
TRONDHEIMSREGIONEN 2040
AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV 

FOR KOMMUNENES TJENESTER 2014-2040

Trondheimsregionen kan 

øke med  75000-10.000 

innbyggere fram til 2040, 

hvorav ca 20.000-30.000 

utenfor Trondheim – hva 

betyr det for 

kommunenes areal- og 

investerings-behov?



 Trondheim lå fram 
til ca 2005 stabilt 
under 2000 per/år

 Etter 2005 stabilt
opp mot 3000

 De øvrige svakt  
stigende hele 
perioden, fra 500 
til nå vel 1000

 Hva kan vi vente oss av eventuelle brudd framover?

Målet er en sterkere region 
med vekst i alle kommuner.

Folketallsvekst 

siste år



Om prosjektet

Målet for prosjektet er å øke kunnskapen i 

kommunene om konsekvensen av befolkningsveksten 

for arealbruk og investeringer i offentlig infrastruktur

 Kartlegge areal- og investeringsbehov for kommunal 

infrastruktur for hver kommune i Trondheimsregionen 

 Sammenstilling av utfordringene på regionalt nivå

 Sammenligning og kunnskapsoverføring mellom 

kommunene

 Konsevensvurdering: 

Tilgjengelig areal? / Forventet investeringsramme? etc



Hva omfatter prosjektet

 Barnehager

 Barne- og ungdomsskoler

 Helse- og velferdssenter 

inkl omsorgsboliger

 Kategoriboliger

 Anlegg for idrett og 

friluftsliv

 Parker/torg/uterom

 Kultur- og kirkebygg

 Gravplasser/kirkegårder

Utdyping i utsendt skjema
Kategorier 

Innhold Barnehage 
Kommunale barnehager Private barnehager Private familiebarnehager Inkl paviljonger og andre midlertidige løsninger 

Barne- og ungdomsskole Skoler 
Paviljonger og andre midlertidige løsninger 

Helse- og velferdssenter* Omsorgsboliger for eldre med sykehjemsbemanning 

Sykehjem 
(Legesenter, tannklinikk, fysioterapi/kiropraktor kan regnes med dersom 

dette er integrert i offentlige helsestasjoner) 

Kategoriboliger* 
Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming 

Boliger for yngre mennesker med fysisk funksjonshemming 

Boliger for personer med psykiske lidelser 
Boliger for mennesker med rusavhengighet 

Idrett og friluftsliv Her vil anleggsregisteret (idrettsanlegg.no) bli brukt. Prosjektet forbereder 

dette. Kommunene kan bli bedt om å kvalitetssikre listene over 

idrettsanlegg. 
Parker/torg 

Parker 
Torg 
Uterom Kultur- og kirkebygg Kirker/kapell 

Bibliotek 
Museum 
Kino 
Kulturhus 
Aktivitetshus, samfunnshus o.l. 

Gravplasser/kirkegårder Gravplasser/kirkegårder Gravkapell/driftsbygninger 
 



Fase 1 - registrering

Oppstartmøter med alle 

sektorene:

 Avklare enhetsstørrelser og 

dekningsgrader for kom-

munens formålsbygg/areal 

 Basert på dagens standard

 Investeringskostnad per 

enhet, tomtepriser

 Rehabiliteringskostnad

 GIS/kartfesting

Vedlagt skjema:

Fellesmøte for alle kommunene: Forskjeller/tilpassing

Kategorier Antall Areal Kapasitet Spesifisering

(hvilke bygg inngår)

Barnehage

Barne- og 

ungdomsskole

Helse- og 

velferdssenter

Kategoriboliger

Idrett

Parker/torg

Kultur- og 

kirkebygg

Gravplasser/

kirkegårder



Fase 2 - Framskriving

 Prognose for Trondheims-

regionen som grunnlag 

 En teknisk framskriving 

av byggebehov som følge 

av befolkningsveksten 

 Ikke standardhevinger 

eller dekning av etterslep

 Noen år etter 2040 må 

vurderes - for arealerverv

Investeringsbehov sammenstilles mulig investeringsramme, 

ut fra inntektsvekst, handlingsregelen etc.

 Drøfting med kommunene 

for å belyse løsninger. 

Nybygg/tilbygg etc.

 Investeringskostnadene til 

nybygg ut fra byggebehov

 kostnader til tomtekjøp ut 

fra forutsatte råtomtpriser

 Rehabilitering ut fra 

levetidsbetraktning (50 år)



Hva kan vi forvente……
En enkel omregning fra Trondheims-tallene:

 Likt behov per innbygger

 70% av tettheten i Trondheim 

 Bygge/tomtekostnad 90% av Trondheim:

NB: Ingen fasit, men: Hvert eneste år de kommende 30 år år:

 10-2 dekar tomt per år i gjennomsnitt

 140-20 mill kr  i investering per år i gjennomsnitt
(40% bygg/anegg,10% bygg, 50% rehabilitering)

…….Men der de akkumulerte tallene som en må se på……

Periode: 2014-2040 Stjørdal Malvik Trondheim Klæbu Melhus Skaun Orkdal M Gauldal Rissa Leksvik

Bygg (ant) 49 29 411 13 34 16 25 14 14 8

Investeringskostnad (mrd) 4,64 2,73 43,52 1,22 3,24 1,51 2,38 1,30 1,36 0,73

Bto tomtebehov (dekar) 324 191 1916 85 226 106 166 91 95 51

Tomtebehov bygg (dekar) 208 123 1232 55 145 68 107 58 61 33



Avslutning av prosjektet
Foreløpig konsekvensanalyse i kommunene, aktuelle tema:

 Arealmangel/tilgjengelig investeringskapital, 

 Betydning av mulige standardendringer

 Samordningsmuligheter: Gjøre ting smartere.

Felleskonferanse for alle kommunene sektorvis eller samlet:

 Felles kunnskaps/ideutveksling.

 Tilpassingsforslag i hver enkelt kommune etter gjennomført 

felles kunnskaps/ideutveksling.


