) 

3.4. Surveyundersøkelse  

For å undersøke den lokalpolitiske interessen og deltakelsen, tilhørigheten og «bruken» av det 
flerkommunale byområdet og eventuelle problemer i den forbindelse, engasjerte vi Respons 
Analyse til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant innbyggerne i seks kommuner innenfor de 
tre områdetypene vi har lagt til grunn i dette prosjektet.  

I utvelgelsen av kommuner som skulle omfattes av surveyundersøkelsen har vi tatt utgangspunkt i 
kommunene som inngår i tabell 2 over og gjort noen tilpasninger for å få mest mulig sammen-
lignbare geografiske område representert innenfor hver typologi. For å få med innbyggere som bor 
i det sammenhengende byområdet har vi intervjuet innbyggere som bor på fastlandsdelen av 
Karmøy og innbyggere som bor i tidligere Nøtterøy kommune (nå en del av Færder). For å få med 
innbyggere som bor i litt avstand fra byen har vi valgt å intervjue innbyggere som bor i Melhus som 
er tydelig adskilt fra Trondheim sentrum (20 km) og i Giske lokalisert på øyer om lag 13,5 km (og to 
undersjøiske tuneller) fra Ålesund sentrum.    

Det er gjennomført en innbyggersurvey til 1 200 respondenter fordelt på 2 kommuner i hver av de 
seks utvalgte flerkommunale byområdene. Vi har stilt 10 spørsmål med faste svarkategorier. 
Enkeltspørsmålene vil på den ene siden kartlegge innbyggernes politiske interesse og demokratiske 
deltakelse, og på den andre siden deres geografiske identitet og tilhørighet. I analysen av svarene 
er det særlig være sammenhengene mellom interesse/deltakelse og identifikasjon/tilhørighet som 
har stått i fokus for oppmerksomheten.  

 

3 NORCE har tidligere gjennomført studier for Haugesund, Stavanger og Sandnes, Trondheim og Ålesund.  
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4. Case-studiene 

I de kommende seks underkapitler gjennomgås case-studien for til sammen seks flerkommunale 
byområder:  

• to sammenhengende by/tettstedsområder; Haugesund by som brer seg inn i Karmøy 
kommune i kapittel 4.1 og Tønsberg by som brer seg inn i Færder kommune i kapittel 4.3 

• to tvillingbyområder; Stavanger og Sandnes som også strekker seg inn i Sola og Randaberg 
kommuner i kapittel 4.2 og Skien og Porsgrunn i kapittel 4.4 

• to delte by/tettstedsområder; Trondheim og forstadskommunen Malvik i kapittel 4.5 og 
Ålesund og forstadskommunene Sula og Giske i kapittel 4.6.  

Alle case-studiene har samme oppbygging; først gjennomgås utvikling av folketall og pendling, 
deretter vises den geografiske inndelingen av byområdet i kommuner og så vises de viktigste 
interkommunale samarbeidene i byområdet. Etter denne deskriptive delen følger resultatene av 
intervjuene der informantenes overordnede problemforståelse av utfordringene presenteres, 
videre deres vurdering av hvilke utfordringer oppdelingen av byområdet skaper for kommunenes 
roller og om omfanget av utfordringene. Case-studiene avsluttes med en konklusjon der vi forskere 
gjør våre egne oppsummerende vurderinger for det aktuelle caset.  

4.1. Haugesund byområde 

Kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær i Rogaland og Sveio i Vestland fylke er et tett integrert 
bo- og arbeidsmarkeds-område med korte avstander mellom by og tettsteder. Kommunegrensen 
mellom Haugesund og Karmøy går gjennom Haugesund by. Sveio ligger like nord for Haugesund. 

Tabellen under viser at alle kommunene har hatt god befolkningsvekst de siste 20 år, men at Karmøy 
har hatt mindre prosentvis vekst enn de andre tre kommunene. Karmøy har høyest folketall, men 
Haugesund haler innpå. Mye av veksten i Karmøy kommune har kommet på fastlandsdelen av 
Karmøy som ligger sør og innenfor Haugesunds by-avgrensning. Pendlingsmønsteret viser at det er 
stor arbeidspendling mellom kommunene.  

Tabell 3 Befolkningsutvikling og pendling i Haugesundsområdet (Kilde SSB-Statistikkbanken) 

 Befolkningsutvikling Sysselsatte i arbeidsstedskommune i 2019  

Bostedskommune 2000 2020 %-vekst Haugesund Karmøy Tysvær 

Haugesund 30 362 37 357 23 % 12 024 4 999 1 582 

Karmøy 36 971 42 186 14 % 2 546 11 617 599 

Tysvær 8 828 11 065 25 % 993 681 2 285 

Sveio 4 623 5 766 25 % 215 53 45 

4.1.1. Geografi 

Haugesund kommune ligger på fastlandet og på østsiden av Karmsundet som skiller både 
Haugesund kommune og fastlandsdelen av Karmøy kommune fra øy-delen av Karmøy kommune. I 
Karmøy kommune er det tre byer; kommunesenteret Kopervik på østsiden av Karmøy, 
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Skudeneshavn helt sør på Karmøy og Åkrehamn på vestsiden av Karmøy. I tillegg ligger deler av 
Haugesund by (Norheim) i Karmøy kommune, samt at Vormedal litt lenger sør på fastlandsdelen av 
Karmøy henger sammen med Norheim.  

Førresfjorden på østsiden av fastlandsdelen av Karmøy skiller Karmøy kommune fra Tysvær 
kommune. Kommunegrensene til Karmøy, Tysvær og Haugesund møtes like vest for nordenden av 
Førresfjorden, øst for et av de nye boligområdene i Haugesund kommune og vest for Førre i Tysvær 
kommune. Grensen mellom Sveio kommune og Haugesund går om lag 5 km nord for Haugesund by.  

Næringsområdet Raglamyr med kjøpesentre, storbutikker, lager og andre virksomheter ligger øst i 
Haugesund by like ved grensen til Karmøy kommune. Utvidelsen av Raglamyr mot øst skjer i Karmøy 
kommune. På Norheim, sør i Haugesund by og i Karmøy kommune ligger kjøpesenteret Oasen, samt 
en rekke andre virksomheter. Her er det stadig nyetableringer. På området mellom Norheim og 
Raglamyr langs den nye traseen for riksveg 47 i Karmøy kommune er det gode muligheter for 
nyetableringer. Handelsvirksomheten på Raglamyr og Oasen utfordrer handelsvirksomheten i 
Haugesund sentrum og er med på å svekke Haugesund sentrum.  

Figuren på neste side viser avgrensningen av Haugesund by basert på SSBs tettstedsdefinisjon. SSBs 
tettstedsdefinisjon handler om avstand mellom bebyggelse, hvor avstanden mellom husene i 
utgangspunktet ikke skal overstige 50 meter for å være en del av samme tettsted. Flere kart er vist 
i vedlegg 1. 

 

Figur 1 Avgrensning av Haugesund tettsted (Kilde: https://kart.ssb.no) 

 

https://kart.ssb.no/
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Figur 2 Kommunegrenser rundt Haugesund (Kilde: https://www.norgeskart.no) 

4.1.2. Interkommunalt samarbeid 

Det er samarbeid mellom Haugesund, Tysvær og Karmøy innenfor flere sektorer, eksempelvis: 

• Haugaland Vekst og regionrådet for Haugalandet https://haugalandvekst.no, Haugaland vekst 
driver regionalt utviklingsarbeid for kommunen som er med, men kommunene har egne 
næringsavdelinger.  

• Haugaland Kraft AS eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Utsira, 
Suldal samt selskapene Finnås Kraftlag SA, SØK AS, Fitjar Kraftlag SA. 

https://www.norgeskart.no/
https://haugalandvekst.no/
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• Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM, er et interkommunalt selskap (IKS), og ble etablert 
i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. (Karmøy er ikke 
medlem)  

• Haugaland Brann og redning IKS. Her deltar alle kommunene på Haugalandet med unntak av 
Haugesund kommune som har eget brannvesen. 

• Karmsund Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Haugesund, 
Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn. 

• Haugesund interkommunale legevakt har ansvar for legeberedskapen i 10 kommuner. 
Haugesund, nord- og Fastlands-Karmøy, Bokn, Sveio, Utsira og Tysvær alle hverdager, helg- og 
høytidsdager. Legevakten har i tillegg ansvar for legevakt natt i Etne og Vindafjord og 
telefon/nødnett for Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord. 

• Interkommunalt samarbeid om klart språk mellom Vindafjord, Tysvær, Karmøy og Haugesund 

• Interkommunalt utval Idrett (om interkommunale idrettsanlegg) 

• Krisesenter Vest som eier av 17 kommuner på Haugalandet, Sunnhordland og Hardanger 

Av samarbeidene listet ovenfor er det Haugaland vekst og regionrådet for Haugalandet som 
omfatter samarbeid mellom det politiske og administrative lederskapet i byområdet. Haugalandet, 
består av de ti kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og 
Vindafjord og har nesten 120 000 innbyggere. Regionrådet er det høyeste organ i det politiske 
samarbeidet og her har ordførerne i de åtte kommunene stemmerett.  

Opplistingen over viser at det er mange interkommunale samarbeid mellom kommunene i 
byområdet, men også at Haugesund ikke samarbeider med de andre om Brann og redning, og at 
Karmøy ikke er med i Haugaland interkommunale miljøverk. 

4.1.3. Overordnede utfordringer  

I intervjuene med administrative representanter fra det regionale nivået stilte vi spørsmål om hvilke 
utfordringer de administrative grensene mellom Haugesund, Karmøy og Tysvær kommuner gir og 
videre om fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen påvirker de 
regionale strukturene. Informantene fra kommunene på Haugalandet kommenterte også 
overordnede utfordringer mellom de tre kommunene.  

Felles for alle informantene når det gjelder hvilke utfordringer den administrative oppdelingen av 
byområdet gir, er vektleggingen av arealspørsmål, lokalisering av virksomheter, felles utnyttelse av 
ressurser, felles satsinger og samarbeidsklima. I avsnittene under oppsummeres hovedsynspunkter 
fra intervjuene. 

By-politikk og styrking av Haugesund sentrum 
Flere av informantene påpeker at det kun er politikerne og administrasjonen i Haugesund som er 
opptatt av bypolitikk. De andre kommunene rundt Haugesund har ikke dette perspektivet og 
Haugesund blir stående alene om å ivareta og fremme utvikling av Haugesund by. En av 
informantene forteller at senterutvikling av Haugesund (og til dels Kopervik) har vært negativt 
påvirket av utviklingen av Raglamyr som er et stort nærings- og handelsområde som ligger i begge 
kommuner. Videre oppleves det at utvidingen av handelsområdet Oasen på Norheim i Karmøy også 
utfordrer Haugesund sentrum. Med det oppdelte byområdet blir det kommunepolitikerne i Karmøy 
som bestemmer over deler av utviklingen av byen Haugesund. En av informantene mener at det er 
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vanskelig å få politikerne på Karmøy til å håndtere arealplanleggingen nært opp til Haugesunds 
kommunegrense som utvikling av et urbant byområde – de har ikke dette perspektivet – til forskjell 
fra bypolitikerne i Haugesund.  

Informantene fra kommunene forteller at «kjøpesenter utenfor bysentrum» har vært en villet 
politikk og at det har bidratt til å svekke byområdet og at det skaper problemer for utviklingen av 
Haugesund by. De peker på at en bedre samordnet arealbruk og styrket sentrum er viktig for 
regionen. En annen informant forteller at mens Haugesund kommune strammer inn på tillatelse til 
etablering av detaljhandel og arbeidsplassintensive virksomheter på Raglamyr for å satse på 
sentrum, så satser Karmøy samtidig på utvikling av detaljhandel på Oasen og undergraver dermed 
Haugesunds satsing på sentrum.  

By- og land 
En av informantene mener at forholdet mellom Haugesund og Karmøy minner om et by-land-
forhold og ikke så mye om forhold mellom by og forstad. En annen informant mente at de fra 
Karmøy og Tysvær ser på Haugesundere som «by-asser» og at det er et tydelig by-land forhold. På 
Haugalandet er det Haugesund som er byen og Karmøy har mange småbyer og tettsteder. Forholdet 
preges av at kommunene har ulike utfordringer, men ifølge hen er det også skillelinjer språklig og 
kulturelt.  

Haugalandspakken og areal og transportplanlegging 
En av informantene er forteller at det er mye diskusjon om Haugalandspakken og hvordan 
prosjekter skal prioriteres, spesielt nå når det er knapphet på midler. Her er det slik at alle 
kommunene prioriterer vegprosjekter i egen kommune og det er liten vilje til å seg på helheten i 
byregionen. Det vanlige er at alle de andre kommunene stemmer mot Haugesund. Et eksempel er 
utbygging av ny fylkesveg 47 mellom Haugesund og Sveio på strekningen Fagreim – Ekrene der en 
var blitt enig om å prioritere prosjektet, men var uenige om hvilke ende prosjektet skulle starte i 
(sør i Haugesund eller nord i Sveio). De andre kommunene stemte mot Haugesund.  

En av informantene forteller at det er ulik oppslutning om areal- og transportplanarbeidet (ATP). 
Bykommunen støtter opp, mens Karmøy aktivt motarbeider og Tysvær støtter noe, – og er uenig i 
noe. Det er ikke felles oppslutning om grepene i ATP, og det gjør det vanskelig å gjennomføre planen. 
Det er nå diskusjon om en ny transport-pakke for Haugalandet med vektlegging av byområdet og 
gående og syklende og strekningspakker. Informanten mener at det ser mørkt ut for å få dette til på 
grunn av manglende samarbeid. Videre opplyses det om at kommunene på Haugalandet har vedtatt 
å søke om bypakke for Haugalandet. Ut fra hens vurdering vil det vil imidlertid være vanskelig å bli 
enig om premissene for en slik bypakke.  

Konkurranse og manifeste samarbeidsutfordringer 
En av informantene fra fylkesnivå opplever at det er og alltid har vært konkurranse mellom 
Haugesund og Karmøy, og har erfart at når Haugesund sier ja, så sier Karmøy nei, eksempelvis om 
interkommunalt samarbeid. Hen oppfatter at det politiske samarbeidsklimaet ikke er så bra. En 
annen informant uttaler at «Hovedinntrykket er at samarbeidet mellom kommunene Haugesund, 
Karmøy og Tysvær fungerer dårlig». En av årsakene til dette ifølge hen er at Haugesund er opptatt 
av byutvikling, mens de andre kommunene ikke har dette på agendaen. «Derfor surner 
samarbeidet».  

På et oppstartsmøte for regional planstrategi med regionalt lederskap (rådmenn og ordførere) viste 
en innledende undersøkelse om hva som var de største utfordringene, at samarbeid var den klart 
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største utfordringen. Hen mente at det var en stor utfordring å normalisere og få til et bedre forhold 
mellom kommunene på Haugalandet. En annen informant kunne opplyse at det er utfordrende å 
benytte betegnelsen Haugesundsregionen, man må benytte Haugalandet, – dette til forskjell fra 
Stavangerregionen – som er mer akseptert på Nord-Jæren.  

Samarbeid som fungerer 
Alle informantene påpeker at man ikke kun må se seg blind på det som ikke fungerer. Noen forteller 
at det beste eksemplet på vellykket samarbeid var da man fikk Sjøfartsdirektoratet til Haugesund. 
Andre peker på velfungerende samarbeid mellom kommunene om Gismarvik industriområde i 
Tysvær, om Karmsund havn og om utvikling av Haugesund Lufthavn Karmøy. Samarbeidet i 
Haugaland Vekst fungerer også godt selv om det har vært enkelte endringer her.  

Påvirker fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen de regionale 
strukturene?  
Opplysningene som framkommer i intervjuene viser at det planlegges, lokaliseres og iverksettes 
utbygginger som utfordrer utviklingen av regionsenteret Haugesund og som bidrar til byspredning, 
noe som oppfattes å være i strid med intensjonene for samordnet areal og transportplanlegging.  

Flere av informantene forteller at det er stor motstand fra flertallet av kommunene på Haugalandet 
mot å bli styrt utenifra, det gjelder både fylkesmannen og fylkeskommunen. Det er et sterkt ønske 
om å styre selv. Det pekes på at dette har bidratt til at arbeidet med regionalplan for Haugalandet 
ble ekstra utfordrende. I flere av intervjuene kommer det fram at omegnskommunene til 
Haugesund er mer skeptiske til «sentralmakta i sør» enn Haugesund. Ut fra vår vurdering henger 
denne skepsisen også sammen med at det er uenighet mellom «sentralmakta» i sør og flere av 
kommunene rundt Haugesund om blant annet arealplanspørsmål, lokalisering og prioritering av 
prosjekter i Haugalandspakken.  

Oppsummering 
De overordnede utfordringene som skapes av den administrative inndelingen av byområdet i flere 
kommuner dreier seg om at utviklingen av Haugesund by som handels og regionsenter hemmes, 
samordnet areal- og transportutvikling svekkes og at det foregår byspredning i stedet for fortetting 
og konsentrasjon av utbyggingene. En annen utfordring oppfattes å være at, til tross for vellykket 
samarbeid på flere felt, så er det konkurranse og kniving mellom kommunene, manglende 
samarbeid om utvikling av den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen som preger det politiske 
lederskapet i byområdet.  

4.1.4. Utfordringer sett på bakgrunn av kommunenes fire roller 

I intervjuene med representanter fra kommunene på Haugalandet stilte vi spørsmål om hvilke 
utfordringer tett integrasjon og flerkommunalitet har for utøvelsen av kommunens fire roller; 
tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøvelse og demokratisk arena. Informantene oppgir at 
det helt klart innenfor samfunnsutvikling at utfordringene er størst.  

Tjenesteyting  
Informantene forteller at det er lite forskjell standard og kvalitet på tjenestene mellom kommunene 
og at det nok mer kan være en opplevd forskjellsbehandling. Næringslivet og media kan være 
opptatt av kommunale avgifter, eksempelvis i forbindelse med avstemningen på Fastlands-Karmøy 
om de ville høre til Karmøy eller Haugesund kommune. De opplever det ellers som positivt at det er 
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en diskusjon om kommunale tjenester, eksempelvis om hvor tidlig digitale undervisning skal starte 
på skolene.  

Informantene sier videre at hver kommune har optimalisert tjenestene innenfor sin kommune, og 
at det er klart at de ville «rigget» tjenestene på en annen måte dersom det var en kommune. De 
nevner at de ikke ville lagt like tjenestetilbud i nærheten av hverandre dersom det hadde vært én 
kommune. «Hadde vi sett dette under ett kunne vi ha spart noe på organisering og tjenester, 
eksempelvis innen barnehage kunne vi spart et par bygg og utnyttet kapasiteten bedre, og brukerne 
ville fått større valgfrihet om hvor de skulle levere barn». Informantene påpeker at de forventer at 
det på flere spesialiserte tjenesteområder av økonomiske årsaker vil tvinge seg fra samarbeid 
mellom kommunene.  

Samfunnsutvikling 
Informantene forteller at bolig og næringsutvikling er to av hovedutfordringene innen samfunns-
utvikling. De opplever at dette er utfordrende. «Alle kommunene lever av å få nye innbyggere, og 
det blir en kamp for å få til (regionalt sett) en suboptimal lokalisering innen egen kommune for å 
tiltrekke seg innbyggere.» De opplever også at næringslokalisering er også krevende på grunn av 
forskjell i arealplanlegging mellom kommunene. Eksempelvis har Karmøy tillatt etablering av kristen 
skole i Karmøy kommune på Norheim utenfor sentrumsområde etter at de fikk nei til å etablere seg 
utenfor sentrum i Haugesund kommune.  

De samme informantene opplevde at arbeidet med regional areal- og transportplan var krevende 
både mellom kommunene og vis a vis fylkeskommunen. Karmøy, Tysvær og Bokn kommune klaget 
den inn til departementet. De fikk en utfordring om å lage plan for felles rekkefølge for boligbygging 
for 3 år siden. Dette arbeidet begynner nå. Det er krevende. Folketallsutvikling blir gjerne benyttet 
som en indikator for en vellykket kommune – og da blir det om å gjøre å trekke til seg så mange som 
mulig til egen kommune. 

Informantene fremhever at det er godt samarbeid på Haugalandet om flyplassen, Karmsund havn, 
Næringsparken på Gismarvik og også gjennom Haugaland vekst (selv om næringssjefene er trukket 
tilbake til kommunene og Haugaland vekst konsentrerer seg om regional utvikling der alle 
kommunene får de samme tjenestene). De forteller videre at samarbeidet er både preget av tillit og 
smidige løsninger, men også av noen langdryge prosesser. De opplever at alle er enig i prinsippet, 
men når det blir spesifikt og konkret blir det utfordrende å komme til enighet. Her kommer 
informantene med eksempler:  

• Alle kommunene er i prinsippet enig i at det er viktig å bygge i sentrum, men ingen av de 
andre kommunene vil holde igjen på utbygging utenfor sentrum.  

• Alle støtter regionsenteret i prinsippet, men når en vil få til utvikling i egen kommune, så 
kan interessekonflikter oppstå.  

• Lokalisering av anlegg for hestesport i Haugesund og Tysvær, vinmonopol, Brann og redning 
og felles fengsel. 

Informantene opplever at noe av det vanskeligste med samarbeidet mellom de tre kommunene er 
hvordan de skal klare å heie på hverandre og å bli mer rause. Informantene forteller at det fort blir 
en spiral av vedtak i ulike kommuner der en prioriterer seg selv og ikke vurderer løsninger for hele 
byområdet.  
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Det fortelles om lignende utfordringer når det gjelder bompengepakken – her er det uenighet 
mellom kommunene om å få investeringer i egen kommune. Holdningen «nå er det vår tur» er 
uheldig for det regionale samarbeidet og hindrer at en ser byområdet under ett. 

Informantene gir uttrykk at det generelt sett er det uheldig at regionsenterkommunen er mindre 
enn omlandskommunen. De oppfatter at det blir en uheldig ubalanse.  

Myndighetsutøver 
Ingen av informantene opplever at dette er et område med store utfordringer. Vi har felles saks- og 
arkivsystem, vi vil gradvis utvikle flere felles tjenester og like standarder. Det informeres ikke om 
noen utfordringer knyttet til de eksisterende interkommunale samarbeidene.  

Demokratisk arena  
Informantene forteller at kommunen rolle som demokratisk arena ikke oppfattes som noe problem 
for innbyggerne. Samtidig nevnes det at enkelte politikere er opptatt av lokaliseringsspørsmål og at 
spørsmål om lokalisering av Brann og redning og av den kristne skolen ble oppfattet som 
utfordrende. I sistnevnte tilfelle ble plasseringen avgjort ut fra hvilken kommune som ville gå med 
på skolens lokaliseringsønsker. I den sammenheng oppfatter informantene at det kan være 
demokratisk utfordrende med vedtak som får konsekvenser i en annen kommune, – særlig når det 
er løsninger som er suboptimale for byregionen som helhet.  

Oppsummering 
Det klare inntrykket fra intervjuene er at utfordringene de administrative grensene gir for 
byregionen og de involverte kommunene dreier seg om areal- og samfunnsutvikling på Haugalandet 
og i liten grad om tjenesteyting, myndighetsutøvelse og kommunens rolle som demokratisk arena. 
Suboptimale løsninger når det gjelder arealbruk og lokalisering av ulike funksjoner er også en av 
utfordringene som trekkes fram. Sett fra vår side kan det oppfattes som en demokratisk utfordring 
at det mangler organer som kan foreta demokratiske beslutninger om utviklingen av hele 
byområdet. I ettertid forundres vi også av at informantene ikke trekker fram at kommunens rolle 
som demokratisk arena utfordres av oppdelingen av byområdet siden det nylig har vært en 
innbyggerhøring på Fastlands-Karmøy om de ønsker at overføring til Haugesund og at det åpenbart 
er mange innbyggere som syns at kommunegrensene er problematiske. Vi velger imidlertid å 
fortolke den manglende poengtering av nettopp dette som et utslag av intervjusituasjonen der 
informantene redegjorde i detalj for hvilke praktiske og samfunnsmessige utfordringer denne 
kommunegrensen bidro til, men ikke koblet dette til rollen som demokratisk arena. 

4.1.5. Hvilket omfang har utfordringene?  

Inntrykket fra intervjuene er at den administrative oppdelingen av byområdet på Haugalandet 
svekker utviklingen av Haugesund by, den fører til byspredning og en utbygging av bolig og 
næringsområder som ikke er i tråd med prinsippene for samordnet areal og transportplanlegging. 
En av informantene fra fylkesnivå peker på at det er innbyggerne på Haugalandet som vil tape på at 
samarbeidet om samordnet areal- og transportplanlegging mellom kommunene ikke fungerer. Det 
pekes på lengre avstander til viktige funksjoner, bilavhengighet og en svekking av sentrum.  

Fra kommunalt nivå pekes det på at «Haugalandet er omgitt av sterke regioner i nord (Bergen) og 
sør (Stavanger) og vi hadde derfor tjent på en enda mer samlet regionsatsing.»  
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Det var samsvar mellom alle informantenes oppfatning av hvilke utfordringer oppdelingen av 
byområdet medførte og om at dette var varige samarbeidsutfordringer. Inntrykket fra intervjuene 
var samtidig at informantene fra fylkesnivå vurderte de konkrete konsekvensene (byspredning, 
svekking av utvikling av Haugesund by) som mer omfattende og alvorlige enn informantene fra det 
kommunale nivå.  

Ut fra vår vurdering fører oppdelingen av byområdet i ulike administrative enheter til strukturelle, 
omfattende og varige samarbeidsutfordringer mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund. Når 
politikerne i hver av kommunene skal ivareta hensynet utviklingen i egen kommune, fører dette til 
løsninger som ikke ivaretar byområdet som helhet.  

4.1.6. Konklusjon 

Haugesund by strekker seg inn i Karmøy kommune og Tysvær kommune ligger like øst for 
byområdet. Oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter fører til byspredning, det 
underminerer utvikling av Haugesund som by og som regionsenter og det svekker muligheter for en 
utvikling av byområdet i tråd med prinsippene om samordnet areal- og transportplanlegging. 
Utfordringene er i all hovedsak knyttet til kommunenes rolle som samfunnsutvikler, selv om det 
også pekes på at med kun en kommune i byområdet så kunne man eksempelvis spart noen 
barnehager, utnyttet kapasiteten bedre, og brukerne ville fått større valgfrihet om hvor de skulle 
levere barn. Oppdelingen utfordrer ifølge informantene ikke kommunenes rolle som 
myndighetsutøver eller demokratisk arena.  

Hovedinntrykket fra intervjuene er at, til tross for vellykket samarbeid på flere felt, så er det 
konkurranse og kniving mellom kommunene, manglende samarbeid om utvikling av den felles bo- 
og arbeidsmarkedsregionen som preger det politiske lederskapet i byområdet. Samarbeids-
utfordringene omfattes å være varige.  

Det at det er konkurranse mellom kommunene, det at areal- og lokaliseringspolitikk i en kommune 
hemmer utviklingen i en annen kommune er ikke uvanlig i norsk sammenheng. Tilfellet Haugesund 
blir likevel noe spesielt når det er slik at det er Karmøys politikere som foretar beslutninger om 
hvordan Haugesund by skal utvikles. Det som skiller Haugesund byområde fra andre delte byer er 
at fastlandsdelen av Karmøy kommune som er den del av Haugesund by, ikke oppfattes er «by» for 
Karmøy kommune som har tre andre byer i kommunen.  

Vår vurdering er at det er den geografiske inndelingen av byområdet i mange kommuner som bidrar 
til utfordringene, det er ikke politikerne, deres primære hensyn er innbyggerne i egen kommune. 
Sett fra vår side kan det oppfattes som en demokratisk utfordring at det mangler organer som kan 
foreta demokratiske beslutninger om utviklingen av hele byområdet.  
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4.2. Tvillingbyene Stavanger og Sandnes 

Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg utgjør Nord-Jæren og er et tett integrert bo- 
og arbeidsmarkeds-område med korte avstander mellom byer og tettsteder. De andre kommune på 
Jæren; Klepp, Time, Gjesdal og Hå, samt Strand, Kvitsøy og Hjelmeland kommuner i Ryfylke hører 
også med til det felles bolig- og arbeidsmarkedet. Kommunereformprosessen resulterte i at to 
mindre kommuner i Ryfylke (Rennesøy og Finnøy) ble slått sammen med Stavanger og at Forsand 
kommune ble slått sammen med Sandnes kommune. I etterkant kom en grensejustering mellom 
Strand og Forsand slik at turistattraksjonen Prekestolen ble overført til Strand kommune. Det bor i 
overkant av 260 tusen personer på Nord-Jæren og om lag 85 tusen i de nevnte kommunene på 
Jæren og Ryfylke. Samlet sett bor det nærmere 350 tusen personer i hele dette området.  

Tabellen under viser at alle kommunene har hatt svært god befolkningsvekst de siste 20 år, men at 
Sandnes og Sola har hatt betydelig større vekst enn Stavanger og Randaberg. Pendlingsmønsteret 
viser at det er stor arbeidspendling mellom kommunene.  

Tabell 4 Befolkningsutvikling og pendling på Nord-Jæren (Kilde SSB-Statistikkbanken) 

 Befolkningsutvikling Sysselsatte i arbeidsstedskommune i 2019: 

Bostedskommune 2000 2020 %-vekst Stavanger Sandnes Sola Randaberg 

Stavanger 114 794 143 574 25 % 46 698 7 432 7 546 1 101 

Sandnes  54 016 79 537 47 % 11 500 18 277 4 353 171 

Sola 18 915 27 153 44 % 5 013 2 044 5 550 149 

Randaberg 8 773 11 221 28 % 2 447 463 616 1 580 

4.2.1. Geografi 

Randaberg kommune ligger lengst nord på Nord-Jæren, vest for Stavanger og grenser mot 
Nordsjøen i vest og Byfjorden og Boknafjorden i nord. Stavanger kommune grenser mot Byfjorden 
og Boknafjorden i Nord, mot Gandsfjorden i øst og mot Sandnes og Sola i sør. Sandnes grenser mot 
Sola i vest og mot Klepp og Time i sør og Gjesdal i øst. Kommunereformprosessen førte til at 
Rennesøy og Finnøy kommuner som ligger nord for Randaberg ble slått sammen med Stavanger og 
videre at deler av Forsand kommune øst for Sandnes og nord for Gjesdal ble slått sammen med 
Sandnes. 

Sandnes har ikke grense mot Nordsjøen. Kommunegrensen mellom Stavanger og Sola går gjennom 
Hafrsfjord og sør for Madla/Ullandhaug over Grannes til Forus der kommunegrensen for Sandnes 
møtes. Grensen mellom Stavanger og Sandnes går rett gjennom Forus som er den største 
arbeidsplasskonsentrasjonen på Nord-Jæren med om lag 40 tusen arbeidsplasser.   

Det er korte avstander mellom kommunene på Nord-Jæren. Det er kun 16 km mellom Stavanger og 
Sandnes sentrum og det tar 13 minutter med Jærbanen som går hvert kvarter.  

Figuren på neste side viser avgrensningen av Stavanger/Sandnes tettsted basert på SSBs tettsteds-
definisjon. SSBs tettstedsdefinisjon handler om avstand mellom bebyggelse, hvor avstanden mellom 
husene i utgangspunktet ikke skal overstige 50 meter for å være en del av samme tettsted. Flere 
kart er vist i vedlegg 1. 
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Figur 3 Avgrensning av Stavanger/Sandnes tettsted (Kilde: https://kart.ssb.no) 

 

https://kart.ssb.no/
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Figur 4 Kommunegrenser på Nord-Jæren (Kilde: https://www.norgeskart.no) 

4.2.2. Interkommunalt samarbeid 

Det er samarbeid mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg innenfor flere sektorer, 
eksempelvis: 

• Lyse AS er et industrikonsern innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon og eies av 
kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Bjerkreim, Kvitsøy, Klepp, Randaberg, Hå, 
Eigersund, Lund, Strand, Hjelmeland og Gjesdal. 

https://www.norgeskart.no/
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• IVAR, Interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjons. IVAR eies av 11 
kommuner; Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, 
Randaberg og Klepp. 

• Jæren Friluftsråd 

• Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 

• Ryfylke Friluftsråd 

• Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 

• Stavangerregionen Havn IKS (Her er ikke Sandnes kommune med) 

• Rogaland Revisjon IKS 

• Folkehallene (Sørmarka Arena, Randaberg Arena og Sandneshallen) som ligger i Stavanger, 
Sandnes og Randaberg.  

• Forus Næringspark AS  

• Nord-Jæren Bompengeselskap 

• Interkommunalt Arkiv IKS.  

Greater Stavanger som var et samarbeid mellom kommunene på Jæren og kommunene i ytre 
Ryfylke, er nå besluttet lagt ned. Dette var et omfattende samarbeid med mange ansatte som drev 
næringsutviklingsarbeid i Stavangerregionen. Det er under utvikling et nytt samarbeid mellom 
kommunene om næringsutvikling, men mye tyder på at dette samarbeidet ikke blir like omfattende. 
Et annet viktig samarbeid gjelder samordnet areal- og transportplanlegging. Det er de fire 
kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune og staten som er partnere i byvekstavtalen 
som omfatter store investeringer i transportinfrastruktur og avtaler om lokalisering av framtidige 
bolig- og næringsarealer. Den nylig vedtatte Regionalplan Jæren 2050 legger rammene for 
arealutviklingen på Jæren. Stavanger, Sandnes og Sola har i flere år samarbeidet om å utarbeide en 
interkommunal arealplan for Forus, men det har vært mange utfordringer i dette arbeidet.  

Gjennomgangen over viser at det er mange interkommunale samarbeid mellom kommunene i 
byområdet og at det også foregår politisk samarbeid på en rekke områder. På flere felt, eksempelvis 
næringsutvikling, areal og transportplanlegging skjer svært mye av politikkutformingen på 
byregionalt nivå og i noe mindre grad i den enkelte kommune.  

4.2.3. Overordnede utfordringer  

I intervjuene med administrative representanter fra det regionale nivået stilte vi spørsmål om hvilke 
utfordringer de administrative grensene mellom Stavanger og Sandnes kommuner gir og videre om 
fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen påvirker de regionale 
strukturene. Informantene fra kommunene på Nord-Jæren kommenterte også overordnede 
utfordringer mellom de tre kommunene.  

Felles for alle informantene når det gjelder hvilke utfordringer den administrative oppdelingen av 
byområdet gir, er vektleggingen av arealspørsmål, lokalisering av virksomheter, felles utnyttelse av 
ressurser, felles satsinger og samarbeidsklima. I avsnittene under oppsummeres hovedsynspunkter 
fra intervjuene. 
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Sentrale problemforståelser 
En av informantene fra fylkesnivå trekker fram den nære forhistorie; «politisk sett har Nord-Jæren 
vært preget av et liberalt og stabilt regime der det var om å gjøre å få til utbygging og legge til rette 
for industriutvikling. Dette hadde mye for seg på 70–80-tallet. Nå har det blitt en endring i hvilke 
partier som styrer i bykommunene og det er mindre stabilt og mer motsetningsfullt enn før. Dette 
preger det politiske samarbeidet i byregionen», videre «historisk sett har det jo vært slik at Stavanger 
har vært det ubestridte og dominerende regionsenter, men situasjonen nå er noe endret siden 
Sandnes har vokst så mye og selv har betydelig kompetanse og kapasitet som bykommune. Sandnes 
på sin side vil ikke finne seg i at Stavanger skal bestemme så mye. Det er også noe misunnelse fra 
gammelt av som preger forholdet mellom disse to store bykommunene. I denne problemforståelsen 
ligger at de to bykommunene ikke spiller hverandre gode – det er i større grad konkurranse og det 
blir større avstand. I stedet for at vi fikk en kommunereformprosess der bykommunene nærmet seg 
hverandre fikk vi en prosess der Sandnes henvendte seg sørover og Stavanger (som opplevde at det 
ikke var interesse fra Sandnes/Sola) henvendte seg nordover. Splittelsen i byområdet er sterkere nå 
enn for 10 år siden.»  

Det pekes også på historiens endringer i hvordan innbyggerne oppfatter kommunegrensene; «den 
oppvoksede slekt har lite forhold til kommunegrensene, samfunnet er mer digitalisert, det er bedre 
kommunikasjon, færre snakker om min og din kommune.» 

Alle informantene er enige om at areal og transport er de største utfordringene på Nord-Jæren. 
Areal og transport er også pekt på som en hovedutfordring i den felles rapporten fra kommunene i 
forbindelse med kommunereformprosessen. For byregionen er utfordringene med å få til enighet 
mellom fire kommunestyrer om areal- og transportsaker svært store, det er svært tunge prosesser 
og alle kommunene har sine særinteresser som det må tas hensyn til. Forusområdet som ligger i 
Stavanger, Sandnes og Sola kommuner trekkes fram som et konkret eksempel på denne type 
utfordringer. Det gjelder eksempelvis å bli enige om felles parkeringsbestemmelser. For virksom-
heter med eiendommer på begge sider er det utfordrende med forskjellige regler og retningslinjer. 
En av informantene trekker fram at «Heldigvis har regionen en fylkeskommune som har utarbeidet 
detaljerte regionale planer for Nord-Jæren (3dje generasjon) og som har bidratt til samarbeid og 
også har virket stabiliserende i regionen.»  

En annen sektor som trekkes fram er næringsutvikling; jo mer fragmentert kommunestrukturen er, 
jo flere interesser er det som skal tilfredsstilles og jo vanskeligere blir det med konsensus. Det å bli 
enig om felles satsingsområder for kommunene (eksempelvis slik kommunene var enig om satsing 
på universitet i sin tid) nevnes også som en stor utfordring. Lokalisering av regionale statlige 
institusjoner er et annet område som blir ekstra utfordrende med den finmaskede kommune-
strukturen. Politikkutviklingen på disse områdene ville vært enklere med færre beslutningsenheter. 

Fordeler og ulemper med finmasket kommunestruktur 
Informantene peker likevel på at det er både fordeler og ulemper med den finmaskede kommune-
strukturen på Nord-Jæren og at det generelt sett vil være både være stordrifts-fordeler og -ulemper 
og smådrifts-fordeler og -ulemper. Dette varierer mellom tjenesteområdene.  

En av informantene peker på at det positive med småskala og finmasket kommunestruktur er at en 
kommer tett på folk, får til god dialog og det er godt for lokaldemokratiet. Behovet for dette varierer 
mellom forvaltningsområdene. Det fungerer godt med en blanding som på Nord-Jæren der noen 
forvaltningsområdet (skole, helse og sosial) trekker veksler på en finmasket struktur, mens det for 
andre områder en nødvendig med interkommunalt samarbeid eller at et annet forvaltningsnivå 
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styrer. Det som nevnes som en utfordring med interkommunale selskap at de er lite tilgjengelig og 
vanskelig å påvirke og at i stedet for å legge saker til interkommunale samarbeid kunne det flyttes 
til en annet forvaltningsnivå.  

Hva betyr kommunestrukturen for næringslivet?  
En av informantene peker på at det kan være en viss fordel for næringslivet med den oppdelte 
kommunestrukturen dersom kommunene konkurrerer om å gi de beste lokaliseringsbetingelsene 
og også om det med eiendomsskatt og at kun en stor kommune kunne nok blitt utfordrende for 
næringslivet og gitt mindre muligheter for å spille kommunene ut mot hverandre. På den annen side 
kan det nok være vanskelig for næringslivet å forholde seg til så mange forskjellige kommuner med 
ulike standarder og retningslinjer. Det må blir mer ressurskrevende enn å kun forholde seg til en 
kommune.  

En annen informant nevner at selv om den oppdelte kommunestrukturen skaper en positiv 
konkurranse mellom kommunene, men det vil nok være viktigere for næringslivet om det var en 
organisering, ett styringssystem og ett parkeringsregime. Forskjellige avgiftssystem i samme 
byområde kan være vanskelig å forstå for bedriftene, noe som Næringsforeningen i Stavanger-
regionen og NHO også gir uttrykk for. Det et det ikke blir enighet mellom myndighetene om areal 
og transport skaper utfordringer for næringslivet. 

4.2.4. Påvirker fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen de 
regionale strukturene? 

Samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene om byplanlegging på Nord-Jæren er mye 
tettere og mer detaljert enn i mange andre byregioner. Det er en politisk referansegruppe for 
regionalplanarbeidet. Det er aksept i kommunene for at og det kan komme vedtak fra fylkestinget 
som også strider med den enkelte kommune sine ønsker. En av informantene forteller at det er 
begrenset med eksempler på at kommunene bryter med eksisterende regionale planer for 
senterstruktur for fordeling av bo- og arbeidsplasser, men at dette imidlertid ikke betyr at 
arealplanene er optimalisert ut fra byområdet som helhet. Det er heller et uttrykk for at de regionale 
planene for byområdet ble basert på / aggregert ut fra hver enkelt kommune sine ønsker og planer. 
Hen opplever at det er «et meget konstruktivt samarbeid om arealplanlegging mellom kommunene 
i byregionen, men vi bruker svært mye tid på disse regionale prosessene.»  

En annen informant nevner at kommunene er forholdsvis lojale til regionalplanen, eksempelvis er 
det ingen som foreslår infrastruktur som ligger helt utenfor det som er planlagt. Det oppleves at 
kommunene konsentrerer planer og utbygginger om sentra og vedtatte utviklingsakser, men 
samtidig ser vi lokaliseringer som ikke ville kommet dersom Nord-Jæren var en kommune, 
eksempelvis Sandnes sin satsing på næringsområder på Kvål og Vagle. Det er også konkurrerende 
godshavner og lokaliseringen av Ganddal godsterminal er ikke optimal for byregionen som helhet.  

Hvordan organiseres og styres av arbeidet med regional utvikling, regional planlegging og 
byvekstavtaler?  
En av informantene forteller at det er ulike løsninger avhengig av politikkområde, at dette endres 
også over tid og tilpasses etter behov. Det nevnes eksempler fra næringsutviklingsområdet med 
«Greater Stavanger» der også fylkeskommunene deltok, men nå er den modellen forkastet og en 
ser etter nye samarbeidsmodeller for dette arbeidet. På transportsiden var det før et opplegg med 
bypakker der fylkestinget innstilte på basis av arbeid med Nasjonal Transportplan og der det var en 
politisk referansegruppe. Det nye er byvekstavtaler som representerer en form for flernivåstyring 
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der staten har betydelig makt. På alle områder legges det opp til et reelt samarbeid selv om det i en 
del tilfeller er fylkestinget som tar beslutningen.  

Begge informanter fra fylkesnivå opplever at det praktisk sett er mye mer ressurskrevende 
administrativt og politisk med mange kommuner i byområdet enn dersom det kun hadde vært en. 
«Det er en helt annen dynamikk med flere kommunen enn kun med en. Endringer er krevende å få 
gjennom, det må ofte flere runder og når en er avhengig av konsensus er det ekstremt vanskelig. Det 
er vanskelig å få til store endringer, det blir hele tiden inkrementelle justeringer. Oppdelingen av 
byområdet i fire kommuner fører også at alle kommunene må få noe igjen i forhandlinger om 
infrastrukturutbygginger og om arealplanlegging. Dette medfører at løsningene blir suboptimale 
sett ut fra byområdet som helhet. Eksemplet her er arbeidet med bymiljøpakken.» Det nevnes at 
arbeidet med regionalplan der fylkestinget gjør endelig vedtak er eksempel på mer effektive 
prosesser som fungerer godt. Forutsetningen her er at det legges opp til inkluderende prosesser. 

Finnes det egne samarbeidsorganer for Nord-Jæren som konkurrerer eller samarbeider med de 
formelle strukturene på fylkesnivå?  
Informantene nevner to områder det det er tendenser til konkurranse med de formelle strukturene; 
næringsutvikling og regional planlegging. Dette er dels et spørsmål om på hvilken arena politikken 
utformes på. Greater Stavanger som var kommunenes samarbeid om næringsutvikling, konkurrerte 
med fylkeskommunenes næringsutviklingsarbeid selv og fylkeskommunene også deltok i Greater 
Stavanger. Det nevnes konkret at Byvekstavtalen kan på sett og vis ses på som en konkurrent til 
Regionalplanen, men den kan også ses på som en støtte til regional planen. Det er imidlertid et 
spørsmål om på hvilken arena politikken utformes.  

Er arbeidet med disse oppgavene preget av arbeidsdeling og samarbeid mellom nivåene eller er det 
konkurranse?  
Begge informantene opplever at arbeidet er preget av samarbeid og i liten konkurranse, men 
samtidig har det vært mye «støy» rundt beslutninger. En av informantene oppsummerer; «samlet 
sett er vi nok bedre enn gjennomsnittet av kommuner når det gjelder konkret samarbeid, og at en 
god stabil fylkeskommune som tilrettelegger og leder samarbeidet bidrar til å samle «troppene» på 
Nord-Jæren».  

En av informantene peker på at de ulike kommunene har forskjellig politikk når det gjelder areal og 
til dels transport og at det ikke er slik at kommunene har felles front mot fylkeskommunen. En av 
informantene mener at «det er ikke de administrative grensene i seg selv som skaper utfordringer, 
men kanskje heller den politiske uenigheten mellom kommunene og areal-, transport- og nærings-
politikken.»  

4.2.5. Utfordringer sett på bakgrunn av kommunenes fire roller 

I gruppe intervjuet med representanter fra kommunene på Nord-Jæren stilte vi spørsmål om hvilke 
utfordringer tett integrasjon og flerkommunalitet har for utøvelsen av kommunens fire roller; 
tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøvelse og demokratisk arena.  

Informantene mente at de største utfordringene helt klart innenfor var innenfor samfunnsutvikling. 
Den felles utredningen om ny kommunestruktur som ble utarbeidet av de 8 kommunene på Jæren 
viser også dette med all tydelighet. Det ble videre nevnt innledningsvis at en i intervjuet ser en helt 
vekk fra siste tidens Covid-19 pandemi inkl. svikt i skatteinngang og store utfordringer i regionalt 
næringsliv. 
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Tjenesteyting:  
Informantene hevdet at det var så mange statlige reguleringer og detaljstyring når det gjaldt 
tjenesteyting på basisområder som barnehage, skole, og i tillegg utjevningsmekanismen i 
inntektssystemet, at det ikke var store forskjeller på standard og kvalitet for disse tjenestene. Sett 
fra tjenesteytingssiden har kommunene i byområdet utfordringer både når det gjelder kompetanse 
og økonomi. Noen av informantene nevnte at oppdelingen av byområdet i administrative enheter 
svekket muligheten for å ta ut stordriftsfordeler, eksempelvis å redusere kostnader og å konsolidere 
tjenestekvaliteten på ikke stedbundne tjenester. Det ble også nevnt at en større kommune også 
kunne ha gitt et større økonomisk handlingsrom eksempelvis ved ett rådhus og en stab og 
støttefunksjon i stedet for fire. En informant fra fylkesnivået nevnte at med en kommune på Nord-
Jæren ville hele byregionen fått storbytilskudd (40 millioner i året) og det kunne også bidra til å 
avhjelpe typiske storbyutfordringer. Man kunne nok stått bedre rustet til å møte utfordringene om 
en stod sammen, samlet kompetansen og fikk utvikle spisskompetanse på de ulike områdene. 

Samfunnsutvikling: 
Informantene gav uttrykk for at knivingen og rivningen mellom kommunene og samtidig 
regionalplanen som pålegger kommunene mye oppleves som svært utfordrende. «Hver kommune 
forsøker å vokse og å være så attraktiv og livskraftig som mulig – dette kan skape suboptimale 
(samfunnsøkonomiske) løsninger innen areal- og transport sett ift. regionalplanen. Vi får en annen 
arealbruk, f.eks. svekket jordvern, som følge av flerkommunaliteten.» De peker på at det planlegges 
for mer utbygging enn nødvendig i et regionalt perspektiv og risiko for at løsningene ikke blir de best 
mulige. De opplever at det er nødvendig med en fylkeskommune som koordinerer og samordner, 
men tror at en storkommune ville gitt en mye raskere prosess og målrettede løsninger. 

Et eksempel som trekkes fram er det interkommunale planarbeidet for Forus som viser hvor 
vanskelig og arbeidskrevende dette kan være. Her er det tre administrasjoner som holder på med 
samme sak og tre kommunestyrer som er involvert. Så langt har en ikke klart å komme fram til 
enighet på flere områder. Alle har sine rammer å forholde seg til og skal finne kompromisser. 
Plansamarbeidet koster således unødig mye ressurser og penger. Et annet eksempel som trekkes 
fram er forhandlingene om byvekstavtale mellom kommunene, fylkeskommune og stat som ville 
vært enklere om det var en kommune på Nord-Jæren.  

Informantene forteller også at med kommunereformen, så har kommunenes oppgaver og 
oppmerksomhet endret seg. De to bykommunene omfatter nå betydelige landbruksområder, 
havbruksnæring og skal også løse distriktsbosetting. Det betyr at fokus for Stavanger og Sandnes 
blir rettet mer innover og mot å betjene egne innbyggere i de geografisk store kommunene. Det blir 
mindre igjen til Nord-Jæren og samarbeidet mellom kommunene, samt at de to bykommunene må 
balansere prioriteringer i både by og land.  

Informantene er enige om at det er et stort potensial for forbedring når det gjelder samarbeidet 
mellom kommunene om samfunnsutvikling. Regionalplanen er en viktig mekanisme og struktur sett 
i en slik sammenheng, men de opplever også at den fører til at makten fjernes fra de kommunale 
aktørene – og fra de som skal ha ansvar for gjennomføring. Ifølge informantene opplever 
kommunene opp stor forskjell mellom Regionalplan 2013 – 2040 og Regionalplan Jæren 2050. 
Regionalplan 2013 – 40 baserte seg i større grad på innspill fra kommunene, tett administrativt 
samarbeid mellom planleggerne i regionen og var dermed også i større grad tilpasset 
implementeringsmulighetene, mens Regionalplan Jæren 2050 i større grad er utviklet hos 
fylkeskommunen selv. Ordførerne i kommunene i er styringsgruppe, men den oppleves ikke samme 
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som en debattarena som ved den forrige regionalplanprosessen tidligere særlig i sluttfasen. Dermed 
ble ikke alle utfordringene mht. implementering ivaretatt. Konsensus om Regionalplan har vært et 
viktig redskap helt siden år 2000, for å skape utvikling lokalt. 

Informantene mener at konsekvensene av at byområdet er oppdelt i flere kommuner og at man 
ikke klarer å samarbeide like godt innen arealplanlegging, kan bli et dårligere jordvern og planlegging 
for utbygginger man ikke trenger. Det betyr bortkastede planleggingsressurser og arealressurser og 
løsninger som er gode for den enkelte kommune, men som ikke er gode for hele byområdet. 
Samtidig påpeker de at en omforent regionalplan med avklarte og kjente rammer har så langt 
motvirket dette. 

Myndighetsutøvelse 
Forskjellig regelverk og standarder i kommunene på Nord-Jæren når det gjelder forhold som 
parkering og behandling av reguleringsplaner trekkes fram som eksempler på utfordringer for 
utbyggere og andre. Det nevnes også at det er ressurskrevende å utvikle felles minimumsstandarder 
på tvers av kommunene.  

Demokratisk arena  
Her trekker informantene fram at det er utfordrende å få fattet beslutninger og gjennomført saker 
når det trengs tilslutning fra fire kommunestyrer. De mener oppdeling av byområdet i fire 
administrative enheter innebærer at det må gås flere runder og at det blir kompromisser som ikke 
alltid er gode løsninger Med en kommune ville det vært en mye raskere prosess og det vil ikke vært 
vanskelig å ivareta lokaldemokratiet med de gode medvirkningsprosessene som finnes. Nå har det 
utviklet seg en situasjon det de skal ta hensyn til en regionalplan, diskutere med fylkeskommunen i 
flere runder. 

4.2.6. Konklusjon 

Det tettbygde byområdet på Nord-Jæren omfatter Stavanger by, Sandnes by og brer seg også inn i 
Randaberg og Sola kommune. Det bor om lag 260 tusen personer i dette byområdet og det er kun 
16 km mellom bysentrum i Stavanger og Sandnes.  

Oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter bidrar til utfordringer når kommunene 
skal bli enige om arealplanlegging, lokalisering av virksomheter, få til felles utnyttelse av ressurser 
og felles satsinger for byregionen. Utfordringene er større nå enn for 10 år siden, det politiske 
samarbeidsklimaet er dårligere og det er større av konkurranse mellom kommunene. Samtidig har 
kommunene mange felles interkommunale selskaper og det er velfungerende samarbeid på mange 
felt.  

En av utfordringene er at de politiske prosessene tar lang tid, sakene må gjerne behandles flere 
ganger i fire kommunestyrer, dette er svært ressurskrevende og det er vanskelig å oppnå konsensus. 
Det er videre vanskelig å få til større endringer, det blir stort sett inkrementelle justeringer når alle 
kommunene har vetorett og skal få noe igjen i forhandlingene.  

Kommunene i byområdet forsøker hver for seg å vokse og å være så attraktiv og livskraftig som 
mulig, noe som dels skaper suboptimale (samfunnsøkonomiske) løsninger innen areal- og transport 
sett i forhold til regionalplanen. Det fører til at det planlegges for mer utbygging enn nødvendig, at 
løsningene ikke er gode for byområdet under ett og at det kan bli dårligere jordvern. Dersom det 
hadde vært en kommune på Nord-Jæren kunne man både spart arealressurser og planleggings 
ressurser. Den detaljerte regionalplanleggingen i regi av Rogaland fylkeskommune bidrar til å 
motvirke noen av disse uheldige konsekvensene.  
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4.3. Tønsberg byområde 

Byregionen Tønsberg–Færder har et integrert arbeids- og boligmarked, med området rundt Kanalen 
som geografisk knutepunkt. Kanalen skiller fastlandet i Tønsberg og øyen Nøtterøy. Nordre del av 
Nøtterøy tilhører Tønsberg, og Tønsberg eier Husøy på sørøstspissen av Nøtterøy. Bykjernen er 
trang, som har bidratt til behov for kommuneutvidelse for Tønsbergs del.  

Tabellen under viser at Tønsberg har opplevd klart størst befolkningsvekst de siste 20 årene. Det er 
også relativt sett mange flere som pendler fra Færder inn til Tønsberg enn motsatt. 

Tabell 5 Befolkningsutvikling og arbeidspendling i Tønsberg–Færder (Kilde SSB-Statistikkbanken) 

 Befolkningsutvikling Sysselsatte i arbeidsstedskommune 2019 

Bosted 2000 2020 %-vekst Tønsberg Færder 

Tønsberg 42 652 56 293 32 % 13 654 1 575 

Færder 24 106 26 730 11 % 4 451 4 715 

4.3.1. Geografi 

Byregionen Tønsberg–Færder i Vestfold og Telemark fylke innbefatter Tønsberg by i Tønsberg 
kommune, og Nøtterøy i Færder kommune. Tønsberg kommune grenser til Holmestrand (nord), 
Horten og Oslofjorden (nordøst), Færder (sør) og Sandefjord og Larvik (sørvest). Sem kommune ble 
innlemmet i Tønsberg i 1988, Re kommune i 2020. Tettstedet Vear sørvest for Tønsberg by ble 
overført fra tidligere Stokke kommune til Tønsberg kommune i 2017.  

Fra og med 2018 ble de to tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme til Færder kommune. Færder 
ligger sør for Tønsberg og øst for Tønsbergfjorden, og består av 653 øyer og holmer i Oslofjorden. 
Nøtterøy og Tjøme er de to største øyene. Størsteparten av Nøtterøy ligger i Færder kommune. 
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Figur 5 Avgrensning av Tønsberg tettsted (Kilde: https://kart.ssb.no) 

 

https://kart.ssb.no/
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Figur 6 Kommunegrenser mellom Tønsberg og Færder (Kilde: https://www.norgeskart.no) 

4.3.2. Interkommunalt samarbeid 
Tønsberg og Færder har interkommunale samarbeid innen flere sektorer, for eksempel: 
 

• Branntjeneste  
• Svømmehall 
• Bibliotek 
• Legevakt  
• Vestfold Interkommunale Brannvesen 
• Krisesenteret i Vestfold 
• Færder Nasjonalparksenter IKS 

FÆRDER 

https://www.norgeskart.no/
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• Interkommunalt Arkiv for Buskerud Vestfold og Telemarks IKS 
• Tønsberg Renseanlegg IKS 
• Vestfold Vann IKS 
• Vestfoldmuseene IKS 
• Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 
• Vestfold og Telemark revisjon IKS 
• Gründerhuset Hi5 

4.3.3. Overordnede utfordringer 

I intervjuene med administrative representanter fra det regionale nivået, henholdsvis fra 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune spurte vi om hvilke 
utfordringer de administrative grensene mellom Tønsberg og Færder kommuner gir og videre om 
fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen påvirker de regionale 
strukturene.  

Samkjøring og samfunnsutvikling 
Det er enighet blant informantene om at flerkommunaliteten medfører krevende politiske og 
administrative samkjøringsutfordringer internt og på tvers av de to kommunene. Konkret har 
hovedutfordringen for Tønsberg og Færder som byområde lenge vært å komme til enighet om - og 
få gjennomført bygging av ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Færder. Informantene peker 
på flere årsaker til at dette historisk har vært vanskelig, men først og fremst krevende politiske og 
administrative prosesser internt og på tvers av de to kommunene. I den enkelte kommunen kan den 
politiske konstellasjonen endre seg etter valg, både ved at nye partier overtar og nye politikere 
overtar. Som følge endrer kommunenes tilnærming seg litt når de styrende politiske 
konstellasjonene endrer seg. Én informant mener at den generelle samfunnsutviklingen i Tønsberg 
og Færder har blitt holdt tilbake som følge av at ny fastlandsforbindelse ikke er på plass. Én 
informant gir også uttrykk for at meningene er delte blant innbyggerne om hvilken kommune som 
vil ha størst nytte av ny vei, og derfor uenige om hvem som bør bære brorparten av kostnadene.  

En annen kompliserende faktor når det gjelder samfunnsutvikling i byregionen er høyere 
forvaltningsnivåers involvering, med andre ord staten og fylkeskommunens rolle. Staten er en 
mektig deltaker, og statlige retningslinjer, insentiver og vurderinger – kort sagt statlig politikk og 
statlige vilkår – kan endre seg underveis. For eksempel viser den ene informanten til at 
fylkesmannen måtte gå inn som megler i Bypakke-forhandlingene mellom Tønsberg og Færder for 
å finne en god prosess og søke etter løsninger som partene kunne akseptere. At fylkeskommunen 
som en tredje aktør hadde et annet syn enn kommunene, kompliserte prosessen. En tredje 
uforutsigbar og kompliserende faktor er generelle samfunnsendringer. For eksempel kan 
folketallsutviklingen endre forutsetningene for et gitt prosjekt. 

Én informant mener imidlertid at saksbehandlingen og koordineringen internt og på tvers av de to 
kommunene er viktig for å fange opp og løse problemer og utfordringer, selv om ting tar tid. Slik 
sett kan «frem og tilbake»-saksbehandlingen mellom kommunene være noe positivt.  

Informantene hevder at samarbeidet mellom de to kommunene på øvrige felt har ikke blitt påvirket 
i like stor grad, og viser til at Færder og Tønsberg samarbeider om for eksempel felles bibliotek, 
svømmehall, brannvesen og legevakt.  
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Demokrati 
Én av informantene tror flerkommunaliteten i Tønsberg og Færder kan påvirke demokratiet 
negativt. Informanten viser til at innbyggerne i de to kommunene bruker nabokommunen til ulike 
ting. For eksempel vil situasjonen for mange være at de har stemmerett der de sover, ikke der de 
jobber og bruker fritiden. Da korresponderer ikke innbyggernes bybruk med påvirkningsmuligheten 
deres. Tønsberg kan være stedet man arbeider og bor, og der man benytter fritids-/kulturtilbudet, 
mens Færder byr på friluftsliv ved sjøen og på stranden. Informanten oppfatter at det er sterke 
meninger blant i borgerne i Færder om for eksempel parkeringspolitikken i Tønsberg. 

Påvirker fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen de regionale 
strukturene?  
Den ene informanten mener at flerkommunaliteten har styrket fylkeskommunen som 
forvaltningsnivå. Det at fylkeskommunen har måtte megle mellom kommunene, har ifølge én 
informant motvirket en marginalisering av fylkeskommunen. Informanten tror at de store 
kommunene på landsbasis nok opplever at de ikke trenger det fylkeskommunale nivået – en 
storkommune klarer å løse sine oppgaver internt på egen hånd. Slik er det ikke i mindre kommuner, 
hvor fylkeskommunen kan være en viktig samarbeidspartner. Store bykommuner kan også utfordre 
fylkeskommunen ved at de kan ta over oppgaver som videregående skoler og kollektivtrafikk, ifølge 
informanten.  

Oppsummering 
Hovedinntrykket fra disse intervjuene er at flerkommunaliteten i byområdet Tønsberg–Færder 
rammer samfunnsutviklingen, fordi den lenge har komplisert den politiske prosessen for å bygge ny 
veiforbindelse mellom kommunene. Andre samfunnsfelt rammes ikke i samme grad, og 
kommunene samarbeider om en rekke tjenester. Kommunegrensen kan imidlertid skape 
manglende samsvar mellom hvor innbyggerne arbeider og lever, og hvor de bor og dermed har 
stemmerett.  

En av informantene peker også på en interessant mulig sammenheng mellom en byregions størrelse 
og regionale strukturer. I mindre byregioner kan fylkeskommunen får økt relevans i kraft av å måtte 
bidra i en meglerrolle, mens en større byregion kanskje er relativt mer selvgående og ikke har behov 
for fylkeskommunal støtte.  

4.3.4. Utfordringer sett på bakgrunn av kommunenes fire roller 

I intervjuene med representanter fra Tønsberg og Færder kommuner stilte vi spørsmål om hvilke 
utfordringer tett integrasjon og flerkommunalitet har for utøvelsen av kommunens fire roller; 
tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøvelse og demokratisk arena.  

Tjenesteyting 
Informantene anser ikke flerkommunaliteten for å være et problem for det kommunale 
tjenestetilbudet i de to kommunene. De er enige om at tjenestetilbudet fungerer tilfredsstillende. 
En informant mener det ikke er stor ulikhet mellom kommunene når gjelder kvaliteten på de 
kommunale tjenestene. En annen informant forteller at kommunene lærer av og ser til hverandre 
for å samkjøre regelverk. 

Informantene understreker imidlertid at Tønsberg og Færder samarbeider om flere kommunale 
tjenester som vannforsyning, brann, renseanlegg, bibliotek, svømmehall, museer, legevakt, 
beredskap/testklinikk for covid-19 og i noen utstrekning skole. For eksempel har Tønsberg noen 
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elever på grunnskolenivå over grensen i Færder kommune, mens Tønsberg har mange privatskoler. 
Færder har også en steinerskole.  

En informant mener imidlertid at tjenestene kunne ha vært drevet bedre om Tønsberg og Færder 
var én stor kommune, og at det vil ta tid å utvikle (mer) samarbeid.  

Det forsøker de to kommunene å løse gjennom Bypakke Tønsberg-regionen, som er et 
samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder 
kommune. Et hovedpunkt i denne er ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. I 30–40 år har 
det vært et behov og ønske om å få bygget en ny slik fastlandsforbindelse. 

Samfunnsutvikling 
Flerkommunaliteten byr på klare utfordringer når det gjelder infrastruktur og næringsutvikling og -
lokalisering i byområdet. Kommunegrensene har komplisert forsøket og prosessen for å lage et nytt 
veisystem.  

Alle informantene identifiserer bygging av ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme som den 
største utfordringen for byregionen. I begge kommunene vises det til at det i 30–40 år har eksistert 
et behov og ønske om å få bygget ny fastlandsforbindelse. Ifølge informanten i Færder er forbindelse 
viktig for samfunnssikkerhet og for å styrke næringsutviklingen i Færder, mens Tønsberg ønsker å få 
vekk bytrafikken.  

Næringsutvikling og -lokalisering er også en stor utfordring som kompliseres av kommunegrensene, 
ifølge samtlige informanter. Representantene for Tønsberg forteller at det er stor mangel på 
næringsarealer og tilhørende infrastruktur i begge kommuner. De mener videre at det har vært 
motstand mot ny fastlandsforbindelse i Færder, at dette har påvirket byutviklingen i Tønsberg 
negativt, men også at boligutbygging i Tønsberg påvirker Færder negativt.  

Informanten i Færder viser til samarbeidet om industriområdet Kaldnes, som involverer både 
nærings- og boligutvikling i området. Informanten forteller at utviklingen av området forutsetter 
dialog mellom kommunene om lokalisering av henholdsvis industri og boligfelt i området.  

Myndighetsutøvelse 
Alle informantene fremhever at utfordringene knyttet til samfunnsutvikling henger sammen med 
den doble beslutningsprosessen som flerkommunaliteten skaper. Mellom kommunene eksisterer 
det en asymmetri som følger naturlig av Tønsbergs status som bysentrum. Dette omtaler gjerne 
politikerne som et «store-/lillebror-kompleks». «Storebror» Tønsberg opplever at «lillebror» 
Færder vil at Tønsberg skal være den rause i finansieringsspørsmål. Færder på sin side opplever at 
Tønsberg nok iblant «tar for mye plass», og anbefaler vennlig at «storebror» kunne «ta litt mindre 
plass» og gi «lillebror» mer «kredd» enn han kanskje fortjener, for å bruke informantenes egne 
uttrykk. Likevel fremhever begge kommunene at samarbeidet generelt er godt og preget av tillit.  

Det har i denne sammenhengen virket positivt på samarbeidsklimaet at det er samme partipolitiske 
konstellasjon som styrer i begge kommuner (Arbeiderpartiet). Begge kommunene opplever at dette 
letter samarbeidsprosessen og beskriver altså samarbeidsklimaet som godt. Dette knytter an til et 
mer generelt poeng: personrelasjoner kan variere og har betydning for samarbeidet.  

Den interne beslutningstakingsprosessen i den enkelte kommunen er imidlertid mer utfordrende 
enn prosessen kommunene mellom. I arbeidet om bypakken ses partipolitisk uenighet langs kjente 
skillelinjer – Fremskrittspartiet er negativ til bompenger; SV til veibygging. Færder trekker frem at 
de har fokusert på å jobbe frem en felles kultur blant politikerne i den nye kommunen. 
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Demokratisk arena 
Oppfatningen blant informantene er at demokratiet ikke har blitt skadelidende, men at det er en 
del ulike synspunkter i befolkningen om kommunesammenslåing, lokalisering (særlig 
fastlandsforbindelsen) og asymmetri i maktforholdet mellom kommunene, samt ensentrum–
periferi-dimensjon internt i Færder kommune. Én informant mener også at interkommunale 
samarbeid kan sies å være prinsipielt problematiske i et demokratiperspektiv. 

4.3.5. Hvilket omfang har utfordringene?  

Informantene er enige om at fraværet av ny fastlandsforbindelse er et betydelig problem for 
byregionen Tønsberg–Færder med tanke på samfunnsutvikling, og at problemet skyldes i betydelig 
grad flerkommunaliteten.  

4.3.6. Konklusjon 

De to kommunene byregionen Tønsberg og Færder deles av Kanalen, selv om selve grensen går inne 
på Nøtterøy. Informantene mener hver kommune klarer å opprettholde gode tjenester hver for seg, 
og at de har utviklet et godt samarbeid om flere tjenester. Flerkommunaliteten byr imidlertid på 
klare utfordringer når det gjelder infrastruktur og næringsutvikling og -lokalisering i byområdet. Den 
store utfordringen for byregionen har vært å komme til enighet internt i og på tvers av kommunene 
om bygging av ny veiforbindelse over kanalen. Utover dette gir informantene uttrykk for at de lever 
greit med flerkommunaliteten og at samarbeidet på øvrige felt er tilfredsstillende.  
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4.4. Tvillingbyene Skien og Porsgrunn 

Tvillingbyene Skien og Porsgrunn ligger ca. åtte kilometer fra hverandre og utgjør en sammenvokst 
bo- og arbeidsmarkedsregion langs Porsgrunnselva/Skienselva. De er de to store byene i Grenlands-
regionen, og gjennom Grenlandssamarbeidet har de et utsrakt samarbeid på flere felt med de 
omkringsliggende kommunenene Bamble, Drangedal, Kragerø og Siljan.  

Tabellen under viser at Skien er en del større enn Porsgrunn og at det har vært lik befolkningsvekst 
prosentvis. Pendlingsmønsteret viser at det pendler akkurat like mange fra Skien til Porsgrunn og 
motsatt. Dette betyr at en større andel av arbeidstakerne i Porsgrunn pendler til Skien enn motsatt.  

Tabell 6 Befolkningsutvikling og arbeidspendling i Skien og Porsgrunn (Kilde SSB-Statistikkbanken) 

 Befolkningsutvikling Sysselsatte i arbeidsstedskommune 2019 

Bosted 2000 2020 %-vekst Skien Porsgrunn  

Skien 32 892 36 397 11 % 17 157 4 504 

Porsgrunn 49 592 54 942 11 % 4 506 8 736 
 

4.4.1. Geografi 

Byregionen Skien–Porsgrunn er et sammenhengende, tettbygd område som strekker seg fra Skien i 
nord til Frierfjorden, hvor Porsgrunnselva/Skienselva munner ut ved Herøya. Eventuelt inkluderer 
regionen området sørover til og med Stathelle. Kommunegrensen mellom Skien og Porsgrunn går 
ved Borgestad nær Porsgrunn sentrum. Siljan kommune ligger nordøst for byområdet, Bamble 
sørvest. Sammen med Bamble og Siljan utgjør Skien og Porsgrunn de fire kjernekommunene i 
Grenland, som er benevnelsen på den kystnære delen av tidligere Telemark fylke.  
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Figur 7 Avgrensning av Skien/Porsgrunn tettsted (Kilde: https://kart.ssb.no) 

https://kart.ssb.no/
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Figur 8 Skien/Porsgrunn (Kilde: https://www.norgeskart.no)  

https://www.norgeskart.no/
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4.4.2. Interkommunalt samarbeid 

Det interkommunale samarbeidet mellom Skien og Porsgrunn er organisert gjennom 
Grenlandssamarbeidet, hvor kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø og Siljan også deltar. 
Kommunene har et samlet folketall på 121 000 innbyggere, og er den største 
befolkningskonsentrasjonen mellom Kristiansand og Oslo. Grenlandssamarbeidet ble etablert i 
2003, og har som formål å forbedre tjenesteytingen for innbyggerne samt å være en pådriver for 
regional vekst og utvikling, med helse, utdanning, samferdsel/infrastruktur og næringsutvikling som 
satsingsområder. By- og kommunestyrene har beslutningsmyndigheten, og Grenlandsrådet er 
styret i Grenlandssamarbeidet. Rådet består av ordfører, varaordfører og en representant fra 
opposisjonen fra hver kommune (http://www.grenlandssamarbeidet.no/).  

Blant samarbeidene Skien og Porsgrunn deltar i er for eksempel:  

• Barnevakt 
• Grenland landbrukskontor 
• Alarmsentralen 
• Grenland Friluftsråd 
• Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GKI 
• Krisesenteret i Telemark 
• Kemneren i Grenland 
• Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland 
• Overgrepsmottaket i Telemark 
• Telemark interkommunale næringsfond 
• Vekst i Grenland IKS 
• Grenland Havn IKS 
• Renovasjon i Grenland IKS 
• Vestfold og Telemark revisjon IKS 
• Gea Norvegica Geopark IKS 

 
4.4.3. Overordnede utfordringer 

I intervjuene med administrative representanter fra det regionale nivået, henholdsvis fra 
Grenlandssamarbeidet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark 
fylkeskommune stilte vi spørsmål om hvilke utfordringer de administrative grensene mellom de to 
kommune gir. Vi spurte videre om fragmenteringen av den funksjonelle bo- og 
arbeidsmarkedsregionen påvirker de regionale strukturene.  

Utfordrende, men ustrakt samarbeid mellom (mer) jevnbyrdige byer 
Hovedinntrykket fra intervjuene er det samme informantene i andre byregioner gir: Det er ofte 
krevende å komme til enighet om samarbeid når to kommunestyrer og to kommune-
administrasjoner må koordinere og kompromisse. Etter et valg kan den politiske konstellasjonen 
endre seg når både partier og politikere skiftes ut. En informant viser til at det er mange gode 
intensjoner om kommunesamarbeid, men når samarbeidet skal konkretiseres og når et visst 
omfang, kommer de vanskelige utfordringene. Da stopper gjerne samarbeidet opp. Dette gjelder 
fortrinnsvis spørsmål om lokalisering. Informanten forteller at forsøk på å få til felles for eksempel 
felles brann-/redningstjeneste og felles legevakt for Grenland stoppet opp fordi de to byene var 
uenige om hvor det skulle lokaliseres. 

http://www.grenlandssamarbeidet.no/
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En annen informant sammenligner forhandlingene om Bypakke Grenland med en spillteoretisk 
situasjon, hvor byene sitter med vetomakt om en ikke får gjennom sine preferanser, altså ønskede 
infrastrukturprosjekter. Den ene kommunen kan da blokkere for den andre kommunens ønskede 
trafikale tiltak/prosjekter.  

Bildet må likevel nyanseres. For det første mener én informant at det på administrativt nivå nok er 
større interesse for samarbeid enn på politisk nivå. Informanten oppfatter at på administrativt nivå 
er synet at mer samarbeid ville gitt bedre og mer effektive tjenester og forvaltning. På politisk nivå 
melder ideologiske og politiske uenigheter seg, for eksempel i spørsmål om lokaldemokrati og 
påvirkning. Dessuten er samarbeidsforholdet mellom administrativt og politisk nivå i de to 
kommunene forskjellig, ifølge informanten. Hen viser videre til at personrelasjoner mellom den 
politiske og den administrative ledelsen i de to byene har mye å si for samarbeidsklimaet. 

For det andre peker informanten på en viss asymmetri i forholdet mellom de to byene. Hen hevder 
at Skien forventer mye som regionhovedstad, men at byen samtidig innser at den må være den 
rause. På den andre siden tar ikke Skien nok hensyn til at Porsgrunn ligger geografisk litt mer sentralt 
til med tanke på lokaliseringsavgjørelser, slik informanten ser det. Hen mener at Porsgrunn 
utfordrer Skien litt i dette storebror–lillebror-forholdet.  

For det tredje mener en annen informanten at konflikten mellom Skien og Porsgrunn nok overdrives 
noe. Hen mener at det heller reflekterer en ærlig og direkte dialog mellom to byer som har vokst 
inn i hverandre og samarbeider tett, der de involverte aktørene møtes i koordinerende fora før 
vedtak og kjenner hverandre personlig og profesjonelt. De «tør» derfor å ha en direkte og 
tilsynelatende konfronterende tone med hverandre. Informanten får her støtte av en annen 
informant, som mener byene støtter hverandre for å få til visse infrastrukturprosjekter som ny 
motorvei og jernbanestopp. Denne informanten peker også på at det innen Grenlandssamarbeidet 
finnes flere nettverk/uformelle samarbeid, og videre til at det også eksisterer fag- og 
kompetansenettverk på lavere nivå innen kommunene, for eksempel mellom kommunesjefer og 
faglige ledere/fagetater. 

Næringslivskonkurranse og konkurranse om arbeidsplasser 
Det er innen næringsutvikling at de største utfordringene melder seg, ifølge informantene. Dette 
skyldes at Skien og Porsgrunn konkurrerer om de samme aktørene/bedriftene og arbeidsplassene. 
Dette har bidratt til at bedrifter ble skremt bort heller enn at de ble tiltrukket, mener den ene 
informanten. Hen viser til konkurranse om arbeidskraft mellom kommunene – man kan gå fra en 
kommunal stilling i den ene kommunen til tilsvarende stilling i den andre kommunen. Hen legger til 
at begge byene har opplevd en mangel på statlige arbeidsplasser, at byene ønsker å gjøre seg 
attraktive for å tiltrekke seg arbeidsplasser, men at det er mindre kniving nå enn før om dette.  

Et eksempel på utfordrende næringssamarbeid er Vekst i Grenland, som er et felles næringsapparat. 
Den ene informanten ser det totalt sett som et vellykket samarbeid, men forteller at det på 
kommunestyrenivå er mye diskutert, og at det er mest uenighet om hvordan samarbeidet fungerer 
i Skien. Hen forteller at resultatet har blitt en hybridløsning: Kommunene sitter med noen 
næringsutviklingsressurser selv, eksempelvis næringssjefer, og dels ligger ressursene hos Vekst i 
Grenland. Årsakene til kommunenes delvise uttrekking fra Vekst i Grenland har vært utilfredshet 
blant enkelte med resultatene selskapet har levert.  
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Når det gjelder handelsstanden, er det til en viss grad en konkurranse mellom byene om å være 
handelssentrum, ifølge én informant. Det er i liten grad samarbeid mellom byene om senterutvikling 
eller felles politikk for eksempel om parkering, forteller hen.  

Hvis hele byområdet hadde vært i en kommune, …. 
En av informantene mener generelt at en kompakt byregion med felles sentrale tjenester er å 
foretrekke foran separate kommuner med separate tjenester innen for eksempel samfunns-
beredskap. En kompakt byregion med integrerte felles tjenester er mer robust i forhold til å kunne 
løse viktige oppgaver og å møte samfunnsutfordringer. Vi tolker hen som at hen mener dette gjelder 
for byregionene i fylket generelt. En annen informant peker på nærhet til tjenestene og enklere 
koordinering (grunnet nærhet) som fordeler ved å være et sammenhengende byområde, men 
mener også at det kunne vært en del å hente på å være en (sammenslått) storkommune. 

Demokrati 
Den ene informanten mener flerkommunaliteten ikke nødvendigvis representerer en demokratisk 
utfordring. Hen resonnerer som følger: Størrelse i seg gir ikke effektivitet. Kommunene i 
byområdene i Vestfold og Telemark er store nok og er av en størrelse som kommunereformen ikke 
henvender seg til i utgangspunktet. Større kommuner har ikke et bedre demokrati, uten videre, 
fortsetter hen. I storkommuner oppretter man bydelsutvalg eller tilsvarende lokaldemokratiske fora 
for å ivareta demokratiet og kompensere for størrelse. En form for devolusjon, med andre ord – 
Skien og Porsgrunn har for eksempel en mye klarere bydelsidentitet/-struktur sammenlignet med 
Tønsberg–Færder, viser hen til.  

Påvirker fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen de regionale 
strukturene?  
Informantene peker på et mulig mønster: Større byregioner er mer selvgående, hvor for eksempel 
fylkeskommunen nok kan oppleves som en brysom tredjepart en kunne klart seg uten i mange 
sammenhenger. På den annen side kan en regional struktur som Grenlandssamarbeidet, med organ 
som Ordførerkollegiet, Rådmannskollegiet og Grenlandsrådet bli en funksjonell ekvivalent til det 
regionale forvaltningsnivået, selv om dette kun er møte- og koordineringsarenaer uten makt.  

Konklusjon 
Informantene beskriver et historisk relativt komplisert og konfliktfylt forhold mellom Skien og 
Porsgrunn som likevel har blitt bedre over tid. For eksempel beskriver en av informantene 
stemningen som dårlig etter kommunereform-utredningen, og samarbeidskulturen da var litt 
fraværende. Intensjonen med Grenlandssamarbeidet har vært å revitalisere samarbeidet.  

4.4.4. Utfordringer sett på bakgrunn av kommunenes fire roller 

I intervjuene med nåværende og tidligere representanter fra Skien og Porsgrunn kommuner stilte 
vi spørsmål om hvilke utfordringer tett integrasjon og flerkommunalitet har for utøvelsen av 
kommunens fire roller; tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøvelse og demokratisk arena.  

Tjenesteyting 
Informantene er enige om at kommunene har et godt interkommunalt samarbeid på felt som 
renovasjon, innkjøp og tilrettelagte arbeidsplasser, byggesaksbehandling, skjenkereglement og på 
kommunaldirektørnivå (gjennom Grenlandssamarbeidet).  

De er imidlertid noe uenige om de eventuelle gevinstene ved sammenslåing. Informanten i den ene 
byen er klart på at hen mener Skien og Porsgrunn kommuner bør slås sammen, også med Bamble 
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og Siljan. Hen viser til at det er ulike standarder og ulikt økonomisk handlingsrom i de kommunene, 
og forteller at for å oppnå bedre samordning har man forsøkt å bygge opp strukturer, særlig 
interkommunale samarbeider, som skal kompensere for/motvirke at dette er mange kommuner. 
Hen mener for mye tid går med til arbeidskrevende koordinering. Hen peker for eksempel på at 
under koronakrisen har vært hyppige møter med sikte på mest mulig lik praktisering av sentrale 
myndigheters anbefalinger. Informanten trekker videre frem rus- og psykiatriomsorg og 
voksenopplæring som eksempler på områder som kunne vært drevet i fellesskap. 

En informant for den andre kommunen opplever at det ikke er noe kvalitetsforskjell på tjenestene i 
de to kommunene. Hen mener hver kommune klarer å levere tjenestene, og at tjenestene ville ikke 
blitt bedre eller mer effektivt løst om Skien og Porsgrunn var én kommune – i motsetning til hva 
som er tilfellet for mindre kommuner som for eksempel Siljan, slik hen ser det.  

Samfunnsutvikling 
Informantene i kommunene beretter her om de samme problemene som representantene på 
fylkesnivå: Samkjøringsutfordringer på tvers av og konkurranse om arbeidsplasser og 
næringsvirksomhet mellom de to byene går negativt utover den generelle samfunnsutviklingen, 
især næringsutviklingen. Den ene informanten forteller at i praksis manifesterer dette seg i uenighet 
om arealplanlegging, det vil si byutforming, næringsutvikling (næringsvirksomhet og handel) og 
boligområder. En får dermed manglende måloppnåelse innen klima og miljø. Med andre ord blir 
fordelingen av politiske goder og ulemper veldig krevende som følge av flerkommunaliteten: Hver 
kommune forsøker å maksimalisere løsningene for seg selv og å komme seg unna ulempene. På 
dette punktet mener informanten – hen samme som mener kommunene ellers lever gode tjenester 
for hver for seg – at det er lite hensiktsmessig å være to kommuner. Når det gjelder å løse disse 
samfunnsutfordringene, ville det vært mye mer hensiktsmessig og enklere om man var én 
kommune, mener hen. Hen understreker også at lokaliseringsspørsmålet er generelt det som 
utløser størst politisk engasjement lokalt, og at det kan ofte være liten vilje eller evne til å ta politisk 
vanskelige valg, fordi ingen vil være den som ofrer mest. 

For eksempel viser hen til at Skien og Porsgrunn har laget felles areal- og transportplan sammen 
med fylkeskommunen. Kommunene er enige om innholdet og målsetningene på et overordnet plan, 
men når dette skal konkretiseres og settes ut i live med konkrete prosjekter oppstår det uenighet 
og konkrete samkjøringsutfordringer. 

En annen informant forteller også at til tross for et uttalt ønske om samarbeid og enighet politisk, 
så skorter «lojaliteten» til samarbeidet gjerne når det kommer til praktisk politikk, nettopp i 
næringsutviklingssaker, der hver kommune til tider forsøker å markedsføre seg selv. 

Det er også nevneverdig at den ene informanten mener dette problemet har nasjonale 
implikasjoner, gitt betydningen av grenlandsindustiren for Norge. Hen viser til at Grenland er 
landets største industriklynge, og at industriutviklingen hadde vært mer effektiv og gått raskere om 
den ikke ble holdt tilbake av koordinerings- og samkjøringsproblemet.  

Likevel understreker spesielt den ene informanten at situasjonen var verre før; 
samkjøringsprosessen og samarbeidet har blitt bedre over tid.  

Myndighetsutøvelse 
Som nevnt over kan man omformulert si at hovedutfordringen for Skien og Porsgrunn er for lite 
felles myndighetsutøvelse. Den ene informanten beskriver situasjon slik: Hver kommune har ulike 
interesser og prioriteringer, og setter seg selv først. Dette er en uenighet som begynner som en 
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politisk uenighet, men som så sprer seg ut i de to kommuneadministrasjonene. Dette er i noen grad 
en intern uenighet i den enkelte kommune, men det er først og fremst uenighet på tvers av 
kommunene som er problemet. Hen mener at uenigheten er primært på personplan og ikke langs 
partipolitiske skillelinjer. Problemene med koordinering og samkjøring dreier seg både om tid og 
substansiell uenighet. Det er særlig substansiell uenighet som er problemet – faktisk, når en er enig 
i sak kan den politiske og administrative saksbehandlingen gå veldig fort, ifølge hen. Hen mener 
videre at det er ekstra utfordrende med fylkeskommunen som en tredje aktør i denne prosessen. 

Demokratisk arena 

Begge informantene peker på potensielt problematiske aspekter ved Grenlandssamarbeidet 
grunnet for lite transparens. De ser disse felles fora som nødvendige for samkjøring, men 
problematiske i et demokratiperspektiv. Den ene informanten forteller at kommuneledelsen blir 
kritisert for dette og at det fører til krav fra «menige» lokalpolitikere om mer åpne, oppfølgende 
prosesser i bystyrene. Sammen informant mener imidlertid at begge kommunene har tydelige, 
sterke selvbilder, og at det er ikke noe asymmetrisk maktforhold byene imellom som oppleves som 
problematisk. 

Oppsummering 
Til tross for samkjøringsutfordringene er hovedinntrykket fra Skien og Porsgrunn at det har blitt 
bedre politiske og administrative prosesser som håndterer samarbeid mye bedre nå enn før. 
 

4.4.5. Hvilket omfang har utfordringene?  

Informantene ble spurt om hvilket omfang utfordringene de administrative grensene gir for 
byregionen, samfunnet, næringslivet, de involverte kommunene og innbyggerne. Informantene 
beskriver et historisk relativt komplisert og konfliktfylt forhold mellom Skien og Porsgrunn som 
likevel har blitt bedre over tid. Det er krevende å komme til enighet internt og på tvers av 
kommunene. Samkjøringsutfordringer på tvers av og konkurranse om arbeidsplasser og 
næringsvirksomhet mellom de to byene går negativt utover den generelle samfunnsutviklingen, 
især næringsutviklingen. 

4.4.6. Konklusjon 

Tvillingbyene Skien–Porsgrunn ligger ca. åtte kilometer fra hverandre og har et integrert, kompakt 
bo- og arbeidsmarked. Gjennom Grenlandssamarbeidet har de et utsrakt samarbeid på flere felt 
med de omkringsliggende kommunenene Bamble, Drangedal, Kragerø og Siljan. Byene er store nok 
til å opprettholde et adekvat tjenestetilbud for innbyggerne hver for seg, ifølge informantene. 
Samarbeidsprosessene mellom to kommunene beskrives som historisk sett krevende, og dette har 
påvirket byregionens næringsutvikling negativt, mener informantene.   
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4.5. Trondheim og forstadskommunen Malvik 

De tre kommunene Trondheim, Malvik og Melhus er et tett integrert bo- og arbeidsmarkeds-
område med korte avstander mellom by og tettsteder. Andre kommuner i byregionen som Skaun 
og Orkland vest for Melhus og Stjørdal øst for Malvik er også en del av den felles bo- og arbeids-
markedsregionen, men disse kommunene er lokalisert noe lengre unna Trondheim.  

Tabellen under viser at både Trondheim og de to nærmeste nabokommunene har hatt en 
forholdsvis sterk vekst de siste 20 år. Pendlingsmønsteret viser at i særlig grad Malvik, men også 
Melhus kommunene er typiske forstadskommuner med mye innpendling til Trondheim, og at det 
er pendling andre veien.  

Tabell 7 Befolkningsutvikling og arbeidspendling i Trondheimsområdet (Kilde SSB-Statistikkbanken) 

 Befolkningsutvikling Sysselsatte i arbeidsstedskommune 2019 

Bosted 2000 2020 %-vekst Trondheim Malvik Melhus 

Trondheim 153 734 205 163 33 % 91 600 857  1 202 

Malvik 11 132 14 148 27 % 4 135 1700 35 

Melhus 13 169 16 733 27 % 4 033 39 3094 

4.5.1. Geografi 

Den tettbebygde byen Trondheim ligger innenfor kommunegrensene slik kartet fra SSB under viser. 
Malvik kommune ligger øst for Trondheim og omfatter tettstedene Vikhammer, Midtsandan og 
Hommelvik og kommunegrensen går øst for Jonsvatnet. Melhus kommune ligger sør for Trondheim, 
kommunegrensen går gjennom de gule feltene sør for den store grå tettstedsavgrensningen. Det er 
om lag 20 km både mellom Trondheim sentrum og kommunesentrene i Malvik og Melhus.  

 

Figur 9 Avgrensning av Trondheim tettsted (Kilde: https://kart.ssb.no/)  



N O R C E  N o r w e g i a n  R e s e a r c h  C e n t r e  A S   w w w . n o r c e r e s e a r c h . n o  

61 

 

Figur 10 Kommunene i Trondheimsområdet (Kilde: https://www.norgeskart.no)  

Kommunereformprosessen i Trondheimsområdet førte til at Klæbu kommune (om lag 6 tusen 
innbyggere) sør for Trondheim ble slått sammen med Trondheim kommune. Malvik kommune er 
lokalisert mellom Trondheim og Stjørdal og vender ut mot Trondheimsfjorden. Tettbebyggelsen i 
Malvik kommune (Hundhammeren) ligger like øst for Ranheim i Trondheim kommune og 
boligområder i kommunene ligger tett inntil hverandre.  

4.5.2. Interkommunalt samarbeid 

Det er interkommunale samarbeid mellom Trondheim og Malvik innenfor flere sektorer, 
eksempelvis: 

• Trondheimsregionen som omfatter interkommunal arealplan (IKAP) og regional strategisk 
næringsplan, se https://trondheimsregionen.no. 

• Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)  
• Vertskommune Legevakt 
• Krisesenter 
• Kriseteam 
• Samarbeid om voksenopplæring og om logoped 
• Samarbeid mot akutt forurensning i Sør-Trøndelagsregionen 
• Trondheimsregionens friluftsråd 
• Trondheim Havn IKS 
• Trøndelag brann og redningstjeneste IKS 
• Midt-Norge 110-sentralen IKS 

https://www.norgeskart.no/
https://trondheimsregionen.no/
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Av samarbeidene listet ovenfor er det Trondheimsregionen som omfatter samarbeid mellom det 
politiske og administrative lederskapet i byområdet. Trondheimsregionen omfatter kommunene 
Trondheim, Malvik, Stjørdal, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen 
(https://trondheimsregionen.no). 65% av innbyggerne i Trøndelag bor i disse 8 kommunene. 
Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping slik at 
den tilsvarer regionens andel av befolkningen i Norge. Regionrådet er det høyeste organ i det 
politiske samarbeidet og her har ordførerne i de åtte kommunene stemmerett. Representanter for 
opposisjonen og administrasjonen i kommunene deltar også i møtene.  

4.5.3. Overordnede utfordringer 

I intervjuene med administrative representanter fra det regionale nivået, henholdsvis fra 
Trondheimsregionen og fra Fylkesmannen i Trøndelag stilte vi spørsmål om hvilke utfordringer de 
administrative grensene mellom Trondheim og Malvik kommune gir og videre om fragmenteringen 
av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen påvirker de regionale strukturene.  

Arealpolitikk  
I det interkommunale areaplansamarbeidet i regi av Trondheimsregionen (IKAP), var det en 
ambisjon om å bli enig om arealpolitikken. Man ble igjennom IKAP blant annet enige om en fordeling 
av hvor fremtidig forventet boligvekst skulle komme. Men, Trondheim utfordret denne enigheten 
så mye igjennom sitt forslag til arealdel av kommuneplanen i 2013, at det ble fremmet innsigelser 
fra nabokommunen Malvik som mente at Trondheim omregulerte for mye jordbruksjord til 
boligformål. Dette også fordi Malvik mente at Trondheims ekspansive boligpolitikk på mange måter 
undergrov den enigheten de hadde kommet fram til igjennom IKAP-samarbeidet. Bakgrunnen var 
nok at Malvik opplevde at dette var en konkurranse om å få innbyggere til å etablere seg i 
kommunen. Trondheim fikk den gang, etter avgjørelse i KMD, gjennomslag for sine ønsker om store, 
til dels ikke-sentrumsnære utbyggingsarealer. Men, i disse dager forsøker Trondheim kommune å 
reversere litt på noen av disse områdene, bla med formål å ville satse på utbyggingsområder som 
bidrar til 0-vekstmålet og å redusere forbruket av dyrka mark.  

En av informantene nevner imidlertid at det man historisk har sett, er at Trondheim i stor grad har 
bygd opp rundt knutepunkt og satset på fortetting, mens Malvik delvis har satset på å kunne tilby 
billigere tomter og svare på eneboligmarkedet.  

Hvis hele byområdet hadde vært i en kommune, …. 
Samme informant var av det oppfatning at dersom Trondheim og Malvik hadde vært en kommune, 
så ville nok trolig arealdisponeringen vært noe forskjellig fra eksisterende utvikling, med større grad 
av boligområder lokalisert nært kollektivknutepunkter, eksisterende senterstruktur og langs 
jernbanelinjen. Det pekes også på at en i diskusjon om lokalisering av et regionalt logistikk-
knutepunkt, blant annet med bakgrunn i ønske om å flytte eksisterende godsterminal ut fra 
Trondheim sentrum, kunne stått friere i valg av lokalisering en dersom hele byområdet var en 
kommune. Kanskje hadde man kommet frem til en løsning som dekket flere transportformål og som 
har gitt bedre varetransportlogistikk. 

Næringspolitikk 
Informantene peker på at holdningen til Trondheim har endret seg over årene. Tidligere var det 
viktig for kommunene å hevde seg selv, men nå gis det oftere uttrykk for hvor viktig Trondheim er. 
Denne endringen har kommet til uttrykk blant annet i de årlige felles formannskapsmøte mellom de 
8 kommunene i Trondheimsregionen. Trondheim oppleves som en raus storebror og det er liten 

https://trondheimsregionen.no/
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grad av rivalisering mellom kommunene og Trondheim. Kommunene rundt Trondheim ser nå i 
større grad nytten av Trondheim. 

En av informantene forteller at det tidligere i større grad var en holdning om at alle måtte sikre seg 
selv når det gjaldt bolig- og næringsareal, mens at en nå er opptatt av at det er et felles bolig- og 
arbeidsmarked og at det som er godt for en av kommunene er godt for alle. Eksempelvis ble det 
ikke mye «støy» når Norsk kylling flytter bedriften fra en kommune til en annen innenfor 
byregionen. Når det kommer til konkrete lokaliseringssaker viser det seg imidlertid noen ganger 
(eksempelvis mht. lokalisering av LIDL og travbanen) at kommunene glemmer den omforente 
arealpolitikken og arbeider mest for egne interesser. De konkrete sakene viser seg gang på gang 
vanskelig å samarbeide om, og en helhetlig, langsiktig tenkning (bla. på arealområdet) blir ikke 
ivaretatt påpekes det fra en av informantene. 

Nullvekstmålet 
Begge informanter gir uttrykk for at det knytter seg spenning til oppfølgingen av forpliktelsene 
begge kommunene har gjennom byvekstavtalen. Her har Trondheim kommune vært tydeligere for 
nullvekstmålet, mens Malvik (og Melhus) ikke har vært like entusiastiske. Her er de konkrete 
utfordringene knyttet til at Nye Veier vil bygge ny E6 Øst som vil kunne medføre trafikkvekst.  

Påvirker fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen de regionale 
strukturene?  
Begge informantene gir uttrykk for at det sterke og tette samarbeidet mellom de åtte kommunene 
i Trondheimsregionen utfordrer fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og også i 
arbeidet med utvikling av en regional arealplan. Trøndelag fylkeskommune har en underordnet 
observatørrolle i Trondheimregionen. En av informantene forteller at samspillet mellom Trøndelag 
fylkeskommune og Trondheimsregionen er ikke like bra på alle områder. Eksempelvis når 
fylkeskommunen forteller at de vil utvikle regional plan for arealbruk, så får de beskjed fra 
Trondheimsregionen at kommunene her ikke vil ha noen overordnet arealplan, jf. at de ikke ønsker 
fylkeskommunen som noen overkommune – og at de igjennom IKAP allerede har en omforent 
overordnet arealstrategi. 

Oppsummering 
Hovedinntrykket fra disse intervjuene er at inndelingen av dette byområdet i to administrative 
enheter ikke medfører store utfordringer. Samarbeidet mellom kommunene er godt og det som er 
av utfordringer makter en i hovedsak å løse på en god måte. Ut fra vår vurdering er det er likevel 
noen vedvarende utfordringer særlig knyttet til arealpolitikk som har grunnlag i den administrative 
inndelingen av byområdet. Det dreier seg om at både Malvik og Trondheim kommune i konkrete 
saker foretar lokaliseringer og prioriteringer basert på sine egne kommunegrenser og at dette kan 
gå ut over hensynet til en langsiktig og bærekraftig arealpolitikk. 

De regionale strukturene påvirkes ikke i særskilt grad av fragmenteringen av den funksjonelle bo- 
og arbeidsmarkedsregionen, men kanskje i større grad av at kommunene har utviklet et sterkt og 
tett samarbeid gjennom Trondheimsregionen som konkurrerer med fylkeskommunen om rollen 
som regional utviklingsaktør og som til dels gjør arbeidet med regional arealplan overflødig.  
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4.5.4. Utfordringer sett på bakgrunn av kommunenes fire roller 

I intervjuene med representanter fra Trondheim og Malvik kommuner stilte vi spørsmål om hvilke 
utfordringer tett integrasjon og flerkommunalitet har for utøvelsen av kommunens fire roller; 
tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøvelse og demokratisk arena.  

Begge informantene oppgir at det i første rekke er innenfor samfunnsutvikling det kan oppstå 
utfordringer, men også her er utfordringene håndterbare. 

Tjenesteyting 
Ingen av informantene peker på utfordringer. Det nevnes at den geografiske avstanden mellom 
Trondheim og Malvik kommune (og med tunellen på E6 mellom kommunene) er slik at det ikke er 
relevant med overlappende tjenester på de fleste områder. Det pekes på at det kan være et 
potensiale ved sammenslåing når det gjelder effektivisering av stab og sentraladministrasjonen, jfr. 
nå når Klæbu og Trondheim slås sammen, men samtidig nevnes det at det ofte er stor forskjell på 
beregnet effektivisering og oppnådd effektivisering. Videre viser informantene til det formelle 
samarbeidet mellom Trondheim og Malvik på flere tjenesteområder og at dette fungerer godt.  

Samfunnsutvikling 
Her fremhever informantene det gode samarbeidet mellom kommunene gjennom IKAP, samtidig 
som at hver kommune er opptatt av å tiltrekke seg næringsvirksomheter og nye innbyggere. Det 
nevnes også at uenigheten om omfanget av boligtomter som Trondheim la ut og som Malvik 
kommune reiste innsigelse imot, er et eksempel på at jordvern kunne vært bedre ivaretatt dersom 
Trondheim og Malvik var en kommune. Fra Malvik sin side nevnes det at utvikling av et større 
næringsområde for hele byregionen i kommunen nok hadde vært enklere dersom Malvik hadde 
vært en del av Trondheim kommune. En av informantene nevner også at samarbeid, eksempelvis 
om lokalisering av bussdepot, noen ganger blir langdryge prosesser som tar noen måneder ekstra 
selv om det ikke er mye friksjon. Dette oppfattes imidlertid ikke som noen stor utfordring.  

Myndighetsutøvelse 
Informantene nevner at begge kommunene har eiendomsskatt og at det er lik forvaltning på mange 
områder. Parkering er tema i byvekstavtalen og det skal utvikles en felles parkeringspolitikk mellom 
kommunene. I Malvik er parkering gratis, men dette er ikke utfordrende for Trondheim. Politisk har 
man jo også kommet til enighet om forpliktelsene i byvekstavtalen. Utenom de formelle inter-
kommunale samarbeidene er det ikke samarbeid om myndighetsutøvelse.  

Demokratisk arena 

Ingen av informantene gav uttrykk for at skjevhet i maktforholdet mellom kommunene i området 
ble oppfattet som en demokratisk utfordring. Det hadde heller ikke vært tema når det gjelder 
interkommunalt samarbeid.  

Oppsummering 

Hovedinntrykket fra disse intervjuene er at inndelingen av dette byområdet i to administrative 
enheter ikke medfører store utfordringer for utøvelse av kommunens roller.  

4.5.5. Hvilket omfang har utfordringene?  

Informantene ble spurt om hvilket omfang utfordringene de administrative grensene gir for 
byregionen, samfunnet, næringslivet, de involverte kommunene og innbyggerne. Det korte svaret 
er at flerkommunaliteten i liten grad skaper utfordringer, det oppfattes ikke noe negativt i det, det 
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er heller positive muligheter. Begge informanter peker på at samarbeidet går godt og at det er få 
utfordringer. Malvik kommune opplever at de har en optimal størrelse i forhold til alle rollene de 
skal fylle. Det eneste som nevnes som en utfordring er arealpolitikken, og det stilles spørsmål vom 
hvordan arealpolitikken ville vært dersom Malvik og Trondheim var en kommune.  

4.5.6. Konklusjon 

Malvik er en forstadskommune til Trondheim som har om lag 14 tusen innbyggere. Det er kun 20 
km mellom kommunesenteret i Malvik og Trondheim sentrum, men den tettbygde byen Trondheim 
strekker seg ikke inn i Malvik kommune. Med om lag 4 tusen arbeidspendlere fra Malvik til 
Trondheim og 800 motsatt vei utgjør de to kommunene en del av et tett integrert bolig- og arbeids-
marked. Det er interkommunalt samarbeid mellom kommunene innen flere sektorer og det er også 
en interkommunale arealplan som omfatter 8 kommuner i Trondheimsregionen.  

Intervjuene med informanter fra fylkes, regionale og kommunalt nivå viser at inndelingen av dette 
byområdet i to administrative enheter gir få utfordringer for byregionen, for innbyggerne, for 
samfunnet generelt eller for ivaretakelse av kommunes fire roller. Det eneste punktet av særlig 
betydning som kan diskuteres er om oppdelingen i to administrative enheter bidrar til en areal- og 
lokaliseringspolitikk der hver enkelt kommunes prioritering samlet sett ikke er optimal sett i forhold 
til langsiktige målsettinger om jordvern og utbygging langs knutepunkt og kollektivakser.  
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4.6. Ålesund og forstadskommunene Sula og Giske 

Byregionen Ålesund omfatter i dag nye Ålesund kommune og nabokommunene Sula og Giske. Som 
et direkte resultat av kommunereformen ble den tidligere bykommunen Ålesund slått sammen med 
Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog i 2020.4 Relativt korte avstander og utstrakt pendling har skapt et 
kompakt bo- og arbeidsmarkeds-område med korte avstander mellom kommunesenteret Ålesund 
og Sula og Giske. Fra Ålesund sentrum er avstanden til særlig Sandøy, Skodje og Ørskog adskillig 
lengre enn avstanden til Sula og Giske. 

Tabellen under viser at alle tre kommunene har opplevd betydelig befolkningsvekst de siste 20 
årene. Det er en betydning arbeidspendling fra Sula og Giske inn til Ålesund, men også en viss 
pendling motsatt vei.  

Tabell 8 Befolkningsutvikling og arbeidspendling i Ålesundsområdet (Kilde SSB-Statistikkbanken) 

 Befolkningsutvikling Sysselsatte i arbeidsstedskommune i 2019 

Bosted 2000 2020 %-vekst Ålesund Sula Giske 

Ålesund 54 550 65 633 20 % 20 179 785 474 

Sula 7 070 9 271 31 % 2 039 1 986 38 

Giske 6 344 8 398 32 % 1 688 32 2 041 
 

4.6.1. Geografi 

Ålesund er spredt utover øyer og halvøyer lengst vest i kommunen, og arealet ble mangedoblet 
etter kommunesammenslåingen. Haram og Sandøy ligger nord/nordøst for Ålesund sentrum, 
Skodje og Ørskog øst. Øykommunen Giske i vest/nordvest har fastlandsforbindelse til Ålesund og 
veidistansen er om lag 13,5 km. Administrasjonssenteret er Valderhaug på Valderøya, som sammen 
med Godøya, Giske og Vigra er de eneste bebodde øyene. Rett sør for Ålesund ligger øyen Sula. 
Administrasjonssenteret Langevåg ligger en halvtimes båt- eller biltur (via Veisundet, ca. 28 km) fra 
Ålesund sentrum. 

 

4 I en rapport om byregionen Ålesund inkluderer ÅKP AS Ålesund, Giske, Sula, Skodje og Haram kommuner 
(ÅKP AS 2015).  
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Figur 11 Avgrensning av Ålesund tettsted (Kilde: https://kart.ssb.no) 

 
Figur 12 Kommunene i Ålesundsområdet (Kilde: https://www.norgeskart.no)  

https://kart.ssb.no/
https://www.norgeskart.no/
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4.6.2. Interkommunalt samarbeid 

Det er interkommunale samarbeid mellom Ålesund, Giske, Sula innenfor flere sektorer, 
eksempelvis: 

• eKommune Sunnmøre 
• Ålesundregionens Havnevesen 
• Legevakt 
• Brannvesen 
• Overgrepsmottak 
• Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 
• Beredskap mot akutt forurensing (IUA) 
• Sunnmøre friluftsråd 
• Ålesund vannverk 
• Nordre Sunnmøre kemnerkontor 
• Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre 
• Advokattjenester innen barnevern 
• Møre og Romsdal 110-sentral KF 
• Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS 
• ÅRIM – Ålesundregionens interkommunale miljøselskap IKS 
• Sunnmøre regionråd IKS – SR 
• Destinasjon Ålesund og Sunnmøre 
• Framtidslabben 

4.6.3. Overordnede utfordringer 

I intervjuene med administrative representanter fra det regionale nivået, henholdsvis fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune og fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, stilte vi spørsmål om hvilke 
utfordringer de administrative grensene mellom Ålesund, Giske, Sula kommuner gir og videre om 
fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen påvirker de regionale 
strukturene.  

Koordineringsutfordringer 
Informantene peker på samme utfordring informanter i andre byregioner har trukket frem: Behovet 
for samkjøring mellom flere kommunestyrer og kommuneadministrasjoner når en skal samarbeide, 
som følge av flerkommunaliteten. Ifølge den ene informanten er dette i betydelig grad en sentrum–
periferi-konflikt, hvor historiske erfaringer/uenigheter fortsatt gjør seg gjeldende i noen grad. Hen 
viser til at Ålesund historisk sett er bykommunen, mens Sula og Giske er land-/omegnskommuner, 
og at gamle Ålesund kommune har en tydelig og konsentrert bystruktur, et bredt utvalg av 
sentrumsfunksjoner og med utfordringer knyttet til trafikk/infrastruktur og arealknapphet. Det er 
følgelig litt ulike verdier, kulturer, utfordringer og prioriteringer mellom Ålesund på den ene siden, 
og Giske og Sula på den andre, mener hen.  

For eksempel kan det være diskusjoner om hvilken form konkrete samarbeid skal ta rent formelt – 
skal de organiseres som interkommunale selskaper eller ha en annen form.  

Sammen informant mener likevel at samordningsutfordringen er overkommelig og vil på flere 
områder kunne oppfattes som en «vinn-vinn»-situasjon. Ett hovedsamarbeid har vært felles plan 
for areal, klima og transport (PAKT), hvor Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen 
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region Midt også er samarbeidspartnere. Hen viser også til samarbeid mellom de tre kommunene 
innen eksempelvis kultur og serviceproduksjon; Ålesund har et langt bredere og mer variert utvalg 
på kulturfeltet/fritidstilbud, og Sula og Giske kan i stor grad gjøre nytte av dette. 

En annen informant peker på politiske konstellasjoner og personlige relasjoner som faktorer i 
samarbeid: Samarbeid mellom kommunene kan forvitre litt om personene med ansvar ikke holder 
dem i gang. Hen gir uttrykk for at samarbeidet har fått en ny giv med nye personer og, kanskje, 
gjennom en ny politisk blokk som har kommet til makten. Hen opplever at byregionen har blitt mer 
orientert utad.  

Næringsutvikling 
En annen informant det innenfor nye Ålesund og delvis i Giske og Sula er det mye visjoner og mål 
for samarbeid, uten at resultatene foreligger enda. Hen peker på manglende, felles næringspolitikk 
i byregionen som en sentral utfordring. Tidligere har det vært en del konkurranse kommunene 
imellom om å tiltrekke seg næringsvirksomhet, men den konkurransen forsvinner litt nå med ny 
kommune som samler tidligere separate enheter. Tidligere var det nok en viss suboptimal 
lokalisering av næringsvirksomhet, mener hen. Sula og Giske fortsatt er egne kommuner, og derfor 
er det likevel en fare for samme lokaliseringsproblemer, selv om de to kommunene er mer 
integrerte i byregionen, sammenlignet med kommunene som tidligere var egne kommuner (med 
unntak for Skodje). Hen tror denne utfordringen kan være spesielt aktuell for Giske, siden flyplassen 
ligger der og kommunen derfor er en hovedåre for næringstrafikk i byregionen 

Generelt oppfatter samme informant at kommunene nok ønsker å holde på sin egen 
næringsutvikling, og videre at det er varierende hvor proaktiv den enkelte kommunen har vært. Hen 
hevder distriktskommuner prioriterer næringsutvikling høyere, mens utviklingen går mer av seg selv 
i sentrumskommuner – at de får mye gratis eller regner med at ting kommer av seg selv. Hen 
konkretiserer med en sammenligning mellom Giske og Ålesund: Mens Giske har hatt en mer aktiv 
holdning, har det vært en ganske passiv holdning til næringsutvikling i Ålesund, sett fra regionalt 
nivå – man har tenkt at man som sentrum naturlig tiltrekker seg næringsaktivitet. Hen mener 
imidlertid at Ålesund har forbedret seg ved at de nye, integrerte kommunene har tilført 
næringsutviklingsressurser. 

Samtidig spiller fortsatt geografi en rolle, ifølge samme informant: De nære utkantkommunene dras 
lettere med i det som skjer i sentrum enn de fjerne utkantkommunene. Det at det har vært flere 
kommuner i dette byområdet har bidratt til at næringsutviklingsarbeidet har vært tilpasset behov i 
de ulike kommunene, ifølge hen.  

Påvirker fragmenteringen av den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen de regionale 
strukturene?  
En annen informant fra fylkeskommunen gir uttrykk for at flerkommunaliteten gjør 
fylkeskommunens rolle vis-a-vis byregionen mer krevende. For fylkeskommunen er det mer 
krevende å skulle forholde seg til tre administrativ–politiske enheter heller enn en enkelt kommune. 
Hen viser til at som en hovedregel må det foretas tre høringer når noe skal vedtas eller igangsettes. 
Slik han ser det, hadde det vært en fordel for fylkeskommunen om kommunene i byregionen var én 
storkommune. Hen opplever imidlertid at Ålesund vært flinke til å snakke frem infrastruktur-tiltak i 
kommunene rundt – tiltak som er et gode også for Ålesund.  
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Hen mener likevel at den nye storkommunen har vært positiv for regionen: Møre og Romsdal fylke 
har gjennom etableringen av den nye Ålesund-kommunen i større grad blitt et fylke der Ålesunds 
tyngde trer tydeligere frem. Hen mener Ålesund også har villet bli et tydelig sentrum og, at det nok 
også kan være en hensiktsmessig utvikling.  

Oppsummering 
Hovedinntrykket fra intervjuene er at de tre kommunene evner å samarbeide godt om på flere felt, 
men at det innen særlig felles næringsutvikling er et betydelig forbedringspotensial.  

4.6.4. Utfordringer sett på bakgrunn av kommunenes fire roller 

I intervjuene med representanter fra Ålesund, Giske, Sula kommuner stilte vi spørsmål om hvilke 
utfordringer tett integrasjon og flerkommunalitet har for utøvelsen av kommunens fire roller; 
tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøvelse og demokratisk arena. 

Tjenesteyting 
Det er i enighet mellom informantene om at mange kommunale tjenester ville vært bedre om de 
tre kommunene var sammenslått. Den ene informanten mener det ville gitt kvalitativt bedre 
tjenester, og mindre sårbare tjenester under ferieavvikling, koronahåndtering og når det gjelder 
beredskap, men ikke nødvendigvis mer effektive tjenester. En informant viser til Ålesund kan tilby 
spesialtjenester hens egen kommune ikke kan, og at dette skyldes kommunegrensene. En annen 
informant bruker barn med spesielle behov som eksempel. Informanten mener de tre kommunene 
kunne ha tilbudt faglig bedre og økonomisk mer effektive tjenester om de var en samlet kommune. 
Dette ville være et bedre alternativ enn dagens løsning med å sende barn til Molde, fortsetter hen.  

Informanten er imidlertid ikke enige om at alle tjenestene ville blitt bedre med samarbeid. En 
informant mener at skole og helse blir ikke sett nok i sammenheng grunnet kommuneskillet. En 
annen informant mener imidlertid at det ikke vil være noe å hente på skolesamarbeid, fordi skolene 
i Sula ligger langt unna kommunegrensen, og at Ålesund er det naturlige senteret når det gjelder 
kultur.  

Samfunnsutvikling 
Her fremhever informantene de samme momentene som representantene for regionalt nivå. For 
det første blir samarbeid og samfunnsutvikling generelt mer krevende når det skal behandles og 
koordineres på tvers av tre politiske og administrative enheter. Den ene informanten viser 
eksempelvis til at IT-samarbeid vært vanskelig og arbeids- og tidkrevende å iverksette i de tre 
kommunene på grunn av kommunikasjonsutfordringer og misforståelser. 

For det andre er kommunene enige om at samarbeidet og samordningen mellom kommunene når 
det gjelder lokalisering av bolig- og næringsområder ikke fungerer godt nok, til tross for godt 
samarbeid om felles areal-, klima- og transportplan. Informantene beskriver en situasjon hvor de 
tre kommunene utvikler bolig- og næringsområder hver for seg og konkurrerer om lokalisering av 
bedrifter og næringsetablering. En informant ser et fragmentert næringsliv med til dels liten grad av 
organisering som en viktig del av problemet. Et unntak er den årlige messen med bedrifts-
fremvisning, hvor studenter og andre inviteres, som er et vellykket samarbeid mellom kommuner 
og næringsliv. En annen informant mener imidlertid de tre kommunene samarbeider bedre utad 
her; hen mener Region Ålesund har fungert godt og bidrar til at regionen kan konkurrere bedre 
nasjonalt. Flere informanter peker på Ålesund som en naturlig regional motor.  
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En annen informant mener samarbeidet er bedre på administrativt enn politisk plan, og viser til 
formelle og uformelle nettverk i fagavdelingene og prosjektsamarbeid mellom administrasjonen i 
de tre kommunene.  

Til sist peker to av informantene på det de ser som en problematisk holdning hos motparten. En 
informant fra Ålesund mener at Ålesund forventes å være den rause som må gi mest i samarbeid og 
forhandlinger. En informant fra en av de to små kommunene mener imidlertid at de ikke får nok 
anerkjennelse fra Ålesund for det de bidrar med i enkelte sammenhenger, og at Ålesund kunne 
trukket mer veksler på deres erfaringer. Til tross for det mener den ene informanten at samarbeidet 
har forbedret seg grunnet en ny politisk konstellasjon og personutskiftning i politikken.  

Myndighetsutøvelse 
Den ene informanten forteller at det er ulike lokale skatte- og avgiftsregimer mellom kommunene, 
ikke noe harmonisering, og at snakkes heller ikke om det på dette feltet. Samme informant forteller 
at det er kun Ålesund som har parkeringsavgift, og for øvrig ikke et entydig mønster mellom 
kommunene om hvilken som har høyst eller lavest avgifter på kommunale tjenester. En annen 
informant legger til at hens kommune er avhengig av administrativ spesialkompetanse som kun 
Ålesund besitter, for eksempel kompetanse på plan- og bygningsloven. 

Demokrati 
Informantene nevner at demokrati har vært et tema i forbindelse med kommunesammen-
slåingsdebatten, og at det alltid blir diskusjoner om svekket demokrati når det gjelder samarbeid 
mellom store og små kommuner. Den ene informanten mener demokratiet beskyttes ved at hver 
kommune sitter med vetomakt i og med at samarbeid må behandles i hver kommuneledelse.  

Oppsummering 
Hovedinntrykket fra disse intervjuene er at inndelingen av dette byområdet gir klare utfordringer 
når det gjelder felles tilnærming til næringsutvikling.  

4.6.5. Hvilket omfang har utfordringene?  

Informantene ble spurt om hvilket omfang utfordringene de administrative grensene gir for 
byregionen, samfunnet, næringslivet, de involverte kommunene og innbyggerne. Informantene gir 
et sammensatt svar: politiske og administrative samkjøringsutfordringer på tvers av tre kommuner 
er en reell utfordring, men samtidig evner de tre kommunene å samarbeide godt innen flere 
sektorer, stort sett, og samarbeidet har forbedret seg de siste årene. På den andre siden kan 
samarbeidet ikke sies å være godt når det gjelder næringsutvikling, fordi kommunene her er og 
opptrer som konkurrenter når gjelder å tiltrekke seg bedrifter, arbeidsplasser og arbeidskraft.  

4.6.6. Konklusjon 

Byregionen Ålesund har et kompakt bo- og arbeidsmarked sentrert rundt Ålesund by, omgitt av 
øykommunene Giske og Sula. Som et direkte resultat av kommunereformen ble den tidligere 
bykommunen Ålesund slått sammen med Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog i 2020. Relativt korte 
avstander og utstrakt pendling har skapt et kompakt bo- og arbeidsmarkeds-område med korte 
avstander mellom kommunesenteret Ålesund og Sula og Giske. Informantene fra regional og 
kommunalt nivå er enige om at politisk og administrativ koordinering mellom de tre kommunene er 
utfordrende, og enda mer samarbeid om enkelte tjenester ville gitt enda bedre tjenestekvalitet. 
Hovedutfordringen er imidlertid at de tre kommunene ikke samarbeider nevneverdig når det gjelder 
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næringsutvikling, hvor de konkurrerer om å tiltrekke seg bedrifter, arbeidsplasser og arbeidskraft. 
Både på regionalt og kommunalt plan er det enighet om at Ålesund er og bør være den naturlige 
regionale motoren.   
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5. Politisk interesse, tilhørighet og reisevirksomhet blant 
innbyggerne i flerkommunale byområder 

For å undersøke den lokalpolitiske interessen og deltakelsen, tilhørigheten og «bruken» av det 
flerkommunale byområdet og eventuelle problemer i den forbindelse, har vi engasjert Respons 
Analyse til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant innbyggerne i seks kommuner innenfor de 
tre områdetypene vi har lagt til grunn i dette prosjektet. I dette kapitlet skal vi se nærmere på 
gjennomføringen og resultatene av denne undersøkelsen.  

5.1. Spørreundersøkelsen 

Undersøkelsen omfattet til sammen ca. 1200 innbyggere som ble intervjuet på telefon av Respons 
Analyse i perioden 1.– 13. oktober 2020. Det ble foretatt et strategisk utvalg av respondenter med 
ca. 100 intervjuer i hvert av de seks byområdene som er vist i tabell 9.  

Tabell 9 Utvalgsområder 

Type flerkommunalt 
byområde Kommuner (før eventuelle sammenslåinger) 

Sammenhengende by-
/tettstedsområder 

Haugesund 
Karmøy (fastlandsdelen) 

Tønsberg (før utvidelsen)  
Nøtterøy (nå del av Færder kommune) 

Tvillingbyer Stavanger (før utvidelsen) 
Sandnes (før utvidelsen) 

Skien 
Porsgrunn 

Delte by-/tettstedsområder Trondheim (før utvidelsen) 
Melhus 

Ålesund (før utvidelsen) 
Giske 

 

 

Tradisjonelt har sentrum–periferi-motsetninger spilt en stor rolle i norsk politikk. Slike motsetninger 
gjør seg gjeldende på nasjonalt nivå, men de kan også aktualiseres på lokalt og regionalt nivå. Det 
er derfor nærliggende å anta at det kan være ulike oppfatninger blant innbyggerne i de sentrale 
byene og bykommunene på den ene siden, og innbyggerne i de mindre og til dels mer perifere 
tettstedene og landkommunene på den andre. I vår undersøkelse valgte vi derfor ut den største 
bykommunen og en av de mindre omegnskommunene som inngår i det felles byområdet.  

Det er også nærliggende å anta at de kommunesammenslåingene som trådte i kraft fra 1. januar 
2020, kan ha betydning i denne sammenheng. Intervjuene ble derfor gjennomført innenfor de 
«gamle» kommunegrensene, dvs. før eventuelle kommunesammenslåinger. For Karmøys del ble 
intervjuene gjennomført blant innbyggerne i fastlandsdelen av kommunen, dvs. den delen som 
ligger tettest opp mot Haugesund. For enkelhets skyld vil vi i fortsettelsen bruke de 
kommunenavnene som er oppgitt i tabell 5.1., men man må være oppmerksom på at 
intervjupersonene kan bo i mer avgrensede deler av de kommunene vi refererer til.  

For å unngå skjevheter i datamaterialet, er de resultatene som presenteres i fortsettelsen blitt 
vektet med hensyn til kjønn og alder. Selv om det samlede antall respondenter er forholdsvis stort, 
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må man være oppmerksom på at det er forholdsvis store feilmarginer når man ser på 
enkeltkommuner.5 Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet.  

5.2. Lokalpolitiske interesse og påvirkning 

Interessen for politikk varierer, avhengig av hvilket nivå man spør om. Valgdeltakelsen er f.eks. 
størst ved stortingsvalg og minst ved fylkestingsvalg. Deltakelsen ved kommunestyrevalg er litt 
større enn ved fylkestingsvalg, men interessen for kommunepolitikken er atskillig større enn for 
fylkespolitikken. Det er mer uvisst hvordan interessen er for lokalpolitikken i nabokommunene i de 
flerkommunale byområdene. Man kan imidlertid tenke seg at politikken i de største bykommunene 
får mest oppmerksomhet i mediene, og at det dermed blir innbyggerne i de mindre kommunene 
som er mest interessert i politikken i nabokommunen.  

Deltakerne i undersøkelsen ble først bedt om å ta stilling til følgende spørsmål: 

1. Hvor interessert er du i lokalpolitikken i din bostedskommune? 
2. Hvor interessert er du i lokalpolitikken i < navn på nabokommunen til 
bostedskommunen >? 

I spørsmål 2 fikk respondentene oppgitt navnet på nabokommunen, det vil her si den andre 
kommunen som ble undersøkt innenfor hvert av de tre utvalgsområdene. I f.eks. Haugesund fikk de 
spurte oppgitt nabokommunen Karmøy, mens de spurte i Karmøy fikk oppgitt Haugesund.  

Følgende svaralternativer ble lest opp av intervjueren: Svært interessert, Ganske interessert, Både 
og, Ganske lite interessert, Svært lite interessert. I tillegg kunne intervjupersonen svare Ikke sikker 
selv om dette svaralternativet ikke ble lest opp på forhånd. 

Resultatene framgår av tabell 10. Vi ser er at andelen svært eller ganske interesserte i lokalpolitikken 
i bostedskommunen varierer mellom 30 prosent i Karmøy og 48 prosent i Ålesund, mens den 
andelen som svarte at de er svært eller ganske interessert i lokalpolitikken i nabokommunen 
varierer mellom 4 prosent i Trondheim og 28 prosent i Melhus og Nøtterøy. Det er med andre ord 
forholdsvis små forskjeller når det gjelder interessen for lokalpolitikken i egen kommune, mens 
interessen for politikken i nabokommunen varierer ganske sterkt. 

Interessen for lokalpolitikken i egen bostedskommune er til dels større i bykommunene enn i 
landkommunene. Dette kan ha sammenheng med at utdanningsnivået ofte er høyere i 
bykommunene. 

Det er ikke særlig overraskende at innbyggerne er mer interessert i lokalpolitikken i egen bosteds-
kommunen enn for lokalpolitikken i nabokommunen. Differansen mellom andelen innbyggere som 
er interessert i lokalpolitikken i henholdsvis bosteds- og nabokommunen varierer imidlertid ganske 
mye. Blant de spurte i Trondheim er interessen for lokalpolitikken i egen kommune 41 prosentpoeng 
større enn interessen for lokalpolitikken i nabokommunen Melhus. For de spurte i Ålesunds 
vedkommende er den tilsvarende differansen 36 prosentpoeng. I den andre enden av skalaen finner 
vi Karmøy der andelen som er interessert i lokalpolitikken i egen kommune bare er 9 prosentpoeng 

 

5 Ved en svarfordeling på 10/90 prosent må man regne med en feilmargin på +/- 5,9 prosentpoeng, mens 
feilmarginen ved en 50/50 fordeling er +/- 9,8 prosentpoeng (95 prosent konfidensintervall). 
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større en andelen som er interessert i lokalpolitikken i nabokommunen Haugesund. De tilsvarende 
differansene er 11 prosentpoeng for de spurte i Melhus og 12 prosentpoeng for de spurte i 
Nøtterøy.  

Noen mulige forklaringer på den lave interessen for lokalpolitikken i nabokommunen blant de 
spurte i Trondheim og Ålesund, kan være at den aktuelle nabokommunen ligger forholdsvis langt 
fra vedkommende bysentrum, at det er liten arbeidspendling fra nabokommunen, og at 
nabokommunen er vesentlig mindre enn bostedskommunen. Den forholdsvis høye interessen for 
lokalpolitikken i nabokommunen blant innbyggerne på Fastlands-Karmøy og Nøtterøy kan ha 
sammenheng med at de bor i et tettbygd bymessig område som henger sammen med 
nabokommunen, og at en stor andel arbeider og tilbringer andre deler av hverdagen i 
nabokommunen. For Melhus sitt vedkommende kan forklaringen være at over halvparten av de 
sysselsatte pendler til nabokommunen. (Vi kommer tilbake til noen av disse forholdene i 
fortsettelsen.)  

 

Tabell 10 Interesse for lokalpolitikken i henholdsvis bosteds- og nabokommunen (prosent 
svært/ganske interessert) 

 
Sammenhengende 
by-/tettsteds-
områder 

 Haugesund Karmøy Tønsberg Nøtterøy 
Bostedskommunen 36 30 41 40 
Nabokommunen 10 21 20 28 

Differanse 26 9 21 12 

Tvillingbyer 

 Stavanger Sandnes Skien Porsgrunn 
Bostedskommunen 37 36 43 42 

Nabokommunen 16 14 19 12 

Differanse 21 22 24 30 

Delte by-
/tettstedsområder 

 Trondheim Melhus Ålesund Giske 
Bostedskommunen 45 39 48 52 

Nabokommunen 4 28 12 22 

Differanse 41 11 36 30 
 

 

Innenfor hvert by-/tettstedsområde varierer differansen mellom interesse for lokalpolitikken i 
nabokommunen fra + 2 prosentpoeng for Stavanger i forhold til Sandnes, til + 24 prosentpoeng for 
Melhus i forhold til Trondheim. I tvillingbyene er interessen for lokalpolitikken i nabokommunen 
størst i de største byene, men forskjellene er til dels ubetydelige: Stavanger + 2 prosentpoeng i 
forhold til Sandnes, Skien + 7 prosentpoeng i forhold til Porsgrunn. I de andre byområdene er 
interessen for lokalpolitikken i nabokommunen som forventet størst i den minste kommunen. 
Forskjellen varierer mellom + 8 prosentpoeng for Nøtterøy sammenlignet med Tønsberg, og + 24 
prosentpoeng for Melhus i forhold til Trondheim. 
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Interessen for lokalpolitikk kan variere, avhengig av det mer konkrete innholdet. Kommunenes 
oppgaver er mangfoldige. De dreier seg dels om å levere ulike typer tjenester til innbyggerne, og 
dels om å foreta reguleringer og fastsette bestemmelser som er viktige for innbyggerne og 
utviklingen i kommunen.  

For å belyse dette, ble deltakerne i undersøkelsen bedt om å besvare følgende spørsmål:  

3. Hvor interessert er du i saker om følgende forhold i din bostedskommune? 

a) Kommunale tjenester som barnehager, skole, eldreomsorg osv? 
b) Kommunale reguleringer og bestemmelser om boligområder, områder for nærings- og 
arbeidsliv, veier osv? 

Oppleste svaralternativer: Svært interessert, Ganske interessert, Både og, Ganske lite interessert, 
Svært lite interessert. Ikke opplest: Ikke sikker. 

De fleste innbyggerne i en kommune benytter seg av ulike kommunale tjenester så å si daglig. Det 
er nok sjeldnere og mer sporadisk at de blir direkte berørt av kommunale reguleringer og 
bestemmelser. Det derfor grunn til å tro at interessen er størst for de kommunale tjenestene. 
Resultatene i tabell 11 bekrefter denne antakelsen. Tabellen viser at det i samtlige kommuner er 
flere innbyggere som sier at de er svært eller ganske interessert i kommunale tjenester, enn som 
sier det samme om kommunale reguleringer og bestemmelser. Interessen for kommunale tjenester 
varierer mellom 53 prosent i Sandnes og 74 prosent i Giske, men det er forholdsvis små forskjeller 
mellom de to kommunene innenfor hvert av de flerkommunale byområdene. Interessen for 
reguleringer/bestemmelser varierer mellom 40 prosent i Karmøy og 59 prosent i Nøtterøy. Med 
unntak av Nøtterøy og Tønsberg (47 prosent) er forskjellene innenfor hvert område ubetydelige. 

 

Tabell 11 Interessere for lokalpolitikken i bostedskommunen: generelt, kommunale tjenester og 
kommunal regulering/bestemmelser (prosent svært/ganske interessert) 

 
Sammenhengende 
by-/tettsteds-
områder 

 Haugesund Karmøy Tønsberg Nøtterøy 
Bostedskommunen generelt 36 30 41 40 

a) Tjenester 61 57 55 61 

b) Regulering 42 40 47 59 

Tvillingbyer 

 Stavanger Sandnes Skien Porsgrunn 
Bostedskommunen generelt 37 36 43 42 

a) Tjenester 57 53 69 65 

b) Regulering 45 46 48 49 

Delte by-
/tettstedsområder 

 Trondheim Melhus Ålesund Giske 
Bostedskommunen generelt 45 39 48 52 

a) Tjenester 63 62 72 74 

b) Regulering 55 54 56 52 
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Som vi har sett, kan interessen for lokalpolitikk kan være forholdsvis stor, særlig når det gjelder 
kommunale tjenester. Flertallet av de stemmeberettigede deltar i kommunestyrevalgene, men det 
er ikke alle som er like aktive når det gjelder mer direkte former for påvirkning av lokalpolitikken. 
For å undersøke dette, ble deltakerne i vår undersøkelse bedt om å svare på følgende spørsmål: 

4. Har du forsøkt å påvirke kommunepolitikere eller kommuneadministrasjonen i din 
bostedskommune?  

I tillegg ble de som svarte Ja, bedt om å oppgi følgende: 

5. Hvor mange ganger i løpet av det siste året har du forsøkt å påvirke 
kommunepolitikerne i din bostedskommune? 

6. Hvor mange ganger i løpet av det siste året har du forsøkt å påvirke 
kommuneadministrasjonen i din kommune? 

Svarfordelingene i tabell 12 er beregnet på følgende måte: Posent Samlet vil si den andelen som 
svarte Ja på spørsmål 4. For Herav politikere og Herav administrasjon er prosentene beregnet på 
grunnlag av dem svarte Ja på spørsmål 5. Her inngår de som svarte 1–2 ganger, 3 eller flere ganger 
og de som sa at de har påvirket, men som svarte at de var usikre på antall ganger på henholdsvis 
spørsmål 5 og 6. De som svarte ingen ganger, er med andre ord utelatt i prosentueringsgrunnlaget.  

Vi kan bruker Tønsberg som eksempel for å vise hvordan tabellen skal leses. Vi ser at 24 prosent av 
de spurte i Tønsberg svarte Ja på spørsmålet om påvirkning av politikere eller administrasjonen. Av 
de som svarte Ja, oppga 76 prosent at de hadde påvirket kommunepolitikere, mens 54 prosent 
svarte at de hadde påvirket kommuneadministrasjonen. Når summen av disse to overstiger hundre 
prosent, har det sammenheng med at en del av de spurte hadde påvirket både politikere og 
administrasjonen. 

 

Tabell 12 Påvirkning av kommunepolitikere eller kommuneadministrasjonen i bostedskommunen 
(prosent som har påvirket). 

 
Sammenhengende 
by-/tettsteds-
områder 

 Haugesund Karmøy Tønsberg Nøtterøy 
Samlet  16 17 24 21 

a) Herav politikere 53 44 76 69 

b) Herav administrasjon 50 44 54 55 

Tvillingbyer 

 Stavanger Sandnes Skien Porsgrunn 
Samlet 19 27 16 24 

a) Herav politikere 81 68 77 80 

b) Herav administrasjon 45 43 42 52 

Delte by-
/tettstedsområder 

 Trondheim Melhus Ålesund Giske 
Samlet 17 21 30 38 

a) Herav politikere 71 82 91 76 

b) Herav administrasjon 62 40 57 59 
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Det kan virke nærliggende å anta at det særlig er innbyggerne i små kommuner der «alle kjenner 
alle», som forsøker å påvirke kommunepolitikerne eller kommuneadministrasjonen. Tabell 12 viser 
imidlertid ikke noen entydig tendens i så måte. Vi ser her at det er flest av de spurte i Giske og 
Ålesund som har påvirket politikere og/eller administrasjonen i bostedskommunen, men forskjellen 
mellom de to er ikke dramatisk (henholdsvis 38 og 30 prosent samlet). I de andre regionene er 
forskjellene enda mindre mellom den største, mest sentrale kommunen og de mindre, 
omkringliggende kommunene. Med unntak av Haugesund/Karmøy-regionen ser vi at det er flere 
som har påvirket politikere enn administrasjonen.  

5.3. Lokal tilhørighet og botid i kommunen 

Følelsen av tilknytning til eller identifikasjon med ulike geografiske områder kan variere etter hvilket 
område man spør om. I vår undersøkelsen har vi stilt spørsmål om innbyggernes følelse av 
tilhørighet med geografiske områder på tre nivåer. Det kan virke rimelig å tro at tilhørighetsfølelsen 
er sterkest i forhold til nærområdet. Følgende spørsmålsformulering ble brukt i undersøkelsen:  

7. Vi vil gjerne vite i hvilken grad du føler tilhørighet til ulike geografiske områder i eller 
omkring din kommune: 

a) I hvilken grad føler tilhørighet med en avgrenset del av kommunen – sted eller bydel?  
b) I hvilken grad føler tilhørighet med kommunen som helhet?  
c) I hvilken grad føler tilhørighet med det området eller den regionen som din kommune og 
nabokommunene tilhører?  

Oppleste svaralternativer: I svært stor grad, I ganske stor grad, Verken stor eller liten grad, I 
ganske liten grad, I svært liten grad. Ikke opplest: Ikke sikker. 
 
Resultatene som er gjengitt i tabell 13, viser at det ikke er noen entydig tendens til at innbyggerne 
føler størst tilhørighet med nærområdet, det vil her si en avgrenset del av bostedskommunen. I de 
fleste regionene er det innbyggerne i den minste kommunen som føler sterkest tilhørighet til en 
bydel eller et sted innenfor bostedskommunen. Klarest kommer denne forskjellen til uttrykk i 
Karmøy/Haugesund-regionen, mens det er helt likt i Melhus/Trondheim-regionen. I Sandnes-
/Stavanger-regionen ser tilhørigheten til en del av kommunen ut til å være litt mindre i Sandnes enn 
i nabobyen, men denne forskjellen er beskjeden.  

Følelsen av tilhørighet med bostedskommunen som helhet, er minst i Karmøy (37 prosent). Dette 
har nok sammenheng med at det innbyggerne på fastlandsdelen av Karmøy som er spurt i vår 
undersøkelse. Disse føler sterkest tilhørighet til den flerkommunale regionen som Karmøy og 
Haugesund utgjør (68 prosent), eller til den delen av Karmøy der de bor (62 prosent). I de andre 
regionene er det små forskjeller mellom kommunene.  

Følelsen av tilhørighet med det området eller den regionen som bostedskommunen og 
nabokommunene tilhører, er svakest i Tønsberg (49 prosent) og Skien (50 prosent), og sterkest i 
Karmøy (68 prosent) og Giske (67 prosent). Regiontilhørigheten ser ut til å være noe større i de 
minste kommunene innenfor hver region, enn i de største kommunene i vedkommende region. Men 
i de fleste tilfellene er disse forskjellene nokså små.  
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Tabell 13 Følelsen av tilhørighet til ulike geografiske områder (prosent svært/ganske stor grad av 
tilhørighet). 

Sammenhengende 
by-/tettsteds-
områder 

 Haugesund Karmøy Tønsberg Nøtterøy 
a) Avgrenset del av egen 
kommunen 46 62 56 64 
b) Egen kommunen som 
helhet 63 37 59 66 
c) Regionen egen 
kommunen og 
nabokommunene tilhører 61 68 49 55 

Tvillingbyer 

 Stavanger Sandnes Skien Porsgrunn 
a) Avgrenset del av egen 
kommunen 71 66 53 61 
b) Egen kommunen som 
helhet 70 69 73 64 
c) Regionen egen 
kommunen og 
nabokommunene tilhører 63 65 50 59 

Delte by-
/tettstedsområder 

 Trondheim Melhus Ålesund Giske 
a) Avgrenset del av egen 
kommunen 62 62 66 72 
b) Egen kommunen som 
helhet 67 55 62 70 
c) Regionen egen 
kommunen og 
nabokommunene tilhører 56 58 62 67 

 

Det er nærliggende å anta følelsen av lokal tilhørighet har sammenheng med hvor lenge man har 
bodd i området, men denne følelsen er kanskje særlig avhengig av hvor man bodde i barndommen 
og oppveksttiden. I vår undersøkelse stilte vi derfor spørsmål om bosted på denne måten:  

8. Har du bodd i din nåværende bostedskommune hele livet, eller hatt din barndom og 
oppvekst i denne kommunen, men også bodd i andre kommuner, eller er du innflytter i 
kommunen? 

Svaralternativer: Bodd i kommunen hele livet, Barndom og oppvekst i bostedskommunen, men 
også bodd i andre kommuner, Innflytter. Svarfordelingene er vist i tabell 14. 

Vi ser her at det er særlig mange innflyttere i Karmøy (58 prosent). Dette er nok en viktig del av 
forklaringen på den forholdsvis svake tilhørigheten til bostedskommunen som tabell 13 viste for 
Karmøys del (37 prosent sterk tilhørighet). Færrest innflyttere har Haugesund (27 prosent) og Giske 
(31 prosent). I begge disse kommunene finner vi forholdsvis mange som føler sterk tilhørighet til 
bostedskommunen som helhet (63 prosent i Haugesund og 70 prosent i Giske).6  

 

6 På kommunenivå er det er en negativ korrelasjon på -0,447 mellom andelen innflyttere og andelen med 
sterk tilhørighetsfølelse. Når andelen innflyttere øker, synker andelen som føler sterk tilhørighet, men denne 
tendensen er ikke entydig.  
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Tabell 14 Botid i nåværende bostedskommune (prosent). 

Sammenhengende 
by-/tettsteds-
områder 

 Haugesund Karmøy Tønsberg Nøtterøy 
a) Hele livet 34 11 13 18 

b) Barndom/oppvekst, men også 
bodd i andre kommuner  39 31 35 37 

c) Innflytter 27 58 51 45 

Tvillingbyer 

 Stavanger Sandnes Skien Porsgrunn 
a) Hele livet 21 26 31 20 

b) Barndom/oppvekst, men også 
bodd i andre kommuner  33 25 30 41 

c) Innflytter 47 49 40 39 

Delte by-
/tettstedsområder 

 Trondheim Melhus Ålesund Giske 

a) Hele livet 25 33 23 27 

b) Barndom/oppvekst, men også 
bodd i andre kommuner  25 24 44 42 

 c) Innflytter 50 43 33 31 
 

Mens det er stor forskjell mellom Haugesund og Karmøy, er det mindre forskjell i det andre 
sammenhengende byområdet mellom Tønsberg og Nøtterøy. Blant tvillingbyene er det liten 
forskjell mellom Stavanger og Sandnes, mens det er flere som har bodd hele livet i Skien enn i 
Porsgrunn. For Porsgrunns del er det imidlertid forholdsvis mange som har hatt sin barndom og 
oppvekst i byen. I de delte byområdene finner vi liten forskjell mellom Ålesund og Giske, mens 
Trondheim har flere innflyttere og Melhus flere som har bodd hele livet i kommunen.  

5.4. Reiser og problemer med kommunegrensene 

Flerkommunale byområdene utgjør gjerne et felles bo- og arbeidsområde der mange må krysse 
kommunegrensen for å komme seg på jobb, eller for å delta i ulike typer aktiviteter. Vi har derfor 
spurt deltakerne i undersøkelsen om hvor ofte de foretar slike reiser, og om kommunegrensene 
skaper problemer i den forbindelse. I forbindelse med koronaepidemien er reisevirksomheten blitt 
redusert. Her er vi imidlertid ute etter å danne oss et bilde av forholdene under mer normale 
omstendigheter. Det første spørsmålet lød derfor slik:  

9. Med unntak av tiden under koronapandemien, hvor ofte reiser du vanligvis ut av din 
bostedskommunene i forbindelse med følgende aktiviteter: 

a) Arbeid? – hvor ofte reiser du av bostedskommunen? 
b) Skole og utdanning? – hvor ofte reiser du av bostedskommunen? 
c) Besøke slekt og venner? – hvor ofte reiser du av bostedskommunen? 
d) Delta i kultur- og fritidstilbud? – hvor ofte reiser du av bostedskommunen? 
e) Handle, gjøre innkjøp? – hvor ofte reiser du av bostedskommunen? 
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f) Restaurantbesøk? – hvor ofte reiser du av bostedskommunen? 

Svaralternativer: Omtrent daglig, 3–4 ganger i uken, 1–2 ganger i uken, 2–3 ganger i måneden, 
Omtrent månedlig, Sjeldnere, Aldri. 

Tabell 15 Reiser ut av bostedskommunen, utenom koronatiden (prosent daglig eller 1 – 4 ganger i 
uken). 

Sammen-
hengende by-
/tettsteds-
områder 

 Haugesund Karmøy Tønsberg Nøtterøy 
a) Arbeid 19 49 42 53 
b) Skole, utdanning 5 16 6 9 
c) Besøke slekt, venner 20 55 25 35 
d) Kultur, fritidstilbud 10 33 18 23 
e) Handle, gjøre innkjøp 16 57 22 48 
f) Restaurantbesøk 3 9 3 12 
Gjennomsnitt 12 37 19 30 

Tvillingbyer 

 Stavanger Sandnes Skien Porsgrunn 
a) Arbeid 24 41 32 30 
b) Skole, utdanning 3 7 11 2 
c) Besøke slekt, venner 17 32 30 26 
d) Kultur, fritidstilbud 11 9 20 13 
e) Handle, gjøre innkjøp 24 28 45 33 
f) Restaurantbesøk 3 5 7 1 
Gjennomsnitt 14 20 24 18 

Delte by-
/tettsteds-
områder 

 Trondheim Melhus Ålesund Giske 
a) Arbeid 16 50 15 42 
b) Skole, utdanning 1 4 4 8 
c) Besøke slekt, venner 11 30 14 35 
d) Kultur, fritidstilbud 12 18 12 31 
e) Handle, gjøre innkjøp 10 36 13 48 
f) Restaurantbesøk 2 4 4 13 
Gjennomsnitt 9 24 10 30 

 

Tabell 15 viser ikke uventet at det er flest innbyggerne i de minste kommunene innenfor hver 
byregion som daglig eller ukentlig reiser ut av bostedskommunene. Dette er særlig tydelig når vi ser 
på gjennomsnittstallene for alle de seks aktivitetene under ett, men i de fleste tilfellene gjelder det 
også for enkeltaktivitetene. Skien og Porsgrunn skiller seg her ut med små forskjeller og hyppigst 
reisevirksomhet ut av den størst byen, Skien, særlig for å handle.  

Generelt er reisene ut av bostedskommunene særlig hyppige i forbindelse med arbeid, men også 
handel og besøk av slekt og venner medfører forholdsvis stor reisevirksomhet over kommune-
grensene.  

Det neste spørsmålet vi stilte i forlengelsen av det foregående, lød slik: 

10. Hvor ofte vil du si at kommunegrensene i ditt område skaper problemer for deg eller 
dine nærmeste når det gjelder: 

a) Bruk av kommunale tjenestetilbud? – hvor ofte skaper problemer for deg? 
b) Deltakelse i arbeids- og næringsliv? – hvor ofte skaper problemer for deg? 
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c) Deltakelse i lag og foreninger? – hvor ofte skaper problemer for deg? 
d) Besøk av familie og venner? – hvor ofte skaper problemer for deg? 

Oppleste svaralternativer: Svært ofte, Ganske ofte, Av og til, Sjelden, Aldri. Ikke opplest: Ikke 
sikker. 

Tabell 16 Hvor ofte kommunegrensene skaper problemer (prosent sjelden/aldri). 

Sammen-
hengende by-
/tettsteds-
områder 

 Haugesund Karmøy Tønsberg Nøtterøy 

a) Bruk av kommunale tjenestetilbud 
90 

 
79 

 
92 

 
93 

 
b) Deltakelse i arbeids / næringsliv 83 

 
94 

 
89 

 
88 

 
c) Deltakelse i lag, foreninger 87 91 88 88 
d) Besøk av familie, venner 88 94 88 89 

Tvillingbyer 

 Stavanger Sandnes Skien Porsgrun
n 

a) Bruk av kommunale tjenestetilbud 
86 

 
85 

 
85 

 
85 

 
b) Deltakelse i arbeids- / næringsliv 92 

 
86 

 
81 

 
85 

 
c) Deltakelse i lag, foreninger 92 88 83 88 
d) Besøk av familie, venner 86 88 80 87 

Delte by-
/tettsteds-
områder 

 Trondheim Melhus Ålesund Giske 

a) Bruk av kommunale tjenestetilbud 
90 

 
83 

 
88 

 
79 

 
b) Deltakelse i arbeids- / næringsliv 96 

 
88 

 
89 

 
84 

 
c) Deltakelse i lag, foreninger 97 87 84 86 
d) Besøk av familie, venner 91 94 85 82 

 

Resultatene som er gjengitt i tabell 16, viser at de aller fleste – mellom 79 og 97 prosent av de spurte 
– sjelden eller aldri opplever at kommunegrensene skaper problemer for dem selv eller deres 
nærmeste. Av de resterende var det flest som svarte at kommunegrensene Av og til skaper 
problemer (1–14 prosent). 

5.5. Oppsummering 

Undersøkelsen blant innbyggerne i de flerkommunale byområdene viser at det er større interesse 
for lokalpolitikken i bostedskommunen, enn for lokalpolitikken i nabokommunen. Interessen for 
politikken i egen kommune er til dels større i bykommunene enn i landkommunene. Med unntak av 
tvillingbyene er interessen for politikken i nabokommunen størst i de minste kommunene.  
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Det er større interesse for kommunale tjenester som barnehager, skole, eldreomsorg m.m., enn for 
kommunale reguleringer og bestemmelser om boligområder, næringsområder, veier m.m. Det er 
små forskjeller mellom kommunene innenfor hvert av de undersøkte by- og tettstedsområdene. 

Det er en del variasjoner med hensyn til innbyggernes påvirkning av kommunepolitikerne og 
kommuneadministrasjonen, men det er ikke noen markert tendens til at påvirkningen er størst i de 
små kommunene. I de fleste kommunene er det flere som har forsøkt å påvirke politikerne, enn som 
har påvirket kommuneadministrasjonen. 

Innbyggernes følelse av tilhørighet til ulike geografiske områder varierer, men det er ikke noen 
entydig tendens til at innbyggerne føler sterkest tilhørighet med nærområdet eller en avgrenset del 
av kommunen. I de fleste by- og tettstedsområdene er det innbyggerne i den minste kommunen 
som føler sterkest tilknytning til et sted eller en bydel innenfor kommunen. Dette kan ha 
sammenheng med variasjoner i den tiden man har bodd i kommunen. Det er til dels store forskjeller 
mellom andelene innflyttere i kommunene. 

Det er til dels en betydelig andel av innbyggere som reiser ut av kommunen, særlig i forbindelse 
med arbeid, besøk av slekt og venner og handel. Reisevirksomheten over kommunegrensene er 
som oftest hyppigst blant innbyggerne i de minste kommunene innenfor hver region. På spørsmål 
om kommunegrensene skaper problemer i forbindelse med ulike typer aktiviteter, svarer de aller 
fleste innbyggerne at dette sjelden eller aldri er tilfellet. 
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6. Drøfting av funn på tvers av case 

I dette kapitlet sammenstilles data om folketallsutvikling og geografiske karakteristika ved 
byområdene. Deretter drøftes funn fra de seks case-studiene samlet i forhold til hvilke utfordringer 
flerkommunaliteten bidrar til. Dette gjelder blant annet i hvilken rolle interkommunale samarbeid 
har, videre hvilke av kommunens fire roller flerkommunaliteten utfordrer og i hvilken grad 
flerkommunaliteten skaper utfordringer for innbyggere, næringslivet, kommunen, byregionen og 
samfunnet som helhet. I tillegg drøftes funn knyttet til samarbeidsklima. 

6.1. Befolkningsutvikling og geografi 

Alle de seks byområdene som inngår i denne studien, har til felles at de er oppdelt i ulike 
administrative enheter. Det er imidlertid mange forskjeller mellom disse flerkommunale 
byområdene som kan ha betydning både for hvilke utfordringer flerkommunaliteten og den tette 
integrasjonen skaper og for omfanget av disse.  

 
Figur 13 Befolkningsutvikling i byområdene (Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/07459) 

Diagrammet over viser folketallet i disse byområdene i år 2000 og i år 2020. Storbyområdet på Nord-
Jæren og Trondheim skiller seg ut ved at de er mye større enn de andre områdene.  Begge områdene 
har hatt en vekst på hele 33% siden år 2000. Et viktig skille mellom disse to områdene er at 
Trondheimsområdet er monosentrisk med Trondheim som svært dominerende by, mens Nord-
Jæren er polsentrisk med Stavanger (143 000) og Sandnes (80 000) som tvillingbyer.  

De andre fire byområdene er av noenlunde samme størrelse, Tønsberg/Færder med 83 000 
innbyggere og de andre tre med om lag 90 000 innbyggere i 2020. Her har Tønsberg/Færder har 
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hatt en vekst på 24%, både Haugesundsområdet og Ålesundsområdet har hatt en vekst på 19%, men 
Skien/Porsgrunn har hatt en vekst på 11%.  

Byområdene har også andre fysiske kjennetegn: 

• To byområder med en tettbygd by som fysisk sett strekker seg inn i nabokommunen; 
Haugesund/Karmøy og Tønsberg/Færder 

• To byområder med tvillingbyer; Stavanger/Sandnes og Skien/Porsgrunn der det tettbygde 
byområdet strekker seg over kommunegrensene 

• To byområder med en dominerende by og en forstadskommune; Trondheim/Malvik og 
Ålesund/Sula og der kommunegrensene går utenfor den tettbygde byen 

 

I tillegg til disse forskjellene har avstand mellom kommunene i byområdet betydning og også hvor 
grensen mellom kommunene går, eksempelvis midt gjennom tettbebyggelsen eller mellom to 
tettbebyggelser.    

Byområde Avstand mellom rådhus Kommunegrensen går 

Haugesund/Karmøy 17 km, 21 min med bil gjennom Haugesund tettsted 

Tønsberg/Færder 5,5 km, 13 min med bil gjennom Tønsberg tettsted 

Stavanger/Sandnes 16 km, 20 min med bil gjennom sammenhengende tvillingbyer 

Skien/Porsgrunn 9 km, 13 min med bil gjennom sammenhengende tvillingbyer 

Trondheim/Malvik 24 km, 25 min med bil utenfor Trondheim by  

Ålesund/Sula 28 km, 32 min med bil utenfor Ålesund by 

 

En annen forskjell mellom byområdene gjelder om det skjedde endringer i forbindelse med 
kommunereformprosessen. Her er det slik at:  

• Haugesund, Karmøy og Tysvær: Ingen endring, men avstemming på Fastlands-Karmøy i 
2020 om innbyggerne ønsket overgang til Haugesund kommune.  

• Stavanger og Sandnes: Rennesøy og Finnøy kommuner slått sammen med Stavanger og 
deler av Forsand slått sammen med Sandnes 

• Skien og Porsgrunn: Ingen endringer 

• Tønsberg og Nøtterøy: Re kommune slått sammen med Tønsberg, Tjøme kommune slått 
sammen med Nøtterøy til Færder kommune 

• Trondheim og Malvik: Klæbu kommune slått sammen med Trondheim 

• Ålesund, Sula og Giske: Haram, Sande, Skodje og Ørskog slått sammen med Ålesund 
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6.2. Interkommunale samarbeid 

I alle de seks flerkommunale byområdene finner vi mye interkommunalt samarbeid. Mange av 
samarbeidene består store aksjeselskap (AS) eller interkommunale selskap (IKS). Dette omfatter 
typisk kraftselskap, vannforsyning, avløp og renovasjon, brannvern og havnevesen, alle med 
betydelig økonomisk størrelse, mange ansatte og profesjonell ledelse egne styrer i tråd med 
selskapsform. Dette er samarbeid som blant annet har sin begrunnelse i fysiske og geografiske 
forhold og også stordriftsfordeler. Vanligvis er alle kommunene i de flerkommunale byområdene 
med i disse samarbeidene, men i Haugesundsområdet er det slik at Haugesund har eget brann- og 
redningsvesen og Karmøy har eget renovasjonsverk, og på Nord-Jæren har Sandnes eget 
havnevesen. Nettopp det at det er noen av kommunene i et byområde som ikke vil være med i 
denne type samarbeid kan representere en utfordring eksempelvis dersom virksomhetene 
konkurrerer med hverandre eller dersom det betyr at man ikke klarer å ta ut stordriftsfordeler.  

En av informantene påpeker at de interkommunale selskapene er lite tilgjengelig og vanskelig å 
påvirke og at i stedet for å legge saker til interkommunale samarbeid kunne de legges til et annet 
forvaltningsnivå.  

I mange av byområdene er det også samarbeid om spesialiserte tjenester som barnevern, 
krisesenter, legevakt og administrative tjenester som revisjon og arkiv. Disse her ulike formelle 
overbygninger; IKS, AS-er, vertskommunesamarbeid og samarbeid etter § 27.  

I tre av byområdene er det interkommunalt samarbeid om arealplanlegging. I Trondheimområdet 
samarbeides det om interkommunal arealplanlegging for hele byregionen (IKAP), i Ålesund er det 
et samarbeid om felles plan for areal, klima og transport (PAKT) og på Nord-Jæren er det samarbeid 
om interkommunal arealplan for Forus. Næringsutvikling er et annet område der det er vanlig med 
interkommunalt samarbeid, enten i regi av regionrådslignende organer som Grenlandssamarbeidet, 
Greater Stavanger, Haugaland Vekst og Ålesundsregionen.  

Samlet sett viser gjennomgangen at det eksisterer omfattende interkommunale samarbeid i disse 
flerkommunale byområdene som løser viktige kommunale oppgaver innen teknisk sektor (VAR-
sektoren, samt brannvesen) og innen spesialiserte tjenesteområder. Det er også interkommunale 
samarbeid mellom kommunene i de fleste av byområdene innen næringsutvikling og areal-
planlegging der politisk og administrativ ledelse i kommunene med vekslende hell forsøker å komme 
til enighet om planer og satsinger for hele byområdet.  

Det er på dette siste området, arealplanlegging og næringsutvikling, de fleste informanter 
rapporterer at flerkommunaliteten bidrar til utfordringer.  Utfordringene med denne type frivillig 
interkommunalt samarbeid som nevnes av flere er at den enkelte kommune har «vetorett» og at 
det resultatet man kommer fram til ofte kan bli det som alle kommunene kunne gå med på uten at 
det gikk på bekostning av egne prioriteringer.  

En omfattende surveyundersøkelse blant politikere, administrative ledere og tillitsvalgte i 
kommunene i Rogaland viste at det administrative samarbeidet mellom de store bykommunene 
fungerte mye bedre (58% svært/nokså godt og 5% nokså/svært dårlig) enn det politiske samarbeidet 
(24% svært/nokså godt og 22% nokså/svært dårlig) (Leknes m.fl. 2019). Den samme undersøkelsen 
viste at samarbeidet om areal og transportplanlegging var mer utfordrende for de store 
bykommunene (Stavanger, Sandnes og Haugesund) i Rogaland enn for de mellomstore og små 
kommunene. En annen del av undersøkelsen som omhandlet samarbeid i flerkommunale 



N O R C E  N o r w e g i a n  R e s e a r c h  C e n t r e  A S   w w w . n o r c e r e s e a r c h . n o  

87 

byområder viste at om lag 40% svarte at kommunene var svært enige/nokså enige om lokalisering 
av næringsområder, boligområder og handelssentra, 20% svarte nokså/svært uenig og 40% både 
og/varierer. Når det gjaldt parkeringspolitikken, var det større uenighet. Denne survey-
undersøkelsen understøtter det som informantene i vår undersøkelse forteller; samarbeid om areal- 
og transportplanlegging og næringsutvikling er utfordrende i flerkommunale byområder.    

På mange måter kan det interkommunale samarbeid i et byområde ses på som løsninger på de 
utfordringer som flerkommunaliteten skaper; uten mange kommuner i byområdet kunne jo 
oppgavene vært løst innenfor en kommune. I mange tilfeller gjelder imidlertid samarbeidene også 
kommuner som ligger langt utenfor det flerkommunale byområdet. Case-studiene tyder at mange 
av selskapene innen teknisk sektor, og tjenestesamarbeid for spesialiserte oppgaver løser 
utfordringene som flerkommunaliteten skaper. Det samme i mindre grad er tilfelle når det gjelder 
de «politiske» interkommunale samarbeidene om areal- og transportplanlegging og nærings-
utvikling. Her er det flere eksempler som viser at interkommunalt samarbeid om politikkutforming 
er typisk «godværssamarbeid, dvs. samarbeid som fungerer godt når kommunene i all hovedsak er 
enige om problemforståelser og løsninger. Når det kommer til fordeling av goder eller veivalg for 
byregionen der ikke alle kommunene ser seg tjent med løsningene, så har ikke denne type 
interkommunale samarbeid like gode løsningsmekanismer som det er i demokratiske organer.  

Erfaringene fra de flerkommunale byregionene tyder på at det er mange forhold som kan spille inn 
for om de «politiske» interkommunale samarbeidene fungerer. Informantene nevner forhold 
politisk lederskap, personkjemi, felles historie, felles utfordringer, størrelsesforhold og makt-
balanse. Gjennomgående er også inntrykket at kommunereformprosessen har svekket mulighetene 
for denne type politiske interkommunale samarbeid.  

6.3. Flerkommunaliteten og kommunenes rolle som tjenesteyter, 
myndighetsutøver og demokratisk arena 

Alle informantene i de seks byområdene peker på at den dominerende problemforståelse er at 
flerkommunaliteten og den tette integrasjonen i hovedsak skaper utfordringer for kommunens 
samfunnsutviklerrolle, og i mindre grad for rollene som tjenesteyter, myndighetsutøver og 
demokratisk arena.  Vi skal likevel kort omtale utfordringer knyttet til disse tre rollene.  

Tjenesteyting 

Når det gjaldt tjenesteyting på basisområder som barnehage og skole mente flere informanter at 
det var så mange statlige reguleringer og detaljstyring og i tillegg utjevningsmekanismen i 
inntektssystemet at det ikke var store forskjeller på standard og kvalitet på tjenestene.  

En generell betraktning er at fordeler med en finmasket kommunestruktur er at en kommer tett på 
folk, får til god dialog og at det er godt for lokaldemokratiet. I tjenesteområder som barnehage, 
skole, helse og sosial kan trekke veksler på en slik finmasket kommunestruktur, mens det på andre 
forvaltningsområder vil være mer hensiktsmessig med kun en kommune for hele byområdet.   

Flertallet av informantene nevnte at flerkommunaliteten hindrer muligheten til å ta ut stordrifts-
fordeler. Det stilles spørsmål om behovet for mange rådhus og administrative stabsfunksjoner i ett 
byområde. På den andre siden nevnes det fra flere av kommunene at det også kan være 
stordriftsulemper og at for mange av kommunene sitt vedkommende har de en passende størrelse 
for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne.  
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Det nevnes både at mindre kommuner i det flerkommunale byområdet ikke har tilgang til 
spesialiserte tjenester og at oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter svekker 
muligheten til å utvikle spesialiserte tjenester for hele byområdet. Med en kommune kunne en 
samlet kompetansen på tjenesteområdene og i større grad utviklet spisskompetanse.  

Flere av kommunene samarbeider på tvers av kommunegrensene om tjenestetilbud til innbyggerne 
i nabokommunen uten at dette skaper store problemer. I flere av byområdene pekes det imidlertid 
på at det går med mye tid til arbeidskrevende koordinering mellom kommunene. Kun i et av 
byområdene (Haugesund) pekes det på at dersom byområdet hadde vært en kommune så ville man 
ikke lagt like tjenestetilbud (f.eks. barnehage) nært hverandre, man kunne spart noe på antall bygg, 
utnyttet kapasiteten bedre og innbyggerne ville fått større valgfrihet eksempelvis om å benytte en 
barnehage nær hjemmet eller nær arbeidsplass.  

Myndighetsutøvelse 

Flerkommunaliteten i byområdene oppfattes ikke å skape store utfordringer for myndighets-
utøvelse i noen av byområdene. I forbindelse med Covid 19 nevnes det at flere av kommunene i 
byområdene har samarbeidet om felles retningslinjer eksempelvis for utesteder, men dette 
oppfattes ikke som noen utfordring. Fra kommunene på Nord-Jæren trekkes det fram at forskjellig 
regelverk og standarder når det gjelder parkering og behandling av reguleringsplaner kan være 
utfordrende blant annet for utbyggerne. Det nevnes også at det er ressurskrevende å utvikle felles 
minimumsstandarder på tvers av kommunene. Fra Haugesundsområdet opplyses det at 
kommunene har felles saks- og arkivsystem, de vil gradvis utvikle flere felles tjenester og like 
standarder.  Fra Skien/Porsgrunn poengteres det at problemet er for lite felles myndighetsutøvelse. 
Det er svært mange interkommunale selskap i byområdene som ivaretar viktige samfunnsoppgaver 
på tvers av kommunene, men det rapporteres ikke om særskilte utfordringer knyttet til 
myndighetsutøvelse fra disse selskapene. 

Intervjuene tyder på at flerkommunaliteten ikke bidrar til særskilte utfordringer for kommunenes 
rolle som myndighetsutøver. Samtidig er det slik at muligheten for den enkelte kommune til å utøve 
sin myndighet, eksempelvis til å styre og å kontrollere utviklingen på eget territorium, utfordres av 
de andre kommunene i det flerkommunale byområdet. Dette gjelder typisk på felt som areal-
planlegging, infrastruktur, lokaliseringsbeslutninger og kulturtilbud. Her vil vedtak i en av 
kommunene kunne virke direkte inn på mulighetsrommet for vedtak i en annen kommune i det 
samme byområdet.   

Demokratisk arena 

I alle byområdene er det flere eksempler på at viktige saker som angår hele byområdet blir 
behandlet på etter gjeldende regelverk og innenfor de demokratiske rammene som gjelder. Således 
ivaretar kommunene sin rolle som demokratisk arena. Samtidig er det flere forhold ved oppdelingen 
av byområdene i flere administrative enheter som oppleves som utfordrende lokaldemokratiet.   

Den ene utfordringen gjelder beslutninger i en kommune som får store konsekvenser i en annen 
kommune i byområdet. Et eksempel her er beslutninger i Karmøy kommune som underminerer 
utvikling av Haugesund by. Prinsipielt oppfattes utfordringen, som også gjelder de andre 
byområdene, å være at oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter med forholdsvis 
stor grad av kommunalt selvstyre fører, paradoksalt nok, til at den enkelte kommune har mindre 
mulighet til å styre utviklingen i egen kommune. Blant våre caser oppfattes denne type utfordringer 
å være størst i Haugesundsområdet og på Nord-Jæren der det tettbygde byområdet strekker seg 



N O R C E  N o r w e g i a n  R e s e a r c h  C e n t r e  A S   w w w . n o r c e r e s e a r c h . n o  

89 

over kommunegrensene og der det har vært stor vekst.  I de fleste tilfeller mangler det en 
demokratisk instans som kan fatte beslutninger for hele byområder. I noen tilfeller vil 
fylkeskommunal planlegging og fylkestingets vedtak kunne legge rammer for utviklingen og i 
enkeltsaker kan fylkesmannen bidra med løsninger. Likevel framstår mangelen på en demokratisk 
instans for hele byområdet som en utfordring.     

En annen utfordring som trekkes fram fra informanter i mange av byområdene gjelder tids- og 
ressursbruk for å få fattet beslutninger og gjennomført saker når det trengs vedtak fra flere 
kommunestyrer. Ofte må det gås flere runder og man lander ofte på kompromisser som ikke alltid 
er gode løsninger for hele byområdet. Flere av informantene opplever også det ekstra 
kompliserende når også fylkeskommunen skal delta i prosessene.  I noen saker kommer en ikke 
videre fordi det ikke oppnås enighet mellom kommunene og fordi hver enkelt kommune har 
vetorett. I enkelte av byområdene ble ikke den ekstra tids- og ressursbruk oppfattet som et problem, 
men heller som en nødvendig prosess. Utfordringene her oppfattes å øke i omfang jo større behovet 
er for felles beslutninger i byområdet er. Konkret betyr dette at i byområder der det skal fattes 
likelydende beslutninger i kommunene om politikkutvikling innen areal- og transportplanlegging og 
næringsutvikling, så kan en forvente langdryge beslutningsprosesser med stort ressursforbruk.  

En tredje utfordring med interkommunalt samarbeid som nevnes er at de interkommunale selskap 
er lite tilgjengelig og vanskelig å påvirke (Nord-Jæren) og for Grenlandssamarbeidet pekes det på 
potensielt problematiske aspekter knyttet til for lite transparens. Utfordringene her dreier seg om 
manglende forankring av beslutninger i de interkommunale organene i kommunestyrene og at det 
oppstår egne arenaer på byregionalt nivå der utvalgte politikere og administrative ledere møtes 
jevnlig og utformer politikken. Det er stor variasjon i forankringen av beslutninger mellom tilfeller 
der vedtak fattes i styrer i interkommunale selskap og tilfeller der forslag til vedtak i arealsaker 
sendes tilbake til kommunene for behandling. Den demokratiske utfordringen med interkommunalt 
samarbeid er således både manglende forankring av beslutninger i kommunestyrer og at det 
oppstår byregionale arenaer der politikken utformes. 

6.4. Flerkommunaliteten og kommunenes rolle som samfunnsutvikler  

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler er omfattende; den dreier seg både om arealplanlegging 
og næringsutvikling og om å være proaktiv for å bidra til vekst og utvikling på alle samfunnsområder. 
I avsnittene under drøftes det hvordan flerkommunaliteten utfordrer kommunenes 
samfunnsutviklerrolle. Betydningen av disse utfordringene for kommunene, byregionene og 
samfunnet berøres også. 

Næringsutvikling og lokaliseringspolitikk 
I alle byområdene er det samarbeid mellom kommunene om næringslivsutvikling, men det er stor 
variasjon mellom byområdene om hvor tett dette samarbeidet er, hvor mye som skjer internt i 
kommunene og hvor mye som skjer i regi av interkommunale samarbeid. Det skjer stadig endringer 
i organisering av denne type samarbeid. Det at det er flere kommuner i byområdet bidrar til at det 
kan være utfordrende å bli enig og få iverksatt en felles næringsutviklingspolitikk for byområdet. I 
vårt materiale er det både eksempler på at dette fungerer svært godt og på at det fungere mindre 
godt. 

I mange av de flerkommunale byområdene er det slik at kommunene er enige i prinsippet på mange 
områder, men når det eksempelvis dukker opp lokaliseringssaker, så er enigheten glemt og hver 
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kommune arbeider for seg selv. I noen tilfeller kan dette føre til lokaliseringer som er suboptimale 
sett fra byområdet som helhet.    

Arealplanlegging på kommunalt og byregionalt nivå  

Den kommunale arealplanleggingen innenfor egne kommunegrenser fører i flere tilfeller til 
utfordringer i både i nabokommuner og for byregionen som helhet. Utfordringen er strukturell i den 
forstand at hver kommune utvikler politikk og prioriterer innenfor egne kommunegrenser og i de 
fleste tilfeller mangler demokratiske institusjoner med tilstrekkelig legitimitet til å ta ansvar for 
arealplanleggingen for byområdet.  

For kommunene dreier dette seg blant annet om at arealdisponeringer i en kommune kan få store 
konsekvenser for utviklingsmulighetene i en annen kommune slik som eksemplet med at Karmøys 
arealdisponeringer vanskeliggjør byutvikling i Haugesund. Man kan nok innvende at det alltid vil 
være slik at arealplanlegging i en kommune vil kunne ha konsekvenser i en annen kommune, og at 
så lenge kommunene følger plan og bygningsloven regler, så blir det opp til markedet å avgjøre hva 
som blir realisert. Case-studiene viser at det er vanlig med konkurranse mellom kommunene når de 
planlegger for boligområder og næringsområder. Det er imidlertid stor forskjell om det er 
konkurranse mellom kommunene om boligetableringer eller om det dreier seg om at utbygginger i 
en kommune truer sentrumsutvikling i en annen kommune. Eksemplet med Haugesund og Karmøy 
illustrerer imidlertid at flerkommunaliteten kan skape forholdsvis alvorlige utfordringer både for 
byutvikling, bykommuner og byregionen. Det er flere lignende eksempler i våre byområder.  Knyttet 
til dette eksemplet kan en imidlertid anføre at det ikke er uvanlig at kjøpesenterutvikling utfordrer 
utvikling av bysentrum i sammen kommune. Da ligger imidlertid utfordringen i samme kommune.  

Byspredning 
En annen utfordring på byregionalt nivå er at flerkommunaliteten fører til byspredning og til sløsing 
med arealressurser fordi det er en klar tendens til at alle kommunene planlegger og prioriterer ut 
fra hensynet til egen kommune og i mindre grad ut fra hensynet til hele byområdet. Blant våre caser 
er dette nevnt i Haugesund, på Nord-Jæren, i Trondheim og også i Ålesund. Selv på Nord-Jæren der 
fylkeskommunen har utarbeidet en detaljert tredje generasjons regionalplan der 
utbyggingsmønster, senterutvikling, fortetting og arealdisponering er sentrale tema fører 
flerkommunaliteten til denne type utfordringer. Prinsipielt kan man her anføre at fylkeskommunen 
og fylkesmannen i slike saker vil ha mulighet til å motvirke byspredning og sløsing med 
arealressurser, men i praksis viser dette seg å være en svært vanskelig oppgave. I flere av 
byområdene erfarer vi at kommunene ikke ønsker at fylkeskommunen eller fylkesmannen legger 
seg bort i det som de oppfatter er kommunenes anliggende.  

De utfordringene som flerkommunaliteten skaper når det gjelder arealplanlegging, er nok ikke av 
forbigående karakter. Blant våre caser er disse utfordringene tydeligst i byområdet rundt 
Haugesund og på Nord-Jæren, to områder med forholdsvis stor vekst de siste 20 årene. Det som har 
skjedd og som fortsatt skjer i de andre områdene, er at den tettbygde byen vokser over 
kommunegrensene. Det er stor grunn til at anta at denne type utfordringer vil øke framover gitt 
fortsatt vekst i disse byområdene. Det er imidlertid ikke gitt av en stor administrativ enhet for hele 
byområdet vil redusere byspredning. Det avhenger til syvende og sist av hvilken arealpolitikk det 
politiske flertallet i kommunen går inn for. Det vil imidlertid være mindre strukturelle utfordringer 
for en slik politikk.  
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Bypakker og byvekstavtaler på byregionalt nivå 

I de to storbyområdene (Trondheim og Nord-Jæren) er kommunene med i henholdsvis Miljøpakken 
og Bymiljøpakken samt tilhørende byvekstavtaler, mens lignende samarbeid om bypakker er under 
utvikling i de andre byområdene. Beslutningsprosessene i byvekstavtalene i Trondheimsområdet og 
på Nord-Jæren er illustrerende for de utfordringer som flerkommunaliteten kan skape. Mens det i 
Trondheimsområdet var forhandlinger mellom Trondheim kommune og staten om enkelte punkter 
i avtalen, skapte innbyrdes uenighet i særlig grad mellom kommunene på Nord-Jæren (og dels med 
fylkeskommunen) store utfordringer i forhandlingene, blant annet fordi det måtte være enighet 
blant alle parter for at det skulle bli vedtatt en avtale.  Informanter fra kommunene på Nord-Jæren 
forteller også at det stadig er kniving mellom kommunene i styringsgruppen for Bymiljøpakken om 
prosjekter, at alle prioriterer med utgangspunkt i egen kommune. Således skaper fler-
kommunaliteten ekstra utfordringer i disse beslutningsprosessene både for byområdet som helhet, 
men også for den enkelte kommune. 

En annen utfordring med byvekstavtalene gjelder forankringen av disse avtalene i kommunene. For 
Nord-Jæren sitt vedkommende var det helt tydelig at tidspresset for å få gjennomført forhand-
lingene medførte at ordførerne og administrasjonen ikke fikk mulighet til å forankre alle deler av 
avtalen i kommunestyrene. Særlig utfordrende blir det når byvekstavtalen i tillegg til infrastruktur-
prosjekter og bompenger utvides til å omfatte arealspørsmål. Her møtes to institusjoner; 
byvekstavtalen som et flernivå-styringsvirkemiddel og arealplanleggingen som et kommunalt 
styringsmiddel. Mens arealplanlegging baseres på plan- og bygningslovens bestemmelser blant 
annet om medvirkning og høring av planforslag har ikke byvekstavtalene som forsøker å samordne 
to politikkfelt – areal- og transport-feltet - krav til en slik forankring. Denne spenningen som oppstår 
når disse to institusjonene møtes kan føre til at kommunenes rolle som demokratisk arena blir 
utfordret. Må arealplanleggingens krav til medvirkning, deltakelse og demokratiske beslutninger 
vike for byvekstavtaleinstituttet krav til lokal enighet og raske beslutninger? Denne type 
utfordringer vil typisk ha større omfang i de tilfeller byvekstavtalene omfatter flere kommuner i 
byområdene fordi det er et krav om lokal enighet mellom kommunene. Når flere av kommunene 
rundt Bergen og Trondheim nå er inkludert i byvekstavtalene og nye byvekstavtaler for de 
mellomstore byområdene (eksempelvis Ålesund, Tønsberg, Skien og Porsgrunn og Haugesund) blir 
utviklet, kan denne typer utfordringer forventes å øke i omfang.7  

Samfunnet 

Svært få av informantene nevner at flerkommunaliteten er en stor samfunnsutfordring. Vi oppfatter 
at mange av informantene i hovedsak oppfatter oppdelingen av byene i flere administrative enheter 
som et organisatorisk problem. Det er imidlertid også flere av informantene som peker på at 
oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter fører til byspredning, overforbruk av 
arealer og sløsing med planleggingsressurser. Byspredning fører vanligvis til økt transport som vil 
gjøre det mer utfordrende å nå målet om null vekst i personbiltrafikk og som skaper økte 
klimagassutslipp. Dermed ser det ut til at dette organisatoriske problemet kan føre til andre typer 
utfordringer som økt klimagassutslipp, overforbruk av areal og planleggingsressurser.  

 

7 Dette er problemstillinger som belyses i prosjektet «Utredninger knyttet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler» som gjennomføres av 
TØI (prosjektleder), OsloMET (NIBR) og NORCE på oppdrag fra KMD. Publisering av resultater er forventet i 
2021.  
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Flerkommunalitet vil ikke i seg selv medføre at det bygger ut mer areal til eksempelvis bolig- og 
næringsformål, men at alle kommunene for å sikre at det er tilstrekkelig med attraktive arealer til 
ulike formål setter av nok arealer i sine kommuneplaner. Det er summen av disse arealene som 
kommunene har avsatt i sine planer som langt overstiger det behovet byområdet som helhet vil ha 
behov for8. I denne rapporten er det imidlertid ikke foretatt noen undersøkelser av om det er noen 
sammenheng mellom flerkommunale byområder og overforbruk av areal til utbyggingsformål.  

En annen utfordring med flerkommunaliteten som nevnes av flere er at kommunene i byområdet 
ikke klarer å enes om felles satsinger og felles standpunkter enten det gjelder næringsutvikling, 
samferdselsprosjekter eller å tiltrekke seg statlig virksomhet. Informantene peker på at denne 
uenigheten og manglende besluttsomheten svekker regionens muligheter til å lykkes med å 
tiltrekke seg næringsliv, bedrifter og innbyggere, kort sagt å sikre fortsatt vekst og utvikling i 
regionen. Dersom det at en region ikke lykkes i å skape vekst og utvikling oppfattes som et 
nullsumspill på nasjonalt nivå kan det oppfattes som en byregional utfordring, men et annet 
perspektiv kan være at dersom en byregion ikke lykkes med vekst og utvikling, så vil det også være 
en utfordring for samfunnet generelt.    

6.5. Utfordrer flerkommunaliteten de regionale strukturene? 

Problemstillingen her dreier seg om inndelingen av byområdene i flere administrative enheter fører 
til at kommunene iverksetter tiltak eller godkjenner planer som bryter med det funksjonelle 
byområdets eksisterende senterstruktur og planlagte fordeling av bo- og arbeidsplassområder. I 
tillegg dreier spørsmålet seg om hvordan arbeidet med regional utvikling, regional planlegging og 
byvekstavtaler påvirkes av at byområdet er oppdelt i flere kommunale enheter.  

I alle disse byområdene foreligger det kommuneplaner som samlet sett viser utbyggingsmønstre og 
senterstrukturer. De regionale planene er vanligvis ikke svært detaljerte for byområdene, med 
unntak av for eksempel Regionalplan Jæren 2050. I tilfeller der kommunene fremmer forslag til 
arealdisponeringer som ikke er tråd med nasjonale retningslinjer for samordnet areal og 
transportplanlegging fremmes det vanligvis innsigelse fra fylkesmannen. Det er stadig enkelte saker 
der arealplaner diskuteres mellom forvaltningsnivåene. I alle våre byområder, men unntak av på 
Nord-Jæren og i Ålesundsområdet, er kommunene lite begeistret over fylkeskommunale planer som 
begrenser kommunenes handlingsrom når det gjelder arealplanlegging.  

Som nevnt i tidligere avsnitt, er inntrykket at kommunene planlegger bolig- og næringsområder 
basert på egne kommunegrenser og at dette i en del tilfeller bidrar til byspredning, selv om det ikke 
trenger å være i motstrid til regionale planer.  

Flerkommunaliteten i seg selv bidrar ikke til mindre behov for fylkeskommunal planlegging. Våre 
case-studier tyder på at flerkommunaliteten bidrar til økt behov for koordinering og samordning fra 
en instans som ikke direkte representerer en av kommunene som inngår i byområdet. En slik instans     
bør kunne ta regi på planprosesser som dreier seg om hele byområdet. Som nevnt tidligere fører 

 

8 I forbindelse med behandlingen av regionalplan for Jæren 2050 ble det opplyst at kommunene på Jæren 
hadde avsatt til sammen 40 000 dekar utbyggingsareal (nok til 250 000) innbyggere i sine kommuneplaner.   
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også flerkommunaliteten til at disse planprosessene blir ekstra krevende når det er mange 
kommuner som skal delta i planarbeidet.  

6.6. Utfordringer for innbyggere og næringsliv 

Surveyen til innbyggerne i alle de seks byområdene viser at kommunegrensene sjelden eller aldri 
skaper problemer i forbindelse med ulike type aktiviteter. Intervjuene gir heller ingen indikasjoner 
på at innbyggerne opplever at kommunegrensene som en direkte utfordring. En av informantene 
oppfatter det slik at den oppvoksende slekt har lite forhold til kommunegrensene, samfunnet er 
mer digitalisert, det er bedre kommunikasjon og færre snakker om min og din kommune. Hadde det 
vært slik at kommunegrensene skapte konkrete utfordringer for mange av innbyggerne, ville dette 
trolig vært fanget opp av informantene eller gjennom surveyen. Selv om flerkommunaliteten ikke 
oppleves å skape direkte utfordringer for innbyggernes livsførsel, så kan likevel eventuelle 
konsekvenser av flerkommunalitet slik som eksempelvis byspredning og svekkelse av Haugesund 
by, skape utfordringer for innbyggerne eksempelvis når det gjelder transport.  

I intervjuene og i surveyen har vi vært mest opptatt av spørsmål om identitet og tilhørighet, om 
flerkommunaliteten skaper utfordringer for innbyggerne som brukere av kommunale tjenester eller 
om kommunegrensene skaper praktiske problemer for innbyggerne. Kun i et par tilfeller har vi fått 
refleksjoner relatert til innbyggerne i rollen som demokratiske medborgere. Surveyen viser at over 
20% av innbyggerne på Fastlands-Karmøy, Nøtterøy, Melhus og Giske har interesse for lokal-
politikken til de byene de sokner til. Innbyggerne i disse byene er noe mindre interessert i 
lokalpolitikken i de respektive nabokommunene. Mange av innbyggerne i «nabokommunen» 
arbeider og bruker «byen», men de har ingen mulighet til å stemme i denne kommunen. I 
Haugesundsområdet ble det i 2020 gjennomført en innbyggerhøring blant innbyggerne på 
Fastlands-Karmøy om grensejustering slik at Fastlands-Karmøy ble overført til Haugesund. Om lag 
65% ville beholde dagens grenser, mens 27% ville bli en del av Haugesund kommune. Begge 
eksemplene overfor kan tolkes i retning av at oppdelingen av byområdet i flere kommuner skaper 
noen utfordringer for innbyggerne sin rolle som demokratiske medborgere i flerkommunale 
byområder. Det henger sammen med at det kan være uoverensstemmelse mellom det stedet-
/området man identifiserer seg med og den politisk/administrative inndelingen. Dermed kan 
grunnlaget for lokaldemokratisk engasjement i slike flerkommunale områder svekkes.   

Næringslivet 
Intervjuene tyder ikke på at flerkommunaliteten skaper store utfordringer for næringslivet. På den 
ene siden kan flerkommunaliteten føre til at kommunene konkurrerer om å tiltrekke seg bedrifter 
(f.eks. eiendomsskatt) og dermed tilrettelegges det ekstra godt for næringslivet. På den andre siden 
kan langsomme beslutningsprosesser og manglende enighet i byområdet om eksempelvis 
arealplaner og transportprosjekter svekke rammebetingelsene for deler av næringslivet.  For 
enkelte bedrifter kan ulike standarder, ulike avgiftssystemer og forvaltningspraksis mellom 
kommunene skape noen utfordringer, uten at dette er et stort problem. 

6.7. Samarbeidsklima 

Case-studiene tyder på at det er stor variasjon mellom byområdene når det gjelder samarbeids-
klima. Inntrykket er at samarbeidet på administrativt nivå fungerer godt i alle byområdene, men at 
det i en del av byområdene er noe mer utfordrende på politisk nivå. I Trondheimsområdet og i 
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Skien/Porsgrunn meldes det om at samarbeidet utvikles og blir stadig bedre. I Ålesundsområdet og 
Tønsberg/Nøtterøy er inntrykket at det er et godt samarbeid. På Nord-Jæren der det har vært et 
svært tett og omfattende samarbeid mellom kommunene er inntrykket at samarbeidsklimaet er 
blitt dårligere de siste årene. I Haugesundsområdet er inntrykket at samarbeidsutfordringene er 
forholdsvis store og varige.  

I alle byområdene meldes det at kommunereformprosessen har vært utfordrende for samarbeidet 
og i særlig grad på Nord-Jæren og i Haugesund/Karmøy preger dette fortsatt samarbeidet.   

Generelt pekes det på at personrelasjoner har stor betydning for hvordan samarbeidsforholdet 
mellom kommunene er. I enkelte tilfeller ser det ut til at partitilhørighet til ordførerne i kommunene 
kan ha betydning, men det gjelder ikke alle byområdene.  
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7. Konklusjoner 

Problemstillingene i denne studien dreier seg om den administrative oppdelingen av byområdene 
gir grunnlag for funksjonsdyktige lokale folkestyrer og effektive lokalforvaltninger, og i tillegg om 
kommunene i disse områdene er formålstjenlige enheter som kan gi innbyggerne og næringslivet 
gode og likeverdige tjenester og forvaltning med sikte på en bærekraftig utvikling. Oppdragsgiver 
har etterspurt kunnskap om hvilke utfordringer den administrative inndelingen og den tette 
integrasjonen i disse områdene har, videre kunnskap om hvordan kommunene forsøker å løse disse 
utfordringene, og om hvordan flerkommunaliteten påvirker de regionale strukturene. I tillegg 
ønskes det kunnskap om den politiske interessen og identiteten til innbyggerne i flerkommunale 
byområder.  

For å undersøkedisse problemstillingene er det gjennomført case-studier i seks flerkommunale 
byområder, samt en surveyundersøkelse til 1200 innbyggere i disse områdene.  

Innbyggernes politiske interesse og tilhørighet  
Undersøkelsen blant innbyggerne i de flerkommunale byområdene viser at det er større interesse 
for lokalpolitikken i bostedskommunen, enn for lokalpolitikken i nabokommunen. Interessen for 
politikken i egen kommune er til dels større i bykommunene enn i «landkommunene». Med unntak 
av tvillingbyene er interessen for politikken i nabokommunen størst i de minste kommunene.  

Det er større interesse for kommunale tjenester som barnehager, skole, eldreomsorg m.m., enn for 
kommunale reguleringer og bestemmelser om boligområder, næringsområder, veier m.m. Det er 
små forskjeller mellom kommunene innenfor hvert av de undersøkte by- og tettstedsområdene. 

Det er en del variasjoner med hensyn til innbyggernes påvirkning av kommunepolitikerne og 
kommuneadministrasjonen, men det er ikke noen markert tendens til at påvirkningen er størst i de 
små kommunene. I de fleste kommunene er det flere som har forsøkt å påvirke politikerne, enn som 
har påvirket kommuneadministrasjonen. 

Innbyggernes følelse av tilhørighet til ulike geografiske områder varierer, men det er ikke noen 
entydig tendens til at innbyggerne føler sterkest tilhørighet med nærområdet eller en avgrenset del 
av kommunen. I de fleste by- og tettstedsområdene er det innbyggerne i den minste kommunen 
som føler sterkest tilknytning til et sted eller en bydel innenfor kommunen. Dette kan ha 
sammenheng med variasjoner i den tiden man har bodd i kommunen. Det er til dels store forskjeller 
mellom andelene innflyttere i kommunene. 

Skaper kommunegrensene utfordringer for innbyggerne? 
Både surveyen blant innbyggerne og case-studiene viser at det er få eksempler på at oppdelingen 
av byområdet i flere administrative enheter fører til utfordringer for innbyggerne. I en av case-
studiene nevnes det at uten kommunegrensene kunne man fått til en mer hensiktsmessig 
lokalisering av barnehager og det kunne blitt større valgfrihet for innbyggerne. De aller fleste – 
mellom 79 og 97 prosent av de spurte i de seks byområdene svarer imidlertid at de sjelden eller 
aldri opplever at kommunegrensene skaper problemer for dem selv eller deres nærmeste. Av de 
resterende var det flest som svarte at kommunegrensene av og til skaper problemer (1–14 prosent).  

Studien har i liten grad vært opptatt av om oppdelingen av byområdet i flere politisk/administrative 
enheter har betydning for innbyggerne i rollen som demokratisk medborgere. Surveyen viser at over 
20% av innbyggerne på Fastlands-Karmøy, Nøtterøy, Melhus og Giske har interesse for lokal-
politikken i de byene de sokner til (Haugesund, Tønsberg, Trondheim og Ålesund), mens 
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innbyggeren i disse byene er mindre interessert i lokalpolitikken i de respektive nabokommunene. 
Mange av innbyggerne i «nabokommunen arbeider i og bruker «byen» daglig, men de har 
begrensede muligheter til å utøve rollen som demokratisk medborger i bykommunen. På Fastlands-
Karmøy viste innbyggerhøringen at 27% av innbyggerne ville bli en del av Haugesund kommune. 
Begge disse eksemplene tyder på at oppdelingen av byområdet skaper utfordringer for 
innbyggernes utøvelse av rollen som demokratiske medborgere.    

Utfordringer for næringslivet? 
Intervjuene tyder ikke på at flerkommunaliteten skaper store utfordringer for næringslivet. På den 
ene siden kan flerkommunaliteten føre til at kommunene konkurrerer om å tiltrekke seg bedrifter 
(f.eks. eiendomsskatt) og dermed tilrettelegges det ekstra godt for næringslivet. På den andre siden 
kan langsomme beslutningsprosesser og manglende enighet i byområdet om eksempelvis 
arealplaner og transportprosjekter svekke rammebetingelsene for deler av næringslivet.  For 
enkelte bedrifter kan ulike standarder, ulike avgiftssystemer og forvaltningspraksis mellom 
kommunene skape noen utfordringer, uten at dette er et stort problem. 

Utfordringer for kommunenes rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og 
demokratisk arena? 

Oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter skaper i første rekke utfordringer for 
kommunenes rolle som samfunnsutvikler. Utfordringene for samfunnsutviklerrollen henger 
sammen med at disse kommunene er en del av et felles bo- og arbeidsmarked og at det dermed er 
behov for samarbeid mellom kommunene om blant annet lokalisering av bolig- og næringsarealer, 
samferdselsinfrastruktur og felles satsninger for å tiltrekke seg nye virksomheter. Utfordringene 
som flerkommunaliteten bidrar til for mange av byområdene, er for det første konkurranse mellom 
kommunene om å tiltrekke seg innbyggere og virksomheter, for det andre langdryge og 
ressurskrevende samarbeidsprosesser og for det tredje redusert mulighet for kommunene til å styre 
samfunnsutviklingen i egen kommune.  

De to siste forholdene skaper også noen utfordringer for kommunens rolle som demokratisk arena. 
I byområder der det skal fattes likelydende beslutninger i kommunene om politikkutvikling innen 
areal- og transportplanlegging og næringsutvikling, så tar beslutningsprosesser lang tid og det 
brukes mye ressurser til forhandlinger mellom kommunene.  Ofte resulterer samarbeidsprosessene 
i kompromisser som ikke alltid er gode løsninger for hele byområdet eller i felles målsettinger som 
kommunene ikke føler seg like forpliktet av. Utfordringene her oppfattes å øke i omfang jo større 
behovet for felles beslutninger i byområdet er. Disse forholdene svekker effektiviteten til 
kommunene som demokratisk arenaer.  

Oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter med forholdsvis stor grad av kommunalt 
selvstyre fører også til at den enkelte kommune får redusert muligheten til å styre utviklingen i egen 
kommune fordi beslutninger i nabokommunen påvirker samfunnsutviklingen i egen kommune.  For 
de fleste flerkommunale byområdene mangler det en demokratisk instans med tilstrekkelig 
legitimitet som kan fatte beslutninger for hele byområdet. 

En demokratisk utfordring med interkommunalt samarbeid kan være at selskapene er lite 
tilgjengelig og vanskelig å påvirke. En annen utfordring dreier seg om manglende forankring av 
beslutninger i de interkommunale organene i kommunestyrene og at det oppstår egne arenaer på 
byregionalt nivå der utvalgte politikere og administrative ledere møtes jevnlig og utformer 
politikken.  
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Introduksjon av byvekstavtaler i de fire største byområdene som et statlig flernivå styrings-
virkemiddel for å oppnå null vekst i personbiltrafikken og en klimavennlig arealdisponering skaper 
også demokratiske utfordringer når arealplanleggingsinstituttet med krav om medvirkning og 
demokratisk forankring møter byvekstavtaleinstituttets krav om raske avklaringer. Når flere 
kommuner rundt Trondheim og Bergen inkluderes i byvekstavtalene og nye byvekstavtaler for de 
mellomstore byene blir utviklet kan en forvente at denne type utfordringer øker i omfang.    

For tjenesteyterrollen gir flerkommunaliteten få utfordringer. Statlige reguleringer og detaljstyring 
og i tillegg utjevningsmekanismen i inntektssystemet bidrar til at det ikke er store forskjeller på 
standard og kvalitet på tjenestene på basisområder som barnehage og skole. Flere av kommunene 
samarbeider på tvers av kommunegrensene om tjenestetilbud til innbyggerne i nabokommunen. 
For mange av de stedbundne tjenestene (skole, helse og sosial) kan en finmasket kommunestruktur 
være positivt ved at en kommer tett på folk, får til god dialog og det er godt for lokaldemokratiet. 
En stor kommune for hele byområdet vil kunne gi muligheter til å ta ut stordriftsfordeler (redusere 
antall rådhus og administrative staber) og til å utvikle gode spesialiserte tjenester som alle 
kommunene i byområdet kunne få tilgang til. På den andre siden kan det også være stordrifts-
ulemper og mange av kommunene i byområdene opplever at har de en passende størrelse for å 
kunne gi gode tjenester til innbyggerne. 

Flerkommunaliteten i byområdene skaper heller ikke store utfordringer for myndighetsutøvelse i 
noen av byområdene. Flere konkrete eksempler viser at kommunene klarer å komme fram til felles 
retningslinjer. Det kan imidlertid være ressurskrevende å utvikle felles minimumsstandarder på 
tvers av kommunene. Ser en dette i en noe bredere sammenheng er det slik at muligheten for den 
enkelte kommune til å utøve sin myndighet, eksempelvis til å styre og å kontrollere utviklingen på 
eget territorium, utfordres av de andre kommunene i det flerkommunale byområdet. 

Utfordringer og konsekvenser for byregionen og samfunnet. 

Oppdelingen av byområdene i flere administrative enheter oppfattes i hovedsak som et 
administrativt problem. I flere av våre case-områder fører imidlertid denne oppdelingen til 
suboptimale arealbruksløsninger for byregionen som helhet, til byspredning, overforbruk av arealer 
og sløsing med planleggingsressurser. Byspredning fører vanligvis til økt transport som vil gjøre det 
mer utfordrende å nå målet om null vekst i personbiltrafikk og som skaper økte klimagassutslipp.  

Når kommunene i byområdet ikke klarer å enes om felles satsinger og felles standpunkter enten det 
gjelder næringsutvikling, samferdselsprosjekter eller strategier for å tiltrekke seg statlig virksomhet, 
kan denne uenigheten og manglende besluttsomheten svekke regionens muligheter til å lykkes med 
å tiltrekke seg næringsliv, bedrifter og innbyggere, kort sagt å sikre fortsatt vekst og utvikling i 
regionen.  

Interkommunalt samarbeid som løsning på utfordringene 

Det eksisterer omfattende, stabile og institusjonaliserte interkommunale samarbeid i de 
flerkommunale byområdene som løser viktige kommunale oppgaver innen teknisk sektor (vann, 
avløp, renovasjon, brann og redning), samt havnevesen og innen spesialiserte tjenesteområder. 
Disse samarbeidene omfatter også kommuner som ligger langt utenfor det flerkommunale 
byområdet. Case-studiene typer på at disse samarbeidene langt på vei løser utfordringene som 
flerkommunaliteten skaper. Det samme i mindre grad er tilfelle når det gjelder de «politiske» 
interkommunale samarbeidene om areal- og transportplanlegging og næringsutvikling. Her er det 
flere eksempler som viser at interkommunalt samarbeid om politikkutforming er typisk 
«godværssamarbeid, dvs. samarbeid som fungerer godt når kommunene i all hovedsak er enige om 
problemforståelser og løsninger. Når det kommer til fordeling av goder eller veivalg for byregionen 
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der ikke alle kommunene ser seg tjent med løsningene, så har ikke denne type interkommunale 
samarbeid like gode løsningsmekanismer som det er i demokratiske organer. Gjennomgående er 
også inntrykket at kommunereformprosessen har svekket mulighetene for denne type politiske 
interkommunale samarbeid.   

Regionale strukturer  
Case-studiene tyder på at oppdelingen av byområder i flere administrative enheter fører til økt 
behov for koordinering og samordning, og i mange tilfeller også for en instans som kan ta regi på 
planprosesser som dreier seg om hele byområdet. Således utfordrer ikke flerkommunaliteten den 
gitte formelle arbeidsdelingen mellom forvaltningsnivåene, men i og med at fylkeskommunen har 
varierende grad av legitimitet hos kommunene for å ta regi på planleggingsprosesser på byregionalt 
nivå kan flerkommunaliteten føre til utfordringer for fylkeskommunene. I de tilfeller der 
flerkommunaliteten fører til byspredning, kan dette også utfordre regionale planer for 
utbyggingsmønstre og senterstrukturer. 

Hovedkonklusjonen fra denne studien er at er at til tross for mange velfungerende interkommunale 
samarbeid, så fører den administrative oppdelingen av byområdene til konkurranse mellom 
kommunene om innbyggere og bedrifter og til tids- og ressurskrevende samarbeidsprosesser. Disse 
utfordringene øker i omfang jo tettere den romlige integrasjonen mellom kommunene i byområdet 
er. Byspredning, overforbruk av arealressurser og planleggingsressurser er konsekvenser av denne 
flerkommunaliteten i flere av byområdene.  Byene vokser stadig og den tettbygde byen brer seg 
over kommunegrensene og det er derfor stor grunn til at anta at denne type utfordringer og 
konsekvenser vil øke framover.   

Denne studien gir grunnlag for å hevde at den administrative oppdelingen av byområdene hemmer 
funksjonsdyktigheten til de lokale folkestyrene og effektiviteten til lokalforvaltningen. Det er 
imidlertid stor variasjon mellom byområdene i våre case-studier om hvor omfattende utfordringer 
flerkommunaliteten skaper.    
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8.2. Ekstra kart over byområdene 

Haugesund og Karmøy 
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Nord-Jæren 
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Skien og Porsgrunn 
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Tønsberg og Nøtterøy 
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Trondheim og Malvik 
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Ålesund og Sula 
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