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1 Forord 

Denne rapporten er en del av en konseptvalgutredning (KVU) for nye trans-

portløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Målet for KVU-arbeidet 

er å utvikle konsepter for fremtidige transportsystemet i korridoren. Konsep-

tene skal omhandle systemer for veg og jernbane. Forslag til tiltak skal rettes 

mot et langsiktig tidsperspektiv på ca. 30 år og kortsiktige løsninger med fire- 

til tiårsperspektiv.  

KVU-en skal fange opp de nasjonale målene for transportkorridoren. I tillegg 

skal de regionale utviklingsperspektivene inngå, slik at de langsiktige tankene 

Trøndelagsfylkene har om transportsystemet blir inkludert.  

Utredningen skal munne ut i en anbefaling som angir både valg av konsept og 

videre planlegging/prosess. 

Arbeidet skal kunne brukes som grunnlag for arbeid med Nasjonal transport-

plan (NTP) 2014–2023, regional Transportplan og andre pågående planer som 

omhandler transport- og finansieringsløsninger på strekningen.  

Statens vegvesen Region midt har vært oppdragsgiver. COWI, ved Arve Hal-

seth og Fredrik Dehlin, har utarbeidet rapporten. Arbeidet er gjennomført i 

perioden november 2010 til mars 2011.  
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2 Sammendrag 

I dette notatet vurderes virkningen på verdiskapning av utbedret infrastruktur 

for veg og bane mellom Steinkjer og Trondheim. Konklusjonen er at prosjek-

tet kan realisere verdiskapningsgevinster opp mot 7 mrd NOK, avhengig av 

utbyggingsalternativ. Årsaken til gevinstene er at prosjektet vil medføre ve-

sentlige reduksjoner i reisetiden mellom Steinkjer og Trondheim. Dette fører 

til økt pendling, noe som bidrar til verdiskapning dels gjennom utvikling av 

mer produktive næringsmiljøer og dels gjennom at bedriftene i regionen får 

tilgang til et mer velfungerende arbeidsmarked.  

2.1 Problemstilling 

I dette notatet gjøres det rede for regionale økonomiske konsekvenser av for-

bedret veg- og togforbindelse mellom Trondheim og Steinkjer. Hovedopp-

merksomheten rettes mot de virkningene disse prosjektene i arbeidsmarkedet i 

regionen, og derigjennom betydning for verdiskapning og næringsutvikling. 

Analysen tar utgangspunkt i en beskrivelse av karakteristika ved sysselsetting 

og bosetting i dag.  

Analysen er i hovedsak rettet mot de større kommunene på strekningen 

Trondheim - Steinkjer (dvs. planområdet), samt de mindre kommunene som 

ligger nær Trondheim.  

2.2 Metode 

Analysen tar utgangspunkt i at det finnes klare forskjeller i næringsstruktur 

mellom norske kommuner. I vår sammenheng er såkalt agglomerasjon en 

viktig driver for at verdiskapningen er forskjellig i ulike områder, dels fordi 

bedrifter kan oppnå fordeler ved å være samlokalisert og at god infrastruktur 

mellom ulike områder sikrer et velfungerende arbeidsmarked.  

Det er en rimelig bred enighet om at samlokalisering bidrar til verdiskapning. 

Fordelene skyldes blant annet at kunnskap om nye produkter og prosesser (in-

novasjoner) spres raskere. I tillegg bidrar samlokalisering til at det lokalt opp-

står lokale markeder for handel med produkter og tjenester bedriftene i mel-

lom. En viktig konsekvens av samlokaliseringsfordeler er at næringslivet 

normalt vil bli sentralisert. Noen områder vil primært benyttes til næringsliv 

for å utnytte samlokaliseringsfordelene, mens andre områder primært benyttes 

til bosetting. Desto bedre infrastruktur det finnes i et område, desto lavere blir 
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kostnadene for å pendle og desto større vil spesialiseringen mellom næring og 

boliger bli. Det er derfor grunn til å regne med at forbedret veg- og banefor-

bindelse mellom Trondheim og Steinkjer vil føre til både økt pendling og økt 

sentralisering av arbeidsplassene.  

En annen viktig side ved agglomerasjon for en region er at et godt integrert 

arbeidsmarked i et område bidrar til verdiskapning. En prosess hvor utbedret 

infrastruktur bidrar til bedre integrasjon i arbeidsmarkedet kalles ofte regions-

forstørring. En høy grad av integrasjon i en region vil innebære produktivi-

tetsmessige gevinster, siden det vil bli en bedre match mellom hva næringsli-

vet trenger av kompetanse og den kompetansen som er til rådighet i arbeids-

markedet. Graden av integrasjon i en region kan måles ut i fra i hvilken ut-

strekning det skjer pendling mellom ulike deler av regionen. Desto større 

pendlingen er, desto bedre vil arbeidsmarkedet kunne sies å være integrert.  

2.3 Status 

Næringsstrukturen i Trøndelag regionen er preget av en forholdsvis klar trede-

ling:  

• Trondheim kommune representerer et tyngdepunkt både næringsmessig 

og befolkningsmessig. Kommunen har en befolkning og en sysselsetting 

som er større enn alle de andre kommunene langs E6 til Steinkjer til 

sammen. Næringslivet i Trondheim har en klar overvekt av tjenester og 

engrosvirksomhet.  

• I de mindre kommunene rundt Trondheim er det en høy andel av befolk-

ningen som har funnet seg arbeid i andre kommuner, primært i Trond-

heim.  

• Kommunene nordover langs E6 (blant annet Stjørdal, Verdal, Levanger 

og Steinkjer) er relativt store både befolkningsmessig og næringsmessig. 

Næringslivet i disse kommunene sett under ett er bredt sammensatt og 

velutviklet. I de enkelte kommunene ser vi imidlertid at det har skjedd en 

spesialisering i form av en høy vekt av sysselsettingen i enkelte næringer.  

Samlet sett fremstår næringslivet i regionen som balansert i den forstand at 

alle deler av det private næringslivet er godt representert. Det er derfor grunn 

til å regne med at bedriftene har en god konkurranseevne sammenlignet med 

hva som er vanlig i landet for øvrig.   

Mellom Trondheim og Steinkjer er det i dag veiforbindelse med Europavei-

standard og jernbaneforbindelse. Det foregår en omfattende arbeidspendling 

fra alle kommunene i regionen til Trondheim. Det foregår imidlertid også en 

omfattende pendling mellom kommunene nord i regionen (dvs. langs strek-

ningen Stjørdal-Steinkjer). Pendlingen mellom disse kommunene er høy 

sammenlignet med hva som er typisk i Norge for øvrig, både for inn- og ut-

pendling. De høye pendlingstallene tyder på at god infrastruktur har bidratt til 

at arbeidsmarkedet i regionen er godt integrert.  
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2.4 Fremtidig utvikling 

I arbeidet med KVU for utbedret veg- og baneforbindelse mellom Trondheim 

og Steinkjer, er det definert fem forskjellige konsepter. Konseptene er: 

• K0: Referansekonseptet. Basert på dagens veg- og jernbanenett.  

• K0+: Minimumskonseptet. Gjennomføring av tiltak som gjør transport-

nettet mer effektivt. 

• K1-: Forbedringskonseptet. De mest kritiske veg- og jernbanestrekninger 

blir utbedret. 

• K1: Moderniseringskonseptet. Viktige veg- og jernbanestrekninger blir 

utbedret.  

• K2: Jernbanekonseptet. All innsats på jernbanen. 

• K3: Vegkonseptetet. All innsats på E6. 

• K4: Makskonseptet. Konsept K2 og K3 gjennomføres samlet. 

 I tabellen under vises forutsetninger for reisetidsbesparelse som er benyttet i 

den regionale analysen:  

Tabell 1 Reduksjon i reisetid på veg og jernbane i alle konseptene. Antall minutter. 

    K0+ K1- K1 K2   K3 K4  

Fra Til   Normal Rush Normal Rush Normal Rush   Normal Rush 

Trondheim  Malvik 0 
-7 

-4 
-7 

-4 
-3 

-5 -4 
-8 

-5 

Malvik Stjørdal 0 -2 -2 0 -2 -2 

Stjørdal Meråker 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0 
 

Stjørdal Frosta 0 -4 
 

-4 
 

0 
 

-8 -7 
 

Stjørdal Levanger 0 -7 
 

-11 
 

-4 
 

-14 -17 
 

Levanger Verdal 0 -3 
 

-2 
 

0 
 

-2 -3 
 

Verdal Steinkjer 0 -5 
 

-6 
 

-1 
 

-8 -8 
 

Steinkjer Namsos 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0 
 

Kilde: Egen fremstilling av tall fra Statens Vegvesen 

Tabellen ovenfor viser beregnede tidsbesparelser for veg og bane til sammen. 

Beregningen er basert på et veid gjennomsnitt av redusert reisetid for hen-

holdsvis veg og tog. Reisetidsbesparelsene tilsvarer 30 til 40 prosent for de 

mest omfattende utbyggingsalternativene. I analysen er det lagt til grunn 

elastisiteter på mellom -1,5 og -2,0, dvs. at om reisetiden reduseres med 10 

prosent, vil pendlingen øke med mellom 15 og 20 prosent. Elastisitetene er 

basert på omfattende analyser av data for pendling mellom alle norske kom-

muner.  

Med så vidt høye elastisiteter, så kommer vi frem til at omfattende utbedring-

er i veg- og baneforbindelsene har potensial til å gi en kraftig økning i pend-

lingen, dvs. opp i mot en dobling på enkelte av relasjonene. Tabellen under 

viser beregnede tall for netto pendling for de enkelte kommunene i planområ-

det.  
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Tabell 2 Nettopendling i kommunene i planområde for de forskjellige konsep-

tene. Antall personer. 

Kommune K0 K0+ K1- K1 K2 K3 K4 

Frosta -210 -211 -255 -268 -222 -291 -301 

Levanger 245 244 487 344 235 443 364 

Malvik -3 130 -3 130 -4698 -4 691 -3 476 -4 560 -4 947 

Meråker -67 -67 -73 -73 -69 -71 -73 

Namsos -7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 

Steinkjer 103 103 56 40 93 21 -11 

Stjørdal -842 -841 -1514 -1 476 -1 003 -1 278 -1 527 

Trondheim 10 509 10 511 13044 13 095 11 096 12 887 13 693 

Verdal -512 -512 -950 -876 -557 -1 054 -1 101 

Kilde: COWIs pendlemodell 

Tabellen viser at netto så er det grunn til å regne med en økt innpendling mot 

de større kommunene, noe som også betyr en større utpendling fra de små 

kommunene rundt. 

Det er en rimelig hypotese at en omfattende økt pendling vil ha vesentlige og 

positive virkninger for verdiskapningen i regionen på grunn av agglome-

rasjonseffekter. I denne rapporten har vi gjort enkle simuleringer av endring i 

næringslivets produktivitet. Resultatene er vist under.  

Tabell 3 Verdiskapning av tiltakene i konseptene. Mill. kroner. 

Region 

K0+ K1- K1 K2 K3 K4 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Trondheim - Stjørdal 0 0 500 5 600 600 6 000 100 1 300 600 6 000 700 7 900 

Stjørdal - Åsen 0 0 0 100 0 -300 0 -100 0 -300 -100 -600 

Åsen - Steinkjer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum 0 0 500 5 700 600 5 700 100 1 200 600 5 700 600 7 300 

Note: Nåverdiberegningen er basert på en nåverdi med 20 års levetid og 7% rente.  

Tabellen viser at verdiskapningen som kan relateres til bedre infrastruktur 

mellom Trondheim og Steinkjer kan ligge opp mot 7 mrd NOK, avhengig av 

hvilket konsept som realiseres. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig produktivi-

tetsgevinst i størrelsesorden 1 prosent i hele regionen samlet sett. Av de ulike 

alternativene er det Jernbanekonseptet som skiller seg ut med en relativt lav 

verdiskapningseffekt. Grunnen er at antall arbeidsreisende med jernbane er 

relativt lavt sammenlignet med bil.  

Tabellen viser videre at de positive verdiskapningseffektene i all hovedsak 

kommer kommunene sør i regionen til gode. De mindre kommunene lenger 

nord vil kunne oppleve en negativ verdiskapningseffekt som skyldes at flere 

arbeidstagere vil pendle ut av kommunen. Den negative effekten vil i imidler-

tid i noen grad oppveies av produktivitetsgevinster som skyldes et mer inte-

grert arbeidsmarked.  
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Det må understrekes at gevinstene i tabellen er relatert til utbedret infrastruk-

tur langs hele strekningen Trondheim - Steinkjer, og ikke for hver enkelt 

delstrekning.  
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3 Innledning 

3.1 Problemstilling 

Statens vegvesen gjennomfører for tiden en såkalt konseptvalgutredning 

(KVU) for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Problem-

stillingen i dette notatet er å gjøre en vurdering av hvordan nye transportløs-

ninger vil påvirke den regionale utviklingen. Med regionale virkninger menes 

hvordan blant annet arbeidspendling, handelsomland og rammebetingelser for 

næringslivet påvirkes av utbedret infrastruktur. 

3.2 Metode og begreper for regionale analyser 

I dette avsnittet gjennomgår vi kort noen viktige drivkrefter for regional utvik-

ling. Gjennomgangen tjener dels til å gi en oversikt over de viktigste størrel-

sene som til sammen karakteriserer verdiskapningen i en region og hva som er 

den innbyrdes relasjonen mellom de ulike faktorene.  

Det finnes ingen omforent og standardisert metode for å gjennomføre regiona-

le analyser i forbindelse med større infrastrukturprosjekter. Det finnes imidler-

tid en stor og mer generell teori for regional utvikling som beskriver relasjo-

nene mellom størrelser som befolkning, sysselsetting, inntekt, pendling og 

flytting. I dette kapitlet gjør vi kort rede for disse relasjonene samt for hvor-

dan ny transport infrastruktur påvirker den regionale utviklingen.  

Det er rimelig å anta en høy grad av gjensidighet mellom faktorene som be-

skriver trekkene i den regionale utviklingen. Trolig er det slik at befolkning, 

sysselsetting, inntekt, pendling og flytting alle påvirker hverandre snarere enn 

at det er noen faktorer som utelukkende er drivere for de andre.  
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Figur 1 Sammenhenger i regionale analyser 

 

Hovedressursen for en region vil være de folkene som bor der. Befolkningen 

vil dels bidra som arbeidskraft og med kompetanse for næringslivet, men ut-

gjør samtidig et lokalt markedsgrunnlag for handel og tjenesteyting. Størrel-

sen og sammensetningen på befolkningen vil dermed påvirke sysselsettingen i 

en region.  

Utviklingen i sysselsettingen vil også gjenspeile lønnsomheten i det lokale 

næringslivet. Høy lønnsomhet gjør at bedriftene vil rekruttere nye medarbei-

dere og nye virksomheter vil etablere seg. Lønnsomheten vil bl.a. avhenge av 

bedriftenes produktivitet, dvs. i hvilken grad de utnytter ressursene de har til 

rådighet effektivt og i hvilken grad de klarer å utvikle nye produkter og pro-

sesser (innovasjoner).  

Det er ofte antatt at bedrifter kan ha produktivitetsmessige fordeler av samlo-

kalisering. Dette skyldes flere forhold, bl.a. tilgang til et felles arbeidsmarked, 

ressurser, nærhet til markedet og klyngeeffekter. Fordelene av samlokalisering 

vil i sin tur innebære at det oppstår systematiske regionale variasjoner i lønn-

somhet og produktivitet. Det vil være tilsvarende systematiske regionale for-

skjeller i bedrifters vekst og i nyetableringen av virksomheter.  

Regionale forskjeller i næringslivets vekst, produktivitet og lønnsomhet vil i 

sin tur føre til forskjeller i inntektsnivå for de ansatte mellom ulike områder. 

Inntektsforskjeller uttrykker imidlertid ikke bare forskjeller i næringslivets 

produktivitet, men også forskjeller i kjøpekraft. Dette innebærer at forskjeller 

i produktivitet mellom ulike områder fører med seg tilsvarende regionale for-

skjeller i etterspørselen etter varer og tjenester.  

Vekselvirkningen mellom høy produktivitet og inntekt på den ene siden og 

høy kjøpekraft etter varer og tjenester på den andre skaper en selvforsterkende 

prosess som resulterer i en sentralisering i befolkning og sysselsetning. Det 

finnes imidlertid vesentlige motkrefter som gjør at all næringsvirksomhet ikke 

blir lokalisert på ett sted. I områder med høy vekst i sysselsetting og nærings-

liv vil det oppstå press og flaskehalser. Dette kommer til uttrykk for eksempel 
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gjennom høyere eiendomspriser og høy belastning på den lokale samferdsel 

infrastrukturen.  

Forskjeller i produktivitet/inntekt mellom ulike områder kombinert med flas-

kehalser og høye eiendomspriser i pressområdene vil gjøre det lønnsomt for 

arbeidstagere å pendle, dvs. å velge et annet område å bo enn der en jobber. 

Pendlingen gir opphav til at det rundt områder med sterk sysselsetting og 

økonomisk vekst vil utvikle seg områder som primært tjener til boligformål. 

Til sammen vil bostedsområdene og næringsområdene utgjøre en økonomisk 

region. I en region vil det vanligvis være flere sentra med en høy andel syssel-

setting og flere tettsteder med bosetting. Normalt vil det derfor skje arbeids-

reiser på kryss og tvers i regionen, og ikke bare mellom et tettsted og nærmes-

te sentrum. Grunnen er at næringslivet kan ha ulik grad av spesialisering på 

ulike steder, men at bedriftene på ett sted kan rekruttere ansatte fra hele regio-

nen, og ikke bare fra nærområdet. Statistikken viser derfor at det i alle kom-

muner skjer både inn- og utpendling.  

Det vil være klare grenser for hvor langt en arbeidstager vil være villig til å 

pendle slik at reisetid mellom ulike deler av en region være bestemmende for 

omfanget av pendlingen mellom ulike områder i regionen. Bedre infrastruktur 

vil derfor kunne føre til regionsforstørrelse, dvs. at det området som bedrif-

tene kan rekruttere ansatte fra blir større og at arbeidsmarkedet innen et områ-

de blir mer integrert.  

Sentralisering og regionsforstørrelse er to viktige drivkrefter for verdiskap-

ning. Sentralisering skaper verdier gjennom at bedriftene oppnår samlokalise-

ringsfordeler. Regionsforstørrelse skaper verdier på sin side gjennom at be-

driftene får tilgang til arbeidskraft med mer relevant kompetanse. Til sammen 

omtalles disse drivkreftene ofte som agglomerasjon.  

3.3 Virkninger av nye transportløsninger 

I teksten over har vi definert de viktigste størrelsene som bør være med i en 

generell regionaløkonomisk analyse og hva som karakteriserer de innbyrdes 

relasjonene mellom de ulike faktorene. I gjennomgangen har vi definert 

agglomerasjon som en viktig drivkraft både for verdiskapning generelt og for 

arbeidspendling spesielt. Videre er det påpekt at reisetid mellom ulike områ-

der i en region påvirker omfanget av pendling. 

Relasjonen mellom reisetid og pendling på den ene siden og pendling og 

agglomerasjon på den andre, gir oss en innfallsvinkel til å analysere virkning-

en på verdiskapning av nye transportløsninger. Mekanismen vil være at redu-

serte reisetider vil øke omfanget av pendlingen. Økt pendling innebærer økt 

agglomerasjon, og derigjennom økt produktivitet i næringslivet og således 

høyere verdiskapning.  
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3.4 Datagrunnlag 

I denne rapporten er analysene basert både på prinsipielle og kvantitative 

sammenhenger mellom ny infrastruktur og verdiskapning i en region. Tall-

grunnlaget som er benyttet i analysen er hentet fra to primære kilder:  

• Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken, som inneholder detaljerte oversik-

ter over befolkning, sysselsetting, pendling og inntekt for hver enkelt av 

landets kommuner.  

• RTM (Regional transportmodell), som gir data for reisetid og -avstand 

mellom de enkelte kommunene.  

• Brønnøysundregisteret: Oversikt over bedrifter med mer enn 50 ansatte.  
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4 Status i regionen 

I dette kapitlet tar vi for oss den økonomiske situasjonen i kommunene som 

tilhører interesseområdet eller influensområdet i den regionale analysen for 

KVU Trondheim - Steinkjer. Følgende kommuner er definert som tilhørende 

interesseområdet: 

Kommuner i interesseområdet 

Trondheim Melhus 

Skaun Klæbu 

Malvik Steinkjer 

Stjørdal Levanger 

Meråker Verdal 

Frosta Inderøy 

Namsos  

 

I dette kapitlet ser vi på utviklingstrekk ved befolkningsstrukturen, pendle-

mønsteret, sysselsetting og inntekt. Det er her vektlagt å se på befolknings-

struktur, inntekt og pendlemønster, da COWIs regionale fremskrivningsmo-

deller bruker disse faktorene som inndata. 

4.1 Befolkning 

I interesseområdet skiller Trondheim kommune seg ut nivåmessig. Det vil 

derfor i det følgende være hensiktmessig å skille mellom Trondheim kommu-

ne og de andre kommunene. 
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Figur 2 Befolkning i Trondheim kommune i perioden 1986-2010. Antall personer 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Trondheim kommune hadde i 1986 134 362 innbyggere, og har hatt vekst i 

befolkningen i alle årene frem mot 2010. I 2010 hadde Trondheim kommune 

170 936 innbyggere som betyr en vekst på 27 prosent siden 1986.  
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Figur 3 Befolkning i alle kommunene unntatt Trondheim i perioden 1986-

2010. Antall personer 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

De andre kommunene i interesseområdet har et innbyggertall på mellom om-

trent 6 000 til tett over 21 000 i 2010. De største kommunene er Verdal, Le-

vanger, Stjørdal og Steinkjer som også utgjør de største arbeidsmarkedene i 

interesseområdet når vi ser bort fra Trondheim.  
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Tabell 4 Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i interesseområdet i perioden 1987-

2010 

Kommunenavn Gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 1987-2010 

Trondheim 1,01 % 

Melhus 0,91 % 

Skaun 0,93 % 

Klæbu 1,68 % 

Malvik 1,43 % 

Steinkjer 0,12 % 

Namsos 0,32 % 

Meråker -0,61 % 

Stjørdal 1,02 % 

Frosta 0,04 % 

Levanger 0,54 % 

Verdal 0,31 % 

Inderøy 0,16 % 

Kilde: Egen bearbeiding av tall fra Statistisk sentralbyrå 

I tabellen ovenfor har vi fremstilt den årlige gjennomsnittlige veksten i be-

folkningen i interesseområdet. Her skiller Klæbu og Malvik seg spesielt ut 

med henholdsvis 1,68 prosent og 1,43 prosent gjennomsnittlig årlig vekst. 

Disse to kommunene grenser mot Trondheim, og den sterke veksten kan indi-

kere at Trondheim vokser ut mot disse kommunene. En annen interessant ob-

servasjon er at Steinkjer har hatt en spesielt lav vekst i befolkningen i perio-

den (0,12 prosent). 

4.2 Befolkningsprognoser 

Statistisk sentralbyrå legger frem befolkningsframskrivninger for Norge. Dis-

se fremskrivingene viser hvordan folkemengden, fordelt på kjønn og alder, vil 

endre seg under gitte forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet og flytting inn 

og ut av landet. I det følgende har vi brukt MMMM-alternativet (middels 

fruktbarhet, middels dødelighet, middels flytting og middels økonomisk 

vekst) for SSBs fremskrivinger. 

I tabellen nedenfor vises fremskrevet antall personer i alle kommunene.  
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Tabell 5 Fremskrevet antall personer i alle kommunene i interesseområdet 

fordelt på alder i 2010, 2020 og 2030 

    Trondheim Melhus Skaun Klæbu Malvik Steinkjer Namsos 

0-16år 

2010 33 325 3 344 1 541 1 523 2 995 4 103 2 802 

2020 39 063 3 500 1 795 1 608 2 716 4 205 2 767 

2030 43 440 3 750 2 023 1 785 2 879 4 449 2 946 

16-66 år 

2010 119 017 9 759 4 344 3 819 8 375 13 657 8 256 

2020 132 541 10 610 4 983 4 468 8 921 14 130 8 251 

2030 143 699 11 428 5 677 5 032 9 077 14 460 8 164 

67 år og eld-
re 

2010 18 594 1 738 741 459 1 180 3 320 1 737 

2020 25 173 2 421 1 030 762 1 834 4 163 2 237 

2030 32 073 2 967 1 295 1 058 2 527 5 066 2 747 

    Meråker Stjørdal Frosta Levanger Verdal Inderøy   

0-16år 

2010 438 4 820 535 3 908 3 024 1 275   

2020 393 5 408 502 4 149 3 014 1 191   

2030 403 6 059 545 4 377 3 253 1 224   

16-66 år 

2010 1 563 13 871 1 523 12 205 9 404 3 823   

2020 1 453 15 717 1 532 12 485 9 541 3 747   

2030 1 318 17 269 1 480 12 707 9 697 3 674   

67 år og eld-
re 

2010 470 2 684 437 2 467 1 794 781   

2020 529 3 786 501 3 329 2 669 1 125   

2030 628 4 799 587 4 208 3 299 1 424   

Kilde: Egen bearbeiding av tall fra Statistisk sentralbyrå 

I figurene nedenfor fokuseres det på prosentvise endringer i aldersfordeling 

siden dette gir et bedre bilde av hvordan befolkningssammensetningen i 

kommunene endres over tid. 
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Figur 4 Fremskrevet prosentandel av personer i aldersgruppene 0-16 år, 16-66 år og 

67 år og eldre i Trondheim i 2010, 2020 og 2030 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figuren over viser andelen av befolkningen fordelt på ulike aldersgripper for 

årene 2010, 2020 og 2030. I 2030 antas det å være 219 212 innbyggere i 

Trondheim kommune. Dette representerer en vekst på 28 prosent fra 2010. 

Gruppen i alderen 0 til 16 år ligger relativt stabilt med en andel på omkring 20 

prosent. Det er verdt å merke seg at det er gruppen i alderen mellom 16 og 66 

hvor andelen går ned. Det er denne gruppen som består av mange arbeidsføre 

mennesker. Andelen av personer fra 67 år og eldre forholder seg relativt sta-

bil, men med en økning frem mot 2030. Det er et kjent problem at vi vil få 

den såkalte eldrebølgen. Figuren viser at også Trondheim kommune vil stå 

overfor problemet med en synkende andel av personer som er arbeidsføre og 

en økende andel av eldre. Eldrebølgen skyldes i stor grad de store fødselskul-

lene som var på 1940- og 1950-tallet. Fødselskullene for tiårene etter har ikke 

vært like store.  
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Figur 5 Fremskrevet prosentandel av personer i aldersgruppen 0-16 år i 2010,2020 

og 2030. Alle kommuner i interesseområdet unntatt Trondheim 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figuren over viser andelen av personer i forhold til totalt antall personer bo-

satt i de ulike kommunene i interesseområdet unntatt Trondheim, som er i al-

deren 0 til 16 år i årene 2010, 2020 og 2030. Her er det verdt å merke seg at 

alle kommunene vil få en nedgang i andelen av de yngste i 2030 sammenlig-

net med 2010.  
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Figur 6 Fremskrevet prosentandel av personer i aldersgruppen 16-66 år i 2010,2020 

og 2030. Alle kommuner i interesseområdet unntatt Trondheim 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figuren viser andelen av personer i aldersgruppen 16 til 66 år for alle kom-

munene i interesseområdet unntatt Trondheim i årene 2010, 2020 og 2030. De 

fleste av kommunene for en betydelig nedgang i andelen arbeidsføre personer. 

For kommunene som ligger litt lenger unna Trondheim er nedgangen størst. 

For noen av disse kommunene er nedgangen i 2030 på 7 prosentpoeng i for-

hold til 2010. Kommunene i nærheten av Trondheim ligger på en nedgang fra 

ca. 2 til ca. 4 prosentpoeng.  
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Figur 7 Fremskrevet prosentandel av personer i aldersgruppen 67- år i 2010,2020 og 

2030. Alle kommuner i interesseområdet unntatt Trondheim 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figuren over viser andelen av personer som er 67 år eller eldre for årene 2010, 

2020 og 2030. Som tilfellet også var for Trondheim kommune, vil de andre 

kommunene i interesseområdet også oppleve eldrebølgen med en voksende 

andel av eldre personer. Her er det spesielt verdt å legge merke til at Meråker 

vil oppleve en kraftig nedgang i gruppen 16 til 66 år, men en kraftig økning 

av eldre. Noe av det samme mønstret ser vi får utkantkommunene. Nedgangen 

er ikke like kraftig for kommunene i nærheten av Trondheim.  

4.3 Pendling 

Figurene under illustrerer pendlingen i interesseområdet: 
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Figur 8 Nettopendling i interesseområdet i perioden fra 2000-2009. Antall personer 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Nettopendlingen er differansen mellom de som pendler ut og de som pendler 

inn i en kommune. Ovenfor ser vi at Trondheim har stor innpendling. Videre 

har kommunene som grenser til Trondheim stor utpendling. En stor utpend-

ling er karakteristisk for kommuner som ligger i nærheten av et stort arbeids-

marked, som i dette tilfellet er representert ved Trondheim. Steinkjer skiller 

seg ut her med omtrent like stor innpendling som utpendling, noe som kan 

tilsi at arbeidsmarkedet i Steinkjer er godt integrert med kommunene rundt.  
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Tabell 6 Prosentvis utpendling i prosent av antall sysselsatte bosatt i kommunen 

Kommunenavn Gjennomsnittlig pendleandel 2000-
2009 

Trondheim 11,4 % 

Melhus 58,2 % 

Skaun 67,8 % 

Klæbu 70,8 % 

Malvik 73,2 % 

Steinkjer 21,9 % 

Namsos 16,0 % 

Meråker 21,8 % 

Stjørdal 31,1 % 

Frosta 31,7 % 

Levanger 25,6 % 

Verdal 33,2 % 

Inderøy 51,1 % 

Kilde: Egen sammenstilling av tall fra Statistisk sentralbyrå 

Prosentandelene i tabellen ovenfor angir antall som pendler ut av kommunen 

delt på antall sysselsatte bosatt i kommunen. Igjen ser vi mønsteret beskrevet 

ovenfor. De kommunene som ligger nære Trondheim har en høy pendleandel 

på mellom 58,2 prosent og 73,2 prosent. Kommunene nordover i 

interesseområdet har en lavere pendleandel.  

I figuren under har vi oppsummert pendlingsstrømmene mellom ulike deler av 

interesseområdet. Figuren illustrerer godt at pendlingen i stor grad skjer på 

"kryss og tvers", dvs. at selv om det netto skjer en innpendling til Trondheim, 

så skjer det samtidig en omfattende pendling mellom Trondheim og de ulike 

sentraene i Innherred.  
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Figur 9 Pendlingsstrømmer 

 

Kilde: Statens Vegvesen  
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4.4 Arbeidsmarked og næringsliv 

Figur 10 Antall sysselsatte personer i Trondheim kommune i perioden 2000-2009. 

Antall personer 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Sysselsettingen i Trondheim kommune har økt gjennom 2000-tallet fra et nivå 

på 87 973 til 106 644 i 2008, noe som tilsier en vekst på 21 prosent. Sysselset-

tingen hadde en svak nedgang fra 2008 til 2009, noe som kan skyldes en noe 

lavere økonomisk aktivitet som følge av finanskrisen. 
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Figur 11 Antall sysselsatte personer i interesseområdet (unntatt Trondheim) i perio-

den 2000-2009. Antall personer 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Tabellen over viser nivået på sysselsettingen i kommunene i interesseområdet 

for øvrig. Det er verdt å legge merke til at Stjørdal har hatt en spesielt stor øk-

ning i antall sysselsatte fra 2004 til 2009. 
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Tabell 7 Andel av sysselsatte med arbeidssted i ulike kommuner som jobber i næring-

ene: Industri, Engros, Detaljhandel, Transport og Tjenesteyting 

 Industri Engros Detaljhandel Transport Tjenester 

Trondheim 6,3 % 4,6 % 8,0 % 3,5 % 21,3 % 

Melhus 9,0 % 2,2 % 8,6 % 4,4 % 9,0 % 

Skaun 8,1 % 0,7 % 7,6 % 2,1 % 6,8 % 

Klæbu 4,3 % 0,6 % 4,2 % 8,6 % 9,2 % 

Malvik 5,2 % 1,2 % 6,9 % 3,9 % 12,0 % 

Steinkjer 5,9 % 2,0 % 11,1 % 2,9 % 11,4 % 

Namsos 8,6 % 1,7 % 11,7 % 4,5 % 11,9 % 

Meråker 15,3 % 0,3 % 6,1 % 2,2 % 6,9 % 

Stjørdal 12,4 % 2,0 % 9,9 % 10,0 % 10,2 % 

Frosta 3,0 % 1,6 % 9,8 % 4,9 % 4,1 % 

Levanger 9,2 % 2,1 % 9,3 % 3,0 % 5,9 % 

Verdal 16,8 % 2,1 % 9,3 % 1,9 % 6,3 % 

Inderøy 12,0 % 0,8 % 4,4 % 3,0 % 5,0 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Tabellen ovenfor viser prosentvise sysselsettingsandeler innenfor de fem ho-

vednæringer. Prosentandelene vil ikke summere seg til en, da det kun sees på 

et utvalg næringer. Man bør spesielt legge merke til at kommunene nord i 

interesseområdet har en høy andel sysselsatte innen industri, mens Trondheim 

har en stor andel sysselsatte innen tjenesteyting. De to kommunene med høy-

est andel innen industri, Stjørdal og Verdal, har store industribedrifter lokali-

sert i kommunen. Henholdsvis ligger det et Statoilanlegg og Glavafabrikk i 

Stjørdal, mens i Verdal ligger det et Akeranlegg som lager komponenter til 

offshoreindustrien. Disse "lokomotivene" skaper mange industriarbeidsplasser 

i disse kommunene. Grunnen til at Trondheim har en såpass høy andel ansatte 

innen tjenesteytende sektor er at man i byer finner mange sentrumsfunksjoner 

for eksempel innen offentlig forvaltning, forskning, konsulentvirksomhet og 

finansiell tjenesteyting. En annen næring innen tjenestesektoren som har rela-

tivt sterk vekst er hotellnæringen.  

Figuren under viser en illustrasjon av hvor ulike bedrifter er lokalisert i 

interesseområdet. 



Regional analyse KVU Trondheim - Steinkjer 

http://projects.cowiportal.com/ps/A011776/Documents/3 Prosjektdokumenter/Delutredninger/Regional analyse/RegionalAnalyseKVUTrheimSteinkjerV8.docx 

28 

.  

Figur 12 Lokalisering av næringsliv i interesseområdet 

 

Kilde: Statens Vegvesen 
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Figuren viser at de store bedriftene med mer enn 50 ansatte i all hovedsak er 

lokalisert nær sentrumsområder i hele interesseområdet for denne analysen og 

i nærheten av de større knutepunktene i regionen.  

Tallene, som er hentet fra Bedriftsregisteret i Brønnøysund, viser at nær 

55.000 arbeidstagere i regionen jobber i store bedrifter. Det er til sammen 235 

bedrifter som har mer enn 50 ansatte. De største arbeidsgiverne er St Olavs 

Hospital og NTNU, hver med i overkant av 5.000 ansatte.  

Tabell 8 Antall bedrifter med mer enn 50 ansatte etter næring og lokalisering 

 Steinkjer-
Verdal 

Levanger 
Stjørdal-

Trondheim 

Landbruk 1 
  

Bergverk 
  

2 

Industri 4 1 18 

Forsyning 
  

1 

Handel 
  

9 

Transport 
  

10 

Private tjenester 1 1 53 

Offentlige tjenester 9 8 60 

Kilde: Statens Vegvesen, Brønnøysundregisterne 

Tabellen over viser at av de 235 bedriftene som har mer enn 50 ansatte, så er 

langt de fleste lokalisert i Trondheim-Stjørdal området. De aller fleste har sin 

virksomhet innenfor privat og offentlig tjenesteyting.  
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4.5 Inntekt 

Figur 13 Gjennomsnittlig bruttoinntekt (2008-priser) i interesseområdet i perioden 

1993-2008. Kroner 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Det er vesentlige forskjeller i inntektsnivået mellom kommunene i 

interesseområdet for 2008. Her ligger Malvik og Trondheim kommune høy-

est, etterfulgt av Klæbu kommune. Lavest ligger Verdal og Steinkjer.   
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Figur 14 Relativ gjennomsnittlig bruttoinntekt (2008-priser) i forhold til Trondheim 

kommune (Trondheim kommune = 1 i alle år) 

 
Kilde: Egen sammenstilling av tall fra Statistisk sentralbyrå 

De relative inntektsforskjellene mellom ulike kommuner kan fortelle noe om 

hvor og hvem som bor i en kommune. I figuren over ser vi at i Malvik var 

gjennomsnittsinntekten like høy som i Trondheim i 2008. Videre viser figuren 

at forskjellene i relative inntekter i Skaun og Melhus i forhold til Trondheim 

har blitt vesenlig redusert i perioden 1993-2008. Utjevningen av inntektsfor-

skjellene sammen med økningen i befolkningen i disse kommunene, kan tyde 

på at mange personer med høy inntekt som jobber i Trondheim velger å boset-

te seg i kommunene rundt Trondheim. Dette kan skyldes mangel på arealer 

hvor eneboliger kan bygges i Trondheim. Dermed dannes det forsteder til 

Trondheim i kommunene rundt.  

0,700 0,800 0,900 1,000

Melhus

Skaun

Klæbu

Malvik

Steinkjer

Namsos

Meråker

Stjørdal

Frosta

Levanger

Verdal

Inderøy

2008 2000 1993



Regional analyse KVU Trondheim - Steinkjer 

http://projects.cowiportal.com/ps/A011776/Documents/3 Prosjektdokumenter/Delutredninger/Regional analyse/RegionalAnalyseKVUTrheimSteinkjerV8.docx 

32 

.  

4.6 Flytting 

Tabell 9 Nettoflytting som prosent av befolkningen i kommunen i perioden 2002-2009 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Trondheim 0,4 % 0,6 % 0,6 % 1,0 % 1,4 % 1,5 % 1,1 % 0,8 % 

Melhus 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,4 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 

Skaun 1,0 % -0,2 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 2,6 % 

Klæbu 2,0 % 0,3 % -0,7 % 0,5 % 1,5 % 0,5 % 0,4 % 2,1 % 

Malvik 1,9 % 0,5 % 1,3 % 0,3 % 0,1 % -0,1 % -0,2 % 0,1 % 

Steinkjer -0,3 % 0,2 % 0,4 % -0,4 % 0,9 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 

Namsos 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % -0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,1 % 

Meråker 0,4 % 0,1 % 1,1 % -1,0 % -0,4 % 0,2 % -0,4 % 0,5 % 

Stjørdal 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 

Frosta 1,4 % -0,5 % 1,2 % -0,6 % -0,4 % 0,2 % 0,9 % 0,3 % 

Levanger 0,4 % 0,7 % 0,4 % -0,1 % -0,1 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 

Verdal 0,1 % 0,4 % -0,4 % 0,2 % 0,1 % 0,6 % 0,1 % 0,2 % 

Inderøy 0,1 % -0,6 % 1,1 % 0,3 % -0,5 % -1,4 % -0,1 % 0,1 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Nettoflyttingen er definert som antall innenlandske tilflyttinger minus innen-

landske utflyttinger og innvandring fra utlandet minus utvandring til utlandet. 

Vi ser i tabellen over at det er kun Trondheim, Melhus og Stjørdal som har 

hatt tilflytting gjennom hele perioden fra 2002 til 2009. Stjørdal har videre en 

gjennomsnittlig tilflytting på hele 1,2 prosent årlig, noe som er 0,3 prosentpo-

eng høyere enn Trondheim.  

 



Regional analyse KVU Trondheim - Steinkjer 

http://projects.cowiportal.com/ps/A011776/Documents/3 Prosjektdokumenter/Delutredninger/Regional analyse/RegionalAnalyseKVUTrheimSteinkjerV8.docx 

33 

.  

5 Trender i interesseområdet 

5.1 Innledning 

I dette kapitlet gjøres det en analyse av drivkrefter for rammebetingelser for 

næringslivet i Trøndelagsregionen per 2010. I analysen vurderer vi først sys-

selsetting og næringsstruktur i de større Trøndelagskommunene. Deretter ser 

vi på omfanget av arbeidspendlingen i regionen.  

5.2 Sysselsetting og rammebetingelser for 
næringslivet  

I dette kapitlet gjennomgås sysselsetting og næringsstruktur i interesseområ-

det for analysen av nye transportløsninger mellom Trondheim og Steinkjer. 

Videre gjennomgås mulighetene for fremtidig næringsutvikling innenfor hver 

og en av de ulike bransjene. For å kunne gjøre analyser av sammenhengen 

mellom sysselsettingen og rammebetingelser for næringslivet i norske kom-

muner, har COWI utviklet en statistisk modell. Modellen tar utgangspunkt i 

påvirkningsfaktorer eller drivere for utviklingen i et område, samt relasjonen 

mellom disse driverne og sysselsettingsutviklingen i ulike næringer. Modellen 

er nærmere beskrevet i et vedlegg til denne rapporten.  

Tabell 10 Oversikt over næringsstrukturen i interesseområdet 

  Handel Engros Tjenester Industri Transport 

Trondheim 0 + + - - 

Melhus -- -- - -- -- 

Malvik --- --- -- --- -- 

Steinkjer 0 0 0 -- - 

Namsos ++ 0 + - + 

Stjørdal + - + 0 ++ 

Levanger 0 - 0 0 - 

Verdal 0 + + ++ -- 

Kilde: COWIs næringsmodell. Kommunene Skaun, Meråker, Frosta, Klæbu og Inderøy 

er ikke med i oversikten ovenfor. Grunnen til dette er at de har et samlet innbyggertall på 

mindre enn 10 000 innbyggere og at vår analysemodell ikke omfatter så små kommuner. 

Tabellen over viser resultatene fra vår modellanalyse. 0 betyr at det er høy 

grad av samsvar mellom faktisk sysselsetting i de enkelte sektorene og den 
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sysselsettingen som det er grunn til å forvente ut i fra rammebetingelsene i 

hver enkelt av kommunene. 0 betyr at omfanget av næringsvirksomhet er på 

linje med hva som er vanlig i landet for øvrig, hensyn tatt til forskjeller mel-

lom ulike kommuner med hensyn til befolkning og inntekt. En "-" (minus) 

betyr at faktisk sysselsetting i gjeldende næring er lavere enn hva det er grunn 

til å vente. Antall minuser beskriver størrelsen på avviket. Plussene i tabellen, 

"+", viser at faktisk sysselsetting i gjeldende næring er høyere enn hva ram-

mebetingelsene tilsier. Antall plusser viser størrelsesordenen på avviket.  

Tabellen over viser at næringslivet i Trondheim har en relativt stor vekt på 

tjenester og engrosvirksomhet sammenlignet med hva som er den typisk i lan-

det for øvrig. I Trondheim er det en relativt lav andel sysselsatte i industri og 

transport. En slik næringsstruktur tyder på at agglomerasjonseffektene er rela-

tivt sterke i Trondheim. Agglomerasjon kommer også til syne gjennom at na-

bokommunene til Trondheim, Malvik og Melhus, har et relativt lavt nivå på 

sysselsettingen i alle næringer. En slik næringsstruktur gjenspeiler at det er en 

arealmessig spesialisering mellom Trondheim og de omkringliggende kom-

munene, hvor en relativt stor andel av næringslivet er lokalisert i Trondheim 

samtidig som en relativt stor andel av befolkningen er bosatt i Malvik og 

Melhus. Med agglomerasjon mener vi at også at bedriftene i Trondheim kan 

rekruttere arbeidskraft og kompetanse fra hele Trøndelagsregionen. 

Sysselsettingen i næringene handel, engros og tjenester i Steinkjer er ifølge 

modellen høy grad av samsvar med hva som er typisk i Norge. I kommunen er 

det imidlertid relativt få sysselsatte innen industri og transport. Verdal har på 

sin side flere sysselsatte innen industri enn hva som er vanlig. En av årsakene 

til dette er lokaliseringen av Aker Verdal AS, som produserer elementer til 

offshoreindustrien. Stjørdal kommune har relativt mange ansatte innen han-

del, tjenesteyting og transport enn hva rammebetingelsene i kommunen skulle 

tilsi. En forklaring på at transportsektoren står sterkt i Stjørdal, kan være nær-

heten til Trondheim lufthavn, Værnes. Tabellen viser at de ulike kommunene i 

Innherred har en ulik næringsstruktur med vekt på forskjellige bransjer, men 

at til sammen er næringsstrukturen på linje med hva en finner i landet for øv-

rig.  

Av tabellen kan vi trekke to konklusjoner om konkurranseevne og rammebe-

tingelser for bedrifter i Trøndelagsregionen:  

• Næringslivet i regionen sett under ett er bredt sammensatt. En høy grad 

av balanse innebærer at næringsstrukturen totalt sett er på linje med hva 

som er vanlig i landet for øvrig. I tabellen fremkommer graden av balan-

sen ved at det er om lag like mange plusser og minuser i de største kom-

munene i regionen. Et bredt sammensatt næringsliv tyder på at rammebe-

tingelsene er tilstrekkelig gode til at virksomhetene er konkurransedyktig 

sammenlignet med virksomheter andre steder i Norge. 

• Næringslivet i de store kommunene Innherred har en relativt høy grad av 

spesialisering. Dette ser vi i tabellen ved at de ulike kommunene har 

"plusser" i forskjellige næringer. En slik spesialisering er vanlig i mindre 

sentra, som følge av at det normalt bare er større kommuner at alle typer 
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næringsliv kan oppnå vesentlige samlokaliseringsfordeler. Samlet sett 

fremstår næringslivet i Innherred som balansert og konkurransedyktig 

med næringslivet for øvrig.  

Tolkningen av minus(er) i tabellen er at i denne sektoren finnes et potensial 

for videre utvikling, siden sysselsetningsnivået er lavere enn forventet sett ut i 

fra befolknings- og inntektsnivået i kommunen. Med potensial mener vi at ut 

fra hva som er den vanlige næringsstrukturen i Norge, vil det være mulig for 

kommunene å legge til rette for flere arbeidsplasser innenfor disse næringene. 

Pluss(er) tilsier at faktisk sysselsetting er høyere enn estimert sysselsetting og 

tyder på at det er forhold i kommunen som gjør at næringen har et spesielt 

høyt antall sysselsatte innenfor en næring. Kommunen kan for eksempel ha 

lagt spesielt til rette for denne typen næring i kommuneplaner eller at kom-

munen har en gunstig lokalisering i forhold til kompetanse, infrastruktur eller 

råvarer. Informasjon om hvilke næringer som er sterke og hvilke næringer 

som har potensial i en kommune kan være nyttig i planarbeid og for fremtidig 

tilrettelegging for næringslivet.  

Vi vil legge til at det ikke nødvendigvis bør være et mål for en kommune å ha 

et "0"-næringsliv. Spesialisering og utnyttelse av et lokalt ressursgrunnlag, 

som gir "+"-næringer, kan være både ønskelig og lønnsomt for en kommune.  

5.3 Dagens pendling i Trondheimsregionen 

I dette kapitlet gjør vi en analyse av omfanget av pendling mellom kommune-

ne i interesseområdet. Analysen er basert på en statistisk modell som er utvik-

let til dette formålet. Modellen er nærmere beskrevet i vedlegget til denne 

rapporten.  

De faktiske tallene for pendling i Trondheimsregionen er vist i avsnitt 4.3. 

Netto er det registrert rundt 20.000 pendlere innenfor interesseområdet. Pend-

lere er i denne sammenhengen definert som arbeidstagere som har bosted og 

arbeidssted i forskjellige kommuner. Pendlerandelen, dvs. antall pendlere som 

andel av befolkningen, varierer svært mye, fra 10-70%. 

Vår analyse tar utgangspunkt i at det er en klar sammenheng mellom pendling 

mellom norske kommuner, reiseavstand, samt relative forskjeller i inntekter 

og eiendomspriser mellom kommunene. Pendlingen øker desto kortere reise-

avstand og desto større forskjellene er i inntekter. Den typiske pendleren er 

med andre ord bosatt i en kommune med kort reiseavstand til arbeidssteds-

kommunen og hvor inntektene er relativt høye i arbeidskommunen. Våre ana-

lyser viser videre at andelen av befolkningen som pendler (dvs. pendlerraten) 

er stigende desto større arbeidskommunen er og desto mindre bostedskommu-

nen er. De høyeste pendlerratene vil vi derfor typisk finne i små kommuner 

som ligger nær en stor kommune og hvor det er store forskjeller i inntekter og 

eiendomspriser mellom kommunene.  
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Gitt denne tankemodellen for omfanget av pendling kan vi danne oss et bilde 

av om pendlingen i Trondheimsregionen er høy eller lav sammenlignet med 

hva som er typisk for landet for øvrig.  

Figuren oppsummerer resultatene fra vår beregninger og viser i hvilken grad 

pendlingen til og fra de ulike kommunene i interesseområdet er større eller 

mindre enn det karakteristika ved reiseavstand, inntekts- og eiendomspriser 

tilsier. Figuren skal leses som følger: Søylene representerer differansen (i pro-

sent) mellom den modellberegnede pendling og den faktiske pendlingen. For 

positive indeksverdier er den faktiske pendlingen større enn hva reiseavstand, 

kommunestørrelse og inntektsforskjeller tilsier. 

Figur 15 Pendlerindekser for Trondheimsregionen 

 

Generelt er det to viktige karakteristika som fremgår av figuren. For det første 

er det mye pendling i Trondheimsregionen. Det fremgår av at indeksverdiene 

gjennomgående er positive. For det andre er representerer Trondheim kom-

mune tyngdepunktet i arbeidsmarkedet, både i absolutte tall og relativt sett ut i 

fra hva som er karakteristika ved de ulike kommunene i regionen. 

De ulike kommunene i regionen kan grovt sett deles i tre:  

• Trondheim kommune med en relativt sett høy innpendling kombinert 

med en normal utpendling 

• Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik og Inderøy, hvor innpendlingen til kom-

munen er lav relativt sett. Dette er kommuner hvor aktiviteten i nærings-

livet er relativt lav når en ser i forhold til landet totalt sett. 

• Steinkjer, Meråker, Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Namsos, hvor 

både inn- og utpendling er større en hva som er alminnelig.  
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Siden det systematisk er mye pendling mellom kommunene i Trøndelagsregi-

onen, særlig i de større kommunene i Nord-Trøndelag, er det grunn til å konk-

ludere med at arbeidsmarkedet i regionen er godt integrert. Det må sies at det 

er en god balanse i pendlingen siden det er stor grad av både inn- og utpend-

ling i store kommuner som Steinkjer, Stjørdal, Verdal og Levanger. Der det 

kan sies å være en skjevhet, er primært mellom Trondheim kommune på den 

ene siden og de mindre og spesialiserte bostedskommunene som Melhus, 

Skaun, Klæbu og Malvik på den andre siden.  
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6 Samlet konsekvensvurdering 

6.1 Innledning 

I dette kapitlet presenterer vi beregninger for de verdiskapningsmessige kon-

sekvensene av nye transportløsninger for strekningen Trondheim-Steinkjer. 

Utbedret infrastruktur vil føre til at  

• Reisetiden mellom kommunene i planområdet blir redusert.  

• Pendlingen vil øke.  

• Økt grad av arealmessig spesialisering mellom nærings- og boligområder 

(sentralisering). Prosjektet vil samtidig innebære en regionsforstørring, 

dvs. at næringslivet på ett sted vil kunne rekruttere arbeidskraft fra et 

større område. Til sammen innebærer økt sentralisering og regionsfor-

størrelse en økt grad av agglomerasjon i området.  

• Økt verdiskapning som følge av økt agglomerasjon. 

6.2 Endret reisetid i de ulike konseptene 

I forbindelse med KVU-arbeidet er virkningen på reisetid i de ulike konsepte-

ne beregnet ved hjelp av tradisjonelle trafikkmodeller. Under forklares først 

hva de forskjellige konseptene går ut på, før vi viser besparelser i reisetid for 

de ulike konseptene for henholdsvis vei og togtrafikk mellom kommunene i 

planområdet for prosjektet.  

Konseptene er: 

• K0: Konsept 0 er referansekonseptet, og tar utgangspunkt i dagens veg- 

og jernbanenett. Prosjekter som er startet eller har fått bevilgninger inn-

går. 

• K0+: Konsept 0+ er minimumskonseptet og innebefatter mindre tiltak 

som gjør transportnettet mer effektivt. 

• K1-: Forbedringskonseptet utbedrer de mest kritiske veg- og jernbane-

strekninger, og fokuserer på etablering av gode knutepunkt for å koble 

seg på transportnettet langs korridoren. 
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• K1: Dette konseptet er et moderniseringskonsept. Kritiske veg- og jern-

banestrekninger blir utbedret med formål å skape gode knutepunkter for å 

koble seg på transportnettet i korridoren.  

• K2: Konseptet K2 konsentrerer all innsatsen på jernbanen, og er jernba-

nekonseptet. I dette konseptet vil vegstandarden være som i referanse-

konseptet. 

• K3: Konsept K3 er et rendyrket vegkonsept. Hele strekningen langs E6 

mellom Trondheim og Steinkjer får motorveistandard. Jernbanen får 

samme standard som i referansekonseptet. 

• K4: Dette konseptet er makskonseptet. Her kombineres konsept K2 og 

konsept K3. 

Tabell 11 Reduksjon i reisetid på veg i alle konseptene. Antall minutter. 

    K0 K0+ K1- K1 K2 K3 K4 

Trondheim  Malvik 20 0 -3 -3 0 -4 -4 

Malvik Stjørdal 7 0 -2 -2 0 -2 -2 

Stjørdal Meråker 38 0 0 0 0 0 0 

Stjørdal Frosta 42 0 -5 -5 0 -9 -9 

Stjørdal Levanger 42 0 -8 -10 0 -16 -16 

Levanger Verdal 8 0 -2 -2 0 -3 -3 

Verdal Steinkjer 27 0 -5 -7 0 -8 -8 

Steinkjer Namsos 71 0 0 0 0 0 0 

Kilde: Statens vegvesen 

I tabellen over er K0-kolonnen den tiden det tar å kjøre mellom de forskjellige 

stedene i tilknytning med strekningen Trondheim - Steinkjer. I de andre ko-

lonnene vises reduksjonen i reisetid i minutter i de forskjellige konseptene. 

Eksempelvis vil det i konsept K1 være slik at kjøretiden mellom Trondheim 

og Malvik er 17 minutter. Konsept K2 er jernbanekonseptet slik at i dette 

konseptet vil det ikke være noen reisetidsbesparelser for vegtrafikken. 
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Tabell 12 Reduksjon i reisetid på jernbanen i alle konseptene. Antall minutter. 

    K0 K0+ K1- K1 K2 K3 K4 

Fra Til     Normal Rush Normal Rush Normal Rush   Normal Rush 

Trondheim  Malvik 28 0 
-16 

-8 
-15 

-8 
-15 

-8 0 
-15 

-8 

Malvik Stjørdal 10 0 -2 -1 -1 0 -1 

Stjørdal Meråker 38 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0   

Stjørdal Frosta 42 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0   

Stjørdal Levanger 48 -2 -4 
 

-17 
 

-22 
 

0 -22   

Levanger Verdal 13 0 -4 
 

-1 
 

-2 
 

0 -2   

Verdal Steinkjer 24 0 -3 
 

-2 
 

-6 
 

0 -6   

Steinkjer Namsos 71 0 0   0   0   0 0   

Kilde: Statens vegvesen 

Tabellen over viser reisetidene på jernbanen for stedene i tilknytning til strek-

ningen Trondheim - Steinkjer. I K0-kolonnen vises reisetidene i referansekon-

septet. I konsept K2 vil for eksempel en reise mellom Trondheim og Levanger 

ta 49 minutter, mens det i referansealternativet tar 1 time og 26 minutter. For 

konseptene K1, K2 og K4 er det skilt mellom normaltidstrafikk og rushtids-

avganger. Grunnen til dette er at på strekningen mellom Trondheim og Stjør-

dal stopper ikke toget i Malvik i normaltiden. Det stopper derimot tog i Mal-

vik i rushtiden. Konsept K3 er vegkonseptet slik at i dette konseptet vil det 

ikke være noen reisetidsbesparelser for trafikken på jernbanen.  

6.3 Økt pendling  

COWIs analyse indikerer helt entydig at redusert reisetid vil gi økt pendling, 

jfr. vedlegget til denne rapporten. Dette er en fundamental egenskap, både i 

COWIs modeller og i de tradisjonelle transportmodellene. Siden pendlerelas-

tisiteten, dvs. i hvilken grad pendlingen er følsom for endret reisetid, er anslått 

til å ligge rundt -2,0 så vil en 10 prosent reduksjon i reisetiden gi en økning i 

pendlingen på rundt 20 prosent, jfr. figur 18 over.  

De ulike konseptene inneholder litt ulike utbyggingsløsninger for veg- og 

jernbane. Arbeidet med COWIs regionale modell er det ikke grunnlag for å 

konkludere om tilbøyeligheten til å pendle avhenger av om arbeidsreisene fo-

regår med bil eller bane. I den videre analysen er derfor transportmiddelforde-

lingen fra RTM i de ulike konseptene brukt for å vekte tidsbesparelsen for 

bane og veg som en tilnærming til hvordan pendlingen påvirkes av nye trans-

portløsninger.  

Tabellen under viser våre resultater for endret pendling mellom kommunene i 

interesseområdet langs strekningen Trondheim - Steinkjer.  
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Tabell 13 Pendlere mellom kommunene i planområde for de forskjellige konseptene. 

Antall personer. 

Pendling  
K0 K0+ K1- K1 K2 K3 K4 

Fra Til 

Trondheim Malvik 466 466 697 697 519 674 734 
Trondheim Steinkjer 81 81 94 97 84 103 110 
Trondheim Meråker 17 17 19 19 17 18 19 
Trondheim Stjørdal 586 586 993 979 678 904 1 045 
Trondheim Levanger 113 113 151 165 125 176 202 
Trondheim Verdal 38 38 50 53 41 56 63 

Malvik Trondheim 3 514 3 514 5 247 5 247 3 909 5 077 5 527 
Malvik Stjørdal 315 315 542 517 327 569 562 
Malvik Levanger 17 17 22 23 17 32 30 

Steinkjer Trondheim 457 457 527 549 472 579 621 
Steinkjer Namsos 62 62 62 62 62 62 62 
Steinkjer Stjørdal 37 37 46 50 39 56 62 
Steinkjer Levanger 232 232 355 361 249 428 447 
Steinkjer Verdal 315 315 473 510 346 603 642 

Namsos Steinkjer 77 77 77 77 77 77 77 
Namsos Levanger 39 39 39 39 39 40 40 

Meråker Trondheim 56 56 63 63 58 61 64 
Meråker Stjørdal 96 96 96 96 96 96 96 

Stjørdal Trondheim 1 699 1 699 2 881 2 842 1 967 2 622 3 033 
Stjørdal Malvik 224 224 385 367 233 404 399 
Stjørdal Steinkjer 39 39 49 53 41 59 65 
Stjørdal Meråker 67 67 67 67 67 67 67 
Stjørdal Frosta 20 20 23 24 20 29 28 
Stjørdal Levanger 144 145 200 244 168 295 351 
Stjørdal Verdal 33 33 46 52 37 61 70 

Frosta Trondheim 74 74 94 94 78 102 106 
Frosta Stjørdal 68 68 80 81 68 101 97 
Frosta Levanger 128 129 150 168 141 170 184 
Frosta Verdal 19 19 23 24 20 25 27 

Levanger Trondheim 442 444 595 651 490 694 793 
Levanger Malvik 15 15 20 21 15 29 27 
Levanger Steinkjer 237 237 363 369 255 437 456 
Levanger Namsos 30 30 30 30 30 30 30 
Levanger Stjørdal 195 196 270 329 226 398 474 
Levanger Frosta 58 59 68 76 64 77 84 
Levanger Verdal 567 567 1 036 914 601 1 105 1 114 

Verdal Trondheim 239 239 311 330 258 353 393 
Verdal Steinkjer 329 329 495 533 362 631 671 
Verdal Namsos 17 17 17 18 17 18 18 
Verdal Stjørdal 57 57 80 90 64 106 121 
Verdal Levanger 1 007 1 007 1 841 1 625 1 068 1 963 1 979 

Kilde: COWIs pendlemodell 
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Vi ser i tabellen bruttopendlingen mellom kommunene. Nettopendlingen vil 

for eksempel være differansen mellom antall pendlere fra Trondheim til Mal-

vik og antall pendlere fra Malvik til Trondheim. Noen av kommuneparene er 

ikke med i oversikten ovenfor. Grunnen til dette er at pendlingen mellom dis-

se kommunene er for liten til at COWIs modell omfatter dem. 

Vi ønsker å presisere at de estimerte pendlertallene i tabellen gjelder på lang 

sikt. Dette betyr at hvis alle tiltakene i et konsept blir gjennomført og står kla-

re i dag vil det ta mange år før antallet pendlere kommer opp på de estimerte 

nivåene. Økningen i pendlingen vil skje gradvis over tid. Det må også under-

strekes at beregningene forutsetter at det ikke avkreves bompenger.  

Resultatene i tabellen er basert på COWIs regionaløkonomiske modell og er 

må tolkes som komplementære til de beregningene som gjøres med tradisjo-

nelle transportmodeller.  

6.4 Økt sentralisering og regionsforstørring 

Det er en rimelig hypotese at utbedret infrastruktur vil føre både til økt sentra-

lisering, dvs. en klarere arbeidsdeling mellom nærings og boligområder, samt 

at bedrifter i sentrale områder i regionen i større grad kan rekruttere ansatte 

fra hele regionen (regionsforstørring).  

Tilgang til god infrastruktur er en viktig drivkraft for sentralisering. Økt sent-

ralisering kan komme til utrykk både ved at flere arbeidstagere pendler til de 

sentrale områdene og ved at befolkningen flytter ut. For enkelthets skyld er 

det i våre beregninger antatt at det ikke skjer flytting mellom kommunene, 

slik at den økte pendlingen oppstår som følge av økt sysselsetting i sentrale 

kommuner på bekostning av de mer typiske bostedskommunene. Sagt på en 

annen måte; Tabell 13 over, som viser endret pendling mellom Trøndelags-

kommunene, illustrerer derfor også endringer i sysselsettingen.  

I tillegg er det rimelig å anta at bedre infrastruktur gir økt verdiskapning ved 

at bedriftene på kort sikt får tilgang til et større arbeidsmarked. Dette gjør dels 

at det blir lettere å få tak i riktig kompetanse. Et bedre fungerende arbeids-

marked vil gjøre det mer attraktivt å utvide eksisterende virksomheter og å 

etablere nye bedrifter. Økt vekst i næringslivet gjør at man i en region på lang 

sikt kan oppleve økt produktivitet i hele næringslivet, noe som i seg selv gjør 

bedriftene mer vekstkraftige.  

6.5 Økt verdiskapning 

Den verdiskapningsmessige effekten av utbedret infrastruktur kan knyttes til 

at bedrifter i sentrale områder vil nyte godt av økte fordeler ved samlokalise-

ring samtidig som alle bedriftene i regionen får tilgang til et bedre integrert 

arbeidsmarked. Beregningen av den økte verdiskapningen er basert på at det i 

Norge kan observeres vesentlige produktivitetsforskjeller mellom kommuner 

med ulik grad av integrasjon i arbeidsmarkedet i regionen og sentralitet. Dette 

er dokumentert i et vedlegg til denne rapporten.  
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Virkningen på verdiskapningen vil være forskjellig mellom de ulike kommu-

nene i regionen. Grovt sett kan en si at for de mindre kommunene så er verdi-

skapningseffekten tvetydig, mens for de store kommunene er virkningen en-

tydig positiv. Med dette menes at mindre kommuner vil oppleve en økt netto 

utpendling, jfr. tabell 14. Økt netto utpendling fører til at graden av sentralitet 

reduseres, slik at næringslivet forvitrer og reduserte samlokaliseringsfordeler 

fører til redusert produktivitet og verdiskapning. På den annen side; pendling-

en vil øke i alle kommuner som følge av et mer effektivt arbeidsmarked. Be-

driftene i de små kommunene vil også tjene på dette, fordi næringslivet i stør-

re grad enn før vil finne den kompetansen de trenger i arbeidsmarkedet. De 

store kommunene vil på sin side oppleve både økt sentralitet pga. økt netto 

innpendling og økt arbeidsmarkedsintegrasjon. Bedriftene i de store kommu-

nene vil derfor oppleve økt produktivitet både som følge av økte samlokalise-

ringsfordeler og som følge av bedre tilgang på relevant kompetanse.  

I tabellen nedenfor vises de beregnede effektene på realinntekten, som følge 

av tiltakene i de forskjellige konseptene, i de forskjellige delregionene i inter-

esseområdet. Endringene i realinntekt kan sees på som endringer i produktivi-

tet jamført diskusjonen over.  

Tabell 14 Beregnet endring i realinntekt i de forskjellige konseptene. 

Region 
K0+ K1- K1 K2 K3 K4 

            

Trondheim - Stjørdal 0,0 % 0,9 % 0,9 % 0,2 % 0,9 % 1,1 % 

Stjørdal - Åsen 0,0 % 1,3 % 1,1 % 0,1 % 1,6 % 1,6 % 

Åsen - Steinkjer 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,1 % 0,6 % 0,6 % 

Vektet gjennomsnitt 0,0 % 0,9 % 0,9 % 0,2 % 0,9 % 1,1 % 

Kilde: COWIs pendlemodell 

Tabellen viser, slik som antydet over, at virkningen av utbedret infrastruktur 

er forskjellig mellom delregionene. Alle regionene vil i gjennomsnitt få økt 

produktivitet i de ulike konseptene. Det er primært regionsforstørring som 

bidrar til de produktivitetsmessige gevinstene.  

Med de forutsetninger som er gjort rede for over mht redusert reisetid i de uli-

ke konseptene, og konsekvenser for pendling, har vi beregnet de verdiskap-

ningsmessige effektene av utbedret veg og baneforbindelse Trondheim - 

Steinkjer. Verdiskapningseffektene er oppsummert i tabellen under.  
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Tabell 15 Verdiskapningsvirkninger av tiltakene i konseptene. Mill. kroner. 

Region 

K0+ K1- K1 K2 K3 K4 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Trondheim - Stjørdal 0 0 500 5 600 600 6 000 100 1 300 600 6 000 700 7 900 

Stjørdal - Åsen 0 0 0 100 0 -300 0 -100 0 -300 -100 -600 

Åsen - Steinkjer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum 0 0 500 5 700 600 5 700 100 1 200 600 5 700 600 7 300 

Note: Nåverdiberegningen er basert på en nåverdi med 20 års levetid og 7% rente.  

Tabellen viser at verdiskapningen som kan relateres til bedre infrastruktur 

mellom Trondheim og Steinkjer kan ligge i intervallet 1-7 mrd NOK, avheng-

ig av hvilket konsept som realiseres. Virkningen er klart størst for Trondheim 

og Stjørdal. Verdiskapningen i området påvirkes klart positivt av både pro-

duktivitetsmessige gevinster og at innpendlingen øker. For de andre kommu-

nene i regionen er virkningene mindre og delvis negative. Grunnen er at er at i 

alle disse kommunene netto vil pendlingen ut av området øke. Den økte ut-

pendlingen oppveier den generelle produktivitetsøkningen i området (jfr. ta-

bellen over). 

Tabellen viser verdiskapningseffekten av utbedret infrastruktur på hele strek-

ningen Trondheim - Steinkjer. Dersom investeringene begrenses til utbygging 

på deler av strekningen vil verdiskapningseffekten bli mindre og fordelingen 

mellom de ulike delområdene vil bli annerledes.  

Verdiskapningsvirkningene viser at det er jernbanekonseptet som har minst 

virkninger av konseptene. Grunnen til dette er at det er relativt få som bruker 

toget på strekningen Trondheim - Steinkjer. Transportarbeidsfordelingen fra 

RTM viser at det er omtrentlig slik at 80 prosent av transportarbeidet foregår 

på vei, og 20 prosent på bane i alle konseptene. Denne fordelingen er lagt til 

grunn når verdiskapningseffektene beregnes. Selv om reisetidsreduksjonen i 

Jernbanekonseptet er stor, påvirker dette relativt sett få reisende sammenlignet 

med de andre konseptene og dermed blir virkningene mindre. I de andre kon-

septene kommer vi frem til ganske like resultater i størrelsesorden for verdi-

skapningseffektene. Dette kommer av at alle konseptene utbedrer de samme 

flaskehalsene i de mest folkerike områdene, det vil si at utbyggingen påvirker 

de samme pendlerne, og verdiskapningseffektene blir relativt like.  

6.6 Virkninger for handelsvirksomhet 

I dette avsnittet ser vi nærmere på mulige konsekvenser for handelsvirksom-

het av ny transport infrastruktur på strekningen Trondheim-Steinkjer.  

Bedre fremkommelighet vil på kort og mellomlang sikt føre til at det blir 

lettere for mange kunder å komme seg til sitt vanlige handelssted. Samtidig 

kan bedre framkommelighet også føre til at noen kunder vil endre sin adferd 

og velge nye steder å gjøre innkjøp. Sett ut i fra kundenes perspektiv vil der-
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for endringer nye transportløsninger kunne føre til både flere handelsreiser og 

nye reisemønstre.  

Dagligvarebutikker er den typen handelsvirksomhet som normalt ligger i nær-

heten av bostedsområder. Det er dagligvarer som utgjør det største volumet av 

innkjøpsreiser, ifølge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 er 59 pro-

sent av alle innkjøpsreiser knyttet til dagligvareinnkjøp. Grunnen til dette er at 

folk er lite villige til å reise langt for å handle dagligvarer og at innkjøpene 

gjøres flere ganger i uken. Ny transportløsning Trondheim-Steinkjer vil neppe 

på kort sikt gi grunnlag for store endringer i reiser i forbindelse med innkjøp 

av dagligvarer.  

Handel med utsalgsvarer slik som klær, sko og lignende er ofte lokalisert i 

byer eller i kjøpesentre. Det som kjennetegner innkjøpsreisene er at de gjøres 

sjeldnere enn innkjøp av dagligvarer. Kundene er vanligvis mer interessert i å 

gjøre innkjøp på steder med et relativt stort vareutvalg enn hva som er tilfelle 

for matvarer. Butikkene har derfor en fordel av å lokalisere seg i områder 

hvor ulike typer handelsvirksomhet er samlet. Når det gjelder handel med 

andre utsalgsvarer, slik som byggevarer, hvite- og brunevarer samt store varer 

(biler etc.), har kundene en relativt stor tilbøyelighet til å reise over større av-

stander for å gjøre innkjøp. I tillegg til at kundene foretrekker å gjøre innkjøp 

områder med et bredt vareutvalg innebærer et relativt høyt prisnivå på disse 

varene at det kan lønne seg å gjøre relativt lange innkjøpsreiser for å utnytte 

spesielle tilbud. For utsalgsvarer generelt, og plasskrevende varer spesielt, vil 

butikkene normalt ha en fordel av å lokalisere seg nær infrastruktur som sikrer 

god tilgjengelighet for kunder i et stort område. Når infrastrukturen utbedres 

vil handelsomlandet for hver enkelt butikk øke, og konkurransen mellom uli-

ke handelssentra vil forsterkes. Den økte konkurransen kan tenkes å føre til at 

de mest sentralt beliggende butikkene vil oppnå en konkurransefordel og øke 

sine markedsandeler på bekostning av mer perifere handelssteder. Ny trans-

portløsning Trondheim-Steinkjer kan derfor potensielt føre til at noe handels-

virksomhet relokaliseres, kanskje spesielt innenfor plasskrevende varer.   

Ny infrastruktur vil også ha langsiktige konsekvenser for handelsnæringen 

som følge av økt agglomerasjon. Siden utbedret infrastruktur påvirker syssel-

settings- og bosettingsmønsteret generelt, vil rammebetingelsene for handelen 

endres. Handelsnæringen i Norge er normalt lokalisert både i utkantområder 

og i sentrum uten noen spesiell vekt mot noen av dem. Dette kommer av at 

dagligvareforretninger som nevnt over normalt ønske å lokalisere seg nær bo-

ligområder, mens utsalgsvarer vil lokaliseres mer sentralt. Når befolknings og 

sysselsettingsstrukturen endres på grunn av agglomerasjonseffekter vil derfor 

omfanget av handelsvirksomheten i ulike områder kunne endres. En økt grad 

av sentralisering av næringslivet generelt sett vil en nok kunne anta at fører til 

en tilsvarende sentralisering av handel med utsalgsvarer. Det er grunn til å 

anta at dagligvareforretninger fortsatt vil lokalisere seg i nærheten av bolig-

områder. Denne delen avhandelssektoren vil trolig derfor i liten grad bli på-

virket av økt agglomerasjon.  



Regional analyse KVU Trondheim - Steinkjer 

http://projects.cowiportal.com/ps/A011776/Documents/3 Prosjektdokumenter/Delutredninger/Regional analyse/RegionalAnalyseKVUTrheimSteinkjerV8.docx 

46 

.  

6.7 Oppsummering 

Tabell 16 Oppsummering av virkninger 

 

K0+ Øvrige konsepter

A
rbeids 

m
arked

Små 
virkninger

Alle konseptene vil bidra til et mer velfungerende arbeidsmarked 
gjennom regionsforstørring. Bedrifter i alle bransjer vil i større grad 
kunne rekruttere arbeidskraft fra hele regionen. Utbedret infrastruktur 
gir vesentlig verdiskapning i alle konseptene. Virkningen vil være størst i 
det konseptet med størst samlet innsparing i reisetid

R
egion

dannelse

Små 
virkninger

I alle konseptene vil virkningen være en sentralisering av næringslivet. 
Endringer i arbeidspendlingen vil netto føre til at en større andel av 
arbeidsstokken blir sysselsatt i Trondheim. Virkningen vil være størst i 

det konseptet med størst samlet innsparing i reisetid

N
æ

ringsliv

Små 

virkninger
Regionsforstørring og sentralisering vil i sum påvirke verdiskapningen i 

næringslivet positivt. For de største byene vil verdiskapningen påvirkes 
entydig positivt, men for de mindre kommunene kan økt netto 
utpendling føre til negative verdiskapningseffekter. 

O
ffentlig 

virksom
het

Ikke vurdert

R
e

ise
liv

Ikke vurdert
Kultur

Ikke vurdert

A
re

a
lb

ru
k

Små
virkninger

Økt netto pendling til Trondheim vil kunne føre til økt etterspørsel etter 

næringsarealer i og nær Trondheim. I de andre kommunene vil 

etterspørselen etter arealer til boligformål øke. 
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7 Usikkerhet 

Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til analysen av i hvilken grad nye 

transportløsninger mellom Trondheim og Steinkjer påvirker den regionale 

utviklingen.  

7.1 Tallfesting 

Den primære usikkerheten er neppe om utbedret infrastruktur vil føre til økt 

verdiskapning i en region, men hvor mye. Vår analyse av verdiskapningsef-

fektene er basert på produktivitetsvirkninger av økt agglomerasjon. Det er en 

høy grad av konsensus om at samferdselsinfrastruktur bidrar til økt verdi-

skapning gjennom økt agglomerasjon. Den primære usikkerheten er derfor 

knyttet til å tallfeste gevinstene, snarere enn om gevinstene er sannsynlige 

eller ikke. 

COWIs modell har en relativt enkel design, men er samtidig basert på et om-

fattende statistisk arbeid for å tallfeste sammenhengen mellom reisetid og 

pendling på den ene siden samt mellom pendling og verdiskapning på den 

andre. Bruk av andre data og alternative modellspesifikasjoner vil sannsynlig-

vis gi ulike anslag på verdiskapningen, men neppe komme til kvalitativt helt 

andre resultater mht om det vil foreligge gevinster.  

7.2 Fordelingsvirkninger 

En hovedkonklusjon fra analysen over er at agglomerasjon innebærer to, og 

delvis motstridende drivkrefter for verdiskapningen. For store sentra er virk-

ningen entydig og positiv, men mindre kommuner vil kunne stå overfor pro-

duktivitetstap som skyldes økt netto utpendling. Siden nettoeffekten på verdi-

skapningen ikke er entydig for mange kommuner, vil det herske en vesentlig 

usikkerhet mht. fordelingsvirkningene av ny samferdselsinfrastruktur.  

Det finnes ikke noen veldefinert kritisk masse for hvor stor en kommune må 

være for at agglomerasjonseffektene skal være entydig positive. I vår modell 

vil nettoeffekten av ny samferdselsinfrastruktur være spesifikk for ulike pro-

sjektkonsepter og være avhengig av karakteristika ved de ulike kommunene i 

utgangspunktet mht omfanget av pendlingen samt sysselsettings- og nærings-

struktur for øvrig.  
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Gjennomgangen av status i regionen inkluderer kommunene nord for Stein-

kjer opp til Bodø. Verdiskapningseffektene av utbedret infrastruktur som kan 

relateres til agglomerasjon vil trolig være små.  

7.3 Kommunal arealplanlegging 

Analysen i kapittel 6 er som nevnt basert på statistiske trender for utvikling i 

pendling, agglomerasjon og produktivitet. Våre undersøkelser viser at det er 

betydelige variasjoner fra kommune til kommune mht. hvor godt analysen 

treffer. Slike variasjoner er for så vidt vanlige i denne typen modeller, men 

understreker betydningen av at lokale forhold kan føre til andre utviklings-

trekk i en kommune enn det som er typisk for landsgjennomsnittet av alle 

kommuner.  

Arealplanlegging er ett eksempel på at faktiske utviklingstrekk i en kommune 

kan avvike fra våre anslag basert på statistiske analyser. Med dette menes at 

vekst i sysselsettingen i en kommune kan være avhengig av at egnede arealer 

stilles til rådighet for ny næringsutvikling. For å realisere verdiskapningsef-

fekter av samlokalisering kan det være særlig viktig at kommuneplanene leg-

ger til rette for at ny næringsvirksomhet kan samlokaliseres med eksisterende 

virksomheter. I praksis vil det imidlertid være slik at arealplanleggingen i 

kommunene må ta hensyn til mange formål, ikke bare å legge til rette for 

agglomerasjon. En vesentlig usikkerhetsfaktor mht. å realisere verdiskap-

ningseffekter av nye transportløsninger er at det er tilstrekkelig ledige arealer i 

sentrale områder.  

Kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, 

Skaun og Orkdal har relativt nylig vedtatt et felles 1. utkast til en interkom-

munal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP). Gjennom det felles planar-

beidet tas det bl.a. sikte på å "… avklare store regionale næringsområder. 

Strategi ene vektlegger at disse skal vurderes uavhengig av kommunegrense-

ne." Et interkommunalt samarbeid av denne typen må antas å være positivt for 

å realisere verdiskapningseffektene knyttet til at infrastrukturløsningene i en 

hel region blir utløst.  

7.4 Betydning for Avinor/Værnes 

En viktig, men ikke utredet problemstilling, er om nye transportløsninger 

Trondheim-Steinkjer, vil ha konsekvenser for reiser til og fra regionen med 

fly. Trondheim Værnes er en av landets største flyplasser, og må antas å ha en 

stor betydning for næringslivet i regionen. Flyplassen vil bli liggende sentralt 

i forhold til utbedret infrastruktur for veg og bane.  

Det er trolig primnært muligheter for handel og tjenestereiser mellom større 

regioner som har betydning for verdiskapning. Daglig arbeidspendling spiller 

sannsynligvis en mindre rolle, siden avstanden mellom regionale sentra inne-

bærer reisetider på flere timer.  
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Vi kjenner ikke til metoder for å tallfeste betydningen av infrastruktur mellom 

regioner for verdiskapningen. Det er imidlertid rimelig å anta at Trondheim 

lufthavns Værnes nære beliggenhet til den planlagte infrastrukturen Trond-

heim-Steinkjer vil forsterke verdiskapningseffektene som er analysert i denne 

rapporten.  

7.5 Bruk av produktivitetsberegninger i 
prosjektanalysen 

Beregninger av den regionale verdiskapningen i Trøndelag regionen som føl-

ge av utbedret infrastruktur for veg og bane mellom Trondheim og Steinkjer 

er beheftet med flere viktige usikkerhetsfaktorer. Det bør følgelig vises tilba-

keholdenhet med å inkludere tallene over i beregningene av prosjektets nytte-

verdi.  

Bruk av verdiskapningseffekter i nyttekostnadsanalyser har metodisk sett fo-

reløpig en uavklart status. Grunnen er dels at det er uavklart om og i hvilken 

grad tradisjonelle nyttekostnadsberegninger fanger opp såkalte mernytteeffek-

ter. Det gjennomføres imidlertid for tiden flere forskningsprosjekter på dette 

temaet, bl.a. i lys av Samferdselsdepartementets Program for overordnet 

transportforskning. De foreløpige konklusjonene fra forskningen kan tyde på 

at virkningen av økt produktivitet i Tabell 15 vil ha en noe grad av overlapp 

med de tradisjonelle nytteberegningene som gjøres i prosjektet.  

En annen grunn til å vise en viss tilbakeholdenhet med å benytte COWIs be-

regninger, er at beregningsmodellen er helt ny, og både om modellspesifika-

sjonen og modellens parametere hviler på forenklede forutsetninger. Modellen 

planlegges imidlertid utvidet til også å inkludere virkninger på verdiskapning-

en av endret flytting og gjennom tilpasninger i eiendomsmarkedet.  
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8 Vedlegg 

8.1 Rammebetingelser for næringsutvikling 

Analysen av sysselsetting og næringsstruktur i Trøndelagregionen i neste av-

snitt, bygger på at utviklingene i befolkning og inntekt til sammen utgjør vik-

tige rammebetingelser for utviklingen i privat næringsliv. Historiske data vi-

ser en sterk statistisk sammenheng mellom sysselsettings-, inntekts- og be-

folkningsutvikling.  

• Befolkningen i en kommune er en viktig ressurs for næringslivet, både 

som arbeidskraft og som kundegrunnlag.  

• Inntekt er en faktor som gjenspeiler både hvor stor kjøpekraft innbygger-

ne i kommunen har og hva som er innbyggernes produktivitet og kompe-

tanse. Jo høyere inntekt per innbygger, jo høyere produktivitet og kompe-

tansenivå kan en anta. 

Et eksempel på hvordan befolkning og inntekt fungerer som rammebetingel-

ser for næringsutvikling, er at sysselsettingen innenfor varehandelen i en 

kommune vil være avhengig av hvor mange som bor i nærområdet (nærhet til 

markedet) og hvor mye disponibel inntekt disse personene har (kjøpekraft). Et 

annet eksempel er at utviklingen av kunnskapsintensiv virksomhet i et område 

vil være drevet av utviklingen i befolkningen som en generell ressurs og den 

lokale1 arbeidskraftens kompetanse og produktivitet. Inntektsnivået er en in-

dikator for kompetanse og produktivitet. 

En annen viktig drivkraft for næringsutvikling i ulike kommuner er den geo-

grafiske lokaliseringen langs en sentrum-utkant akse. I figuren under har vi 

forsøkt å illustrere sammenhengen mellom sentralitet og næringsstruktur.  

                                                   
1
 Med lokal arbeidskraft menes arbeidskraften innenfor et definert arbeidsmarked rundt 

bedriften. Geografisk omfang på et arbeidsmarked vil avhenge av transportinfrastruktur. 



Regional analyse KVU Trondheim - Steinkjer 

http://projects.cowiportal.com/ps/A011776/Documents/3 Prosjektdokumenter/Delutredninger/Regional analyse/RegionalAnalyseKVUTrheimSteinkjerV8.docx 

51 

.  

Figur 16 Illustrasjon av hvor ulike næringer tenderes til å lokalisere seg langs en 

sentrum-utkant akse 

 

Figuren illustrerer gjennom pilen at inntekt og befolkning henger sammen i 

den forstand at det er i kommuner med høy befolkning og befolkningsvekst at 

en også finner høye inntekter og inntektsvekst. Siden befolkningen normalt er 

høy og i relativt sterk vekst i kommuner med velutviklede sentrumsfunksjo-

ner, vil næringer som har relativt høy sensitivitet for størrelsen på befolkning 

og inntekt også foretrekke lokalisering i sentrale strøk.  

Figuren viser videre i hvilken grad ulike næringer er sensitive for befolkning-

ens og inntektens størrelse. Dersom det i et område skjer en relativt sterk øk-

ning i befolkning og/eller inntekt, vil handel/engros og forretningsmessig tje-

nesteyting kunne fortrenge andre næringer, særlig transport og industrivirk-

somheter.  

8.2 Arbeidspendling 

8.2.1 Innledning 

Arbeidspendling mellom kommuner varierer. En rekke forhold bidrar til det. 

Blant annet kan en forvente at reisetid til ulike lokale jobbmarkeder, jobbmu-

ligheter og lønnsforhold har betydning. COWI har utviklet et modellverktøy 

som beregner den forventede pendlingen mellom ulike kommuner i Norge gitt 

et sett av forklaringsvariable eller karakteristika ved kommunen. I modellen 

har vi benyttet de samme variablene for å analysere utviklingen i pendlingen 

som ble gjort rede for i gjennomgangen i kapittel 3.  
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8.2.2 Reisetid 

Våre analyser viser at det er en klar sammenheng mellom reisetid og omfang-

et av arbeidspendling. Analysen er basert på kommunedata fra Statistisk sent-

ralbyrå og NTM5-modellen. Dataene viser at norske pendlere typisk har en 

reiseavstand (i luftlinje) fra 20 til 40 minutter. Som en tommelfingerregel fin-

ner vi at når vi sammenligner ulike kommuner i Norge, så er pendlingen mel-

lom rundt regnet 75 prosent høyere i en kommune med 30 minutters reisetid 

til nabokommunene2 sammenlignet med kommuner med 40 minutters reisetid. 

Figuren under illustrerer pendlingsraten, dvs. pendling som andel av befolk-

ningen for en kommune med 10.000 innbyggere.  

Figur 17 Typisk pendlerrate fra en kommune med 10.000 innbyggere til en kommune 

med 100.000 sysselsatte som en funksjon av reisetid mellom kommunene 

 

Det er viktig å understreke at vi finner at pendlingen ikke bare øker med kor-

tere reiseavstand. Det er i tillegg godt statistisk belegg for at pendlingen mel-

lom to kommune er høyere desto større forskjellen er i inntekt mellom kom-

mune. Det er videre slik at eiendomsprisene i kommuner med høye inntekter 

er høyere enn andre steder. Det er med andre ord slik at arbeidstagere gjerne 

vil jobbe i områder med høy inntekt, men samtidig bo i områder med relativt 

lave eiendomspriser.  

Disse relasjonene, dvs. at pendling er avhengig av reiseavstand og forskjeller i 

realinntekt og eiendomspriser, vil danne utgangspunktet for den videre drøf-

tingen.  

8.2.3 Sentralitet 

Utgangspunktet for å forstå hvorfor pendling oppstår generelt sett, og i hvil-

ken grad pendling er vanlig i Trondheimsregionen, er altså at deler av nær-

ingslivet har fordeler av å samlokalisere seg. Drivkraften bak samlokalise-

                                                   
2
  Elastisiteten for pendling mht reisetid er mellom -2,0 og -1,5.  
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ringsfordelene er produktivitetsmessige gevinster som er knyttet til nærhet til 

både kunder og leverandører og til spredning av kunnskap og innovasjoner. 

Det hersker en rimelig høy grad av enighet i økonomiske fagmiljøer om at 

samlokalisering i form av en høy grad av sentralitet fører med seg verdiskap-

ningseffekter for næringslivet i form av produktivitetsgevinster.  

Parallelt med at samlokaliseringsfordeler er en viktig drivkraft for sentralise-

ring av næringslivet, skaper sentraliseringen trengsel og flaskehalser. Treng-

selseffektene kommer bl.a. til uttrykk gjennom relativt sett høye eiendomspri-

ser i sentrale områder. Høye eiendomspriser, kombinert med høy inntekt i 

pressområder, gir opphav til en arealmessig spesialisering i den forstand at 

arbeidstagere vil bosette seg andre steder enn i umiddelbar nærhet av arbeids-

stedet. En slik arealmessig spesialisering kan litt upresist kalles generell 

agglomerasjon og innebærer rett og slett at det i enkelte områder skjer en by-

dannelse.  

Ulik lokalisering av arbeidssted og bosted gir opphav til arbeidsreiser eller 

pendling, noe som representerer en kostnad for arbeidstageren. Kostnaden 

øker ved reiseavstand, noe som kommer til uttrykk i figur 18 over. Denne 

kostnaden vil avveies mot gevinsten arbeidstagerne oppnår ved å jobbe i et 

område med relativt høy inntekter kombinert med å bo i områder med relativt 

lave bokostnader. I sum ser vi derfor at rundt sentrumsområder vil det ofte 

etableres tettsteder som primært fungerer til boligformål.  

Figur 18 Sammenheng mellom sentralitet og arealmessig fordeling 

 

Sammenhengen mellom sentralitet og den arealmessige arbeidsfordelingen 

mellom bosteder og næring er forsøkt illustrert i figuren over. Figuren viser at 

i sentrale områder er det lokalisert en relativt høy andel bedrifter, og at denne 

andelen faller relativt raskt desto lenger unna sentrum en kommer. I figuren er 

det videre illustrert at bosettingen følger det samme mønsteret, dvs. en høy 

andel av befolkningen i sentrale områder, men forskjellen i befolkningsande-
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len mellom sentrale og perifere områder er mindre enn for sysselsettingen. 

Dermed oppstår det pendling, dvs. at mange arbeidstagere er bosatt i utkant, 

men har arbeidssted i mer sentrale områder.  

Samlokaliseringsfordeler fører ikke bare til at sysselsettingen konsentreres i 

sentrale områder, men også til en selvforsterkende effekt hvor produktivitets-

gevinstene medfører at store sentra vokser sterkere enn små sentra. Over tid 

kan vi derfor observere en trend hvor en stadig større andel av næringslivet er 

lokalisert i noen områder med en høy og økende grad av sentralitet.  

Produktivitetsgevinster knyttet som en konsekvens av samlokalisering kom-

mer til syne når vi gjør analyser av forskjeller i inntekt mellom ulike norske 

kommuner. Det er en klar tendens i statistikk til at det i områder med høy 

sentralitet både er en høyere inntekt i nivå og en høyere inntektsvekst. Denne 

sammenhengen er illustrert i figuren under3.  

Figur 19 Illustrasjon av sammenhengen mellom sentralitet og inntekt 

 

Note: Figuren er en forenklet illustrasjon av sammenhengen mellom sentralitet og inntekt.  

Det må understrekes at alle typer næringsliv ikke har like store fordeler av 

samlokalisering. Dette er illustrert i figur 16 som viser at det er særlig forret-

ningsmessig tjenesteyting som typisk lokaliseres i sentrumsnære områder. 

Handelsvirksomhet vil på sin side kunne være lokalisert nær markedet både i 

tettsteder og i sentrumsområder. Industri og transportvirksomhet vil normalt 

bli lokalisert mer i utkant, bla for å dra nytte av tilgang til kostnadsmessig 

konkurransedyktig arbeidskraft og lavere eiendomspriser, siden dette ofte er 

plasskrevende virksomhet. Prosessen som gir en relativt høy sysselsettings-

vekst i sentrale områder reflekterer derfor i vesentlig grad den generelle tren-

den i moderne økonomier om at den private tjenestesektoren vokser på be-

                                                   
3
  I figuren er graden av sentralitet i en kommune målt som en funksjon av forholdet 

mellom sysselsetting, befolkning og areal.  
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kostning av landbruks- og industrisektoren. I tillegg kan det nok antas at 

fremveksten av en stor offentlig sektor også kan ha bidratt til sentralisering av 

næringslivet. Utviklingen i andelen sysselsatte etter næring er illustrert i figu-

ren under.  

Figur 20 Andel av sysselsatte etter næring i Norge i perioden 1930 til 2008 

 

8.2.4 Regionsforstørring 

En annen viktig drivkraft for pendling er at god infrastruktur bidrar til at be-

drifter kan rekruttere sysselsatte fra et bredt omland. Desto større arbeidsmar-

kedet er, desto mer bedre er det grunn til å anta at markedet fungerer.  

Sett med bedriftenes øyne så vil et mer velfungerende arbeidsmarked føre til 

at det blir lettere å få tilgang til den type kompetanse som bedriften er avheng-

ig av. Desto større det lokale arbeidsmarkedet er, desto større grad vil bedrif-

tene kunne benytte arbeidskraft som har inngående og relevant kunnskap om 

virksomhetens prosesser og produkter. Det er rimelig å anta at produktiviteten 

i næringslivet er avhengig i hvilken grad de ansatte har høy og relevant kom-

petanse. Med andre ord er det grunn til å regne med at produktiviteten er høy-

ere i områder hvor bedriftene har tilgang til et velfungerende og stort ar-

beidsmarked.  

Det er klart belegg i norsk offentlig statistikk for at det er en sammenheng 

mellom arbeidsmarkedets størrelse og næringslivets produktivitet. I figuren 

har vi benyttet en tetthetsindeks som indikator på hvor stort arbeidsmarked 

bedriftene i én kommune har tilgang til4.  

                                                   
4
  Tetthetsindeksen for en kommune er en funksjon av hvor stor innpendlingen til 

kommunen er i relasjon til reisetiden til de ulike nabokommunene. En høyere indeksverdi 

indikerer derfor at det er attraktivt for mange arbeidstagere å pendle fremfor  
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Figur 21 Illustrasjon av sammenhengen mellom produktivitet og tetthet 

 

Note: Figuren er en forenklet illustrasjon av sammenhengen mellom sentralitet og tetthet.  

8.2.5 Agglomerasjon = Sentralitet + Regionsforstørring 

Sentralitet (dvs. samlokaliseringsfordeler) og regionsforstørring (dvs. tilgang 

til arbeidskraft i en region) beskriver til sammen det vi kan kalle agglome-

rasjon. Sagt på en annen måte innebærer agglomerasjonseffekter både produk-

tivitetsmessige gevinster av at bedrifter er samlokalisert og at de kan rekrutte-

re arbeidskraft fra et stort omland. Høy grad av agglomerasjon i en kommune 

innebærer derfor både en høy grad av samlokalisering ett sted i kommunen 

kombinert med gode kommunikasjoner til andre kommuner.  

Basert på våre statistiske undersøkelser kan vi sette sammen følgende figur 

for sammenhengen mellom agglomerasjon og produktivitet5: 

                                                   
5
  Agglomerasjon i en kommune er målt som et veid gjennomsnitt av sentralitet- og 

tetthetsindeksen.  
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Figur 22 Illustrasjon av sammenhengen mellom agglomerasjon og produktivitet 

 

8.3 Beregningstekniske forutsetninger 

I beregningene av regionaløkonomiske virkninger i Trondheimsregionen som 

følge av utbedret infrastruktur er det gjort følgende tekniske forutsetninger.  

• Det er antatt at redusert reisetid som følge av utbedret infrastruktur vil 

øke pendlingsstrømmene pro rata i begge retninger langs en strekning. 

En implikasjon av denne forutsetningen er at ny infrastruktur nærmest 

per definisjon vil forsterke netto pendlingen i retning av sentralt belig-

gende kommuner. Denne forutsetningen er som nevnt over rimelig, men 

kanskje noe rigid.  

• Økt grad av sentralisering kan føre til at det blir mer attraktivt å flytte til 

denne regionen fra andre områder. Denne typen effekter er ikke hensyn-

tatt, dvs. at det er antatt at befolkningsstørrelsen i regionen sett under ett 

ikke påvirkes av den økte sentraliseringen.   

• På samme måte som at befolkningsstørrelsen er antatt uendret er det for 

enkelthets skyld også antatt at sysselsettingen totalt sett i regionen ikke 

endrer seg. Med dette menes at selv om forholdene i arbeidsmarkedet 

endres, så ser vi bort i fra at enkelte av innbyggerne kan få endret tilbøye-

lighet til å ta arbeid.  

8.4 Status i influensområdet 

I gjennomgangen av status og trender samt i den samlede konsekvensvurde-

ringen er analysen avgrenset til interesseområdet for utbyggingen av nye 

transportløsninger. I dette avsnittet presenteres supplerende statistikk for 

kommunene nordover langs E6. Opprinnelig var hypotesen for den regionale 

analysen at nye transportløsninger kunne få regionale virkninger så langt nord 
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som til Bodø kommune. Underveis i arbeidet har vi imidlertid konkludert med 

at det er lite sannsynlig at det vil oppstå vesentlige agglomerasjonseffekter 

nord for Steinkjer og Namsos.  

Følgende kommuner er definert som tilhørende influensområdet: 

Kommuner i influensområdet 

Snåsa Hemnes 

Grong Rana 

Namsskogan Saltdal 

Grane Fauske 

Vefsn Bodø 

I influensområdet skiller Bodø kommune og Rana kommune seg ut nivåmes-

sig. I det følgende vil vi derfor skille mellom disse og de andre kommunene i 

influensområdet der det er hensiktmessig. 

8.4.1 Befolkning 

Figur 23 Befolkning i Bodø og Rana. Antall personer 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Bodø og Rana er helt klart de største kommunene i influensområdet. Bodø har 

hatt en betydelig befolkningsvekst og hadde 47 282 innbyggere i 2010. Dette 

er en befolkningsvekst på 37 prosent fra 1986. Rana kommune har befolk-

ningsmessig ligget stabilt på rundt 25 000 innbyggere fra 1986 til 2010.  
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Figur 24 Befolkning i kommunene (unntatt Bodø og Rana) i influensområdet. Antall 

personer 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

De andre kommunene i influensområdet, med unntak av Vefsn og Fauske 

med henholdsvis 13 388 og 9 552 innbyggere, er små kommuner med en be-

folkning mellom omtrent 1 000 til 5 000 innbyggere.  
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Tabell 17 Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i influensområdet i perioden 1987-

2010 

Kommunenavn Gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 1987-2010 

Snåsa -0,8 % 

Namsskogan -1,3 % 

Grong -0,4 % 

Bodø 1,3 % 

Vefsn 0,1 % 

Grane -0,7 % 

Hemnes -0,3 % 

Rana 0,0 % 

Saltdal -0,5 % 

Fauske -0,2 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Den gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten i influensområdet viser at 

små kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland generelt sliter med befolk-

ningsnedgang. Dette skyldes nok at unge mennesker flytter fra disse kommu-

nene til større bykommuner. Av kommunene i influensområdet er det kun 

Bodø som har hatt en betydelig befolkningsvekst med en årlig gjennomsnittlig 

vekst på 1,3 prosent i perioden fra 1987 til 2010. 

8.4.2 Befolkningsprognoser 

I likehet med i kapitel 3.1.2 er det i det følgende brukt MMMM-alternativet 

(middels fruktbarhet, middels dødelighet, middels flytting og middels økono-

misk vekst) for SSBs fremskrivinger. 
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Tabell 18 Fremskrevet antall personer i alle kommunene i interesseområdet fordelt 

på alder i 2010, 2020 og 2030 

    Snåsa Namsskogan Grong Vefsn Grane Hemnes 

0-16 år 

2010 414 169 456 2 507 270 917 

2020 360 143 374 2 387 249 856 

2030 357 129 402 2 481 262 872 

16-66 år 

2010 1 326 555 1 472 8 786 953 2 864 

2020 1 254 522 1 385 8 583 907 2 661 

2030 1 178 476 1 244 8 271 861 2 514 

67 år og eld-
re 

2010 424 204 433 2 095 273 803 

2020 444 219 462 2 547 327 940 

2030 507 218 555 2 991 351 1 011 

    Saltdal Fauske Bodø Rana     

0-16 år 

2010 833 1 823 9 940 5 066     

2020 747 1 694 10 683 4 721 
 

  

2030 700 1 724 11 535 4 742     

16-66 år 

2010 3 129 6 285 32 142 16 569     

2020 2 731 5 857 34 443 16 025 
 

  

2030 2 449 5 433 35 719 15 049     

67 år og eld-
re 

2010 730 1 444 5 200 3 647 
 

  

2020 992 1 880 7 232 4 484 
 

  

2030 1 152 2 245 9 589 5 477     

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

I tabellen overfor vises fremskrevet antall personer i alle kommunene. 
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Figur 25 Fremskrevet prosentandel av personer i Bodø og Rana i aldersgruppen 0-

16 år i 2010,2020 og 2030.  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Ovenfor i figuren kan vi se den fremskrevne andelen av personer i alderen 0 

til 16 år for Bodø og Rana frem til 2030. Som figuren viser ligger andelen av 

de helt unge nokså stabilt for begge kommunene, de har dog en nedgang på 

rundt 2 prosentpoeng i 2030 sammenlignet med 2010.  
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Figur 26 Fremskrevet prosentandel av personer i aldersgruppen 16-66 år i 

2010,2020 og 2030 for kommunene Rana og Bodø 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Kommunene Bodø og Rana vil oppleve en reduksjon i antall personer i alde-

ren 16 til 66 år. I Bodø vil andelen gå ned med omtrent 4 prosentpoeng, noe 

som også gjelder Rana. I 2030 vil de to kommunene ha ca. 60 prosent av sin 

totale befolkning i aldersgruppen 16-66 år. 
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Figur 27 Fremskrevet prosentandel av personer i aldersgruppen 66- år i 2010,2020 

og 2030 for kommunene Rana og Bodø 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

I figuren ovenfor ser vi at både Bodø og Rana vil ha en større andel av sin be-

folkning i alderen 67 år og oppover i 2020 og 2030. Dette skyldes de store 

fødselskullene etter den annen verdenskrig. Antallet eldre i Rana vil være nes-

ten 22 prosent. 
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Figur 28 Fremskrevet prosentandel av personer i aldersgruppen 0-16 år i 2010,2020 

og 2030 for kommunene i influensområdet unntatt Rana og Bodø 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figuren over viser andelen av personer i forhold til totalt antall personer bo-

satt i de ulike kommunene i influensområdet unntatt Bodø og Rana, som er i 

alderen 0 til 16 år i årene 2010, 2020 og 2030. Vi ser at alle kommunene vil få 

en nedgang i andelen av de yngste i 2030 sammenlignet med 2010. 
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Figur 29 Fremskrevet prosentandel av personer i aldersgruppen 16-66 år i 

2010,2020 og 2030 for kommunene i influensområdet unntatt Rana og Bodø 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figuren viser andelen av personer i aldersgruppen 16 til 66 år for alle kom-

munene i influensområdet unntatt Bodø og Rana i årene 2010, 2020 og 2030. 

Alle kommunene for en nedgang i andelen arbeidsføre personer. Nedgangen 

er forholdsvis lav i forhold til i interesseområdet, hvor reduksjonene i andelen 

mellom 16 og 66 år til dels reduseres mye.  Dette betyr at selv om andelen i 

denne aldersgruppen reduseres holder den seg relativt konstant i kommunene i 

influensområdet.  
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Figur 30 Fremskrevet prosentandel av personer i aldersgruppen 66- år i 2010,2020 

og 2030 for kommunene i influensområdet unntatt Rana og Bodø 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

I tabellen ovenfor ser vi den fremskrevne utviklingen i antall eldre i alle 

kommunene i influensområdet unntatt Bodø og Rana. Alle kommunene vil 

oppleve en vekst i antall eldre og i 2030 vil alle kommunene ha en andel eldre 

på mellom 22 og 26 prosent.  
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8.4.3 Pendling 

Figur 31 Nettopendling i influensområdet i perioden fra 2000-2009. Antall personer 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Nettopendlingen i influensområdet reflekterer hvor vi finner de større ar-

beidsmarkedene. Bodø har innpendling som omtrent tilsvarer utpendlingen fra 

nabokommunen Fauske. Videre ser vi at Hemnes har en relativt stor utpend-

ling, noe som kan forklares av Hemnes sin geografiske posisjon mellom in-

dustrikommunene Rana og Vefsn som har mange arbeidsplasser. Det samme 

er tilfellet for Grane, hvor det antageligvis er mange som pendler til Vefsn for 

å jobbe i metallindustrien. Fluktuasjonene i pendlestrømmene i Rana og Vefsn 

kan nok tilskrives endringer i økonomiske rammebetingelser som påvirker 

produksjon og sysselsetting i industrien. 
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Tabell 19 Gjennomsnittlig årlig utpendling i prosent av antall sysselsatte bosatt i 

kommunen for perioden 2000-2009 

Kommunenavn Gjennomsnittlig pendleandel 2000-2009 

Snåsa 23,0 % 

Grong 25,1 % 

Namsskogan 20,7 % 

Grane 33,3 % 

Vefsn 10,4 % 

Hemnes 30,9 % 

Rana 9,0 % 

Saltdal 20,7 % 

Fauske 29,7 % 

Bodø 8,2 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Kommunene i influensområdet har en betydelig lavere grad av utpendling i 

prosent av antall sysselsatte i kommunen sammenlignet med det som var til-

fellet i interesseområdet. En forklaring på dette, er at spesielt i Nordland blir 

avstandene for store til at det er mulig å pendle. Det er derfor antageligvis mer 

avgrensede arbeidsmarkeder i influensområdet enn i interesseområdet. 
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8.4.4 Sysselsetting og næringsliv 

Figur 32 Antall sysselsatte personer i Bodø- og Rana kommune i perioden 2000-2009  

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Fra 2000 og frem mot 2009 har Bodø kommune hatt en vekst i antall syssel-

satte personer på rundt 12 prosent, mens Rana har ligget tilnærmet konstant på 

12 500 sysselsatte personer.  
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Figur 33 Antall sysselsatte personer i influensområdet (unntatt Bodø og Rana) i peri-

oden 2000-2009 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Tabellen over viser antall sysselsatte personer i influensområdet i perioden 

mellom 2000 og 2009.  
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8.4.5 Inntekt 

Figur 34 Gjennomsnittlig bruttoinntekt i influensområdet i perioden 2000-2009. Kro-

ner 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Inntektsnivået i influensområdet ligger generelt på et lavere nivå enn i 

interesseområdet. Bodø har det høyeste inntektsnivået som forventet med tan-

ke på at dette er det største arbeidsmarkedet. Videre ligger Rana og Vefsn på 

et høyere nivå enn de andre kommunene i influensområdet med unntak av 

Bodø. Dette kan forklares med at det i disse to kommunene er prosessindustri. 

Tradisjonelt har denne industrien hatt arbeidsplasser med et høyere inntekts-

nivå enn jordbrukssektoren, som utgjør en stor andel av sysselsettingen i de 

mindre kommunene.  
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Figur 35 Relativ inntekt i forhold til Bodø kommune (Bodø kommune = 1 i alle år) 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figuren som illustrerer relative inntektsforskjeller viser at det har skjedd en 

ikke uvesentlig utjevning av inntektene i perioden 1993-2008. Det er særlig 

kommunene Fauske, Rana og Hemnes hvor vi kan se en sterk inntektsvekst 

sammenlignet med utviklingen i Bodø.  
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8.4.6 Flytting 

Tabell 20 Nettoflytting som prosent av befolkningen i kommunen i perioden 2002-

2009 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Snåsa -0,2 % -0,5 % -1,6 % -0,4 % -2,3 % -0,4 % 0,4 % 0,0 % 

Namsskogan -0,5 % -0,8 % -1,4 % -2,0 % 1,4 % -1,7 % 1,4 % -0,3 % 

Grong -1,3 % -0,2 % -1,5 % -1,7 % -1,1 % -0,1 % -0,5 % 0,6 % 

Bodø 0,3 % 0,7 % 0,8 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,9 % 

Vefsn -0,3 % -0,2 % -0,2 % -0,4 % 1,0 % -1,1 % -0,7 % 0,2 % 

Grane -0,4 % 0,0 % 1,0 % 0,3 % 0,0 % 0,9 % -2,1 % -0,1 % 

Hemnes -0,8 % 0,6 % 0,2 % -0,4 % -0,8 % -0,7 % 1,2 % 0,9 % 

Rana -0,4 % -0,3 % -0,2 % -0,1 % -0,9 % -0,5 % 0,6 % -0,2 % 

Saltdal -0,1 % 0,2 % -0,5 % -0,9 % -0,9 % 0,9 % 0,1 % -0,7 % 

Fauske -0,7 % 0,9 % -0,6 % -0,2 % -0,9 % 0,1 % 0,0 % 0,7 % 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Flyttemønsteret i influensområdet er preget av fraflytting. Av kommunene i 

influensområdet er det kun Bodø som har hatt tilflytting i hele perioden fra 

2002-2009. Fraflyttingen er sterkest i kommunene nord i Nord-Trøndelag. 

Sammenlignet med flyttemønsteret i interesseområdet kan det tyde på at folk 

flytter til byene i Nord-Trøndelag eller mer sentrale strøk i Sør-Trøndelag. 
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8.5 Følsomhetsanalyse for jernbanekonseptet 

Det er gjennomført en følsomhetsanalyse for jernbanekonseptet med formål å 

se på effektene av endret reisemiddelfordeling. 

8.5.1 Forutsetninger 

I følsomhetsanalysen er det lagt til grunn at det er kun konsept K2 (jernbane-

konseptet) det skal gjøres en analyse for.  

Basis er den reisemiddelfordelingen som ligger til grunn i den opprinnelige 

analysen. 

COWIs regionale modell gir ikke grunnlag for å konkludere om tilbøyelighe-

ten til å pendle avhenger av om arbeidsreisene foregår med bil eller bane. I 

analysen er derfor transportmiddelfordelingen fra RTM i de ulike konseptene 

brukt for å vekte tidsbesparelsen for bane og veg som en tilnærming til hvor-

dan pendlingen påvirkes av nye transportløsninger. 

I denne følsomhetsanalysen har vi manuelt endret reisemiddelfordelingen. De 

forskjellige alternativene som er undersøkt er beskrevet i Tabell 21. 

Tabell 21: Reisemiddelfordeling i de ulike beregningsalternativene 

  Transportmiddel 

Alternativ Veg Bane 

N1 90 % 10 % 

Basis 81 % 19 % 

N2 75 % 25 % 

N3 70 % 30 % 

N4 65 % 35 % 

N5 60 % 40 % 

N6 50 % 50 % 

 

8.5.2 Pendling i de ulike alternativene 

I jernbanekonseptet vil det kun være de reisende med jernbane som opplever 

en reisetidsreduksjon siden det ikke gjøres noe med vegstandarden i dette 

konseptet. 

I alternativene N2-N6 i følsomhetsanalysen øker andelen togreiser i forhold til 

bilreiser, og tidsbesparelsen for jernbane vil komme flere til gode. 
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Tabell 22: Beregnet pendling mellom kommuner basert på ulik reisemiddelfordeling 

Pendling  
N1 Basis N2 N3 N4 N5 N6 

Fra Til 

Trondheim Malvik 493 519 537 553 570 587 624 

Trondheim Steinkjer 82 84 85 86 87 88 91 

Trondheim Meråker 17 17 18 18 18 18 19 

Trondheim Stjørdal 631 678 712 743 776 812 892 

Trondheim Levanger 118 125 129 133 138 143 154 

Trondheim Verdal 40 41 42 43 44 46 48 

Malvik Trondheim 3 715 3 909 4 047 4 166 4 291 4 421 4 696 

Malvik Stjørdal 322 327 331 335 338 342 349 

Malvik Levanger 17 17 17 17 17 17 17 

Steinkjer Trondheim 464 472 478 484 490 497 514 

Steinkjer Namsos 62 62 62 62 62 62 62 

Steinkjer Stjørdal 38 39 40 41 42 43 45 

Steinkjer Levanger 241 249 255 260 266 272 283 

Steinkjer Verdal 330 346 356 366 376 386 408 

Namsos Steinkjer 77 77 77 77 77 77 77 

Namsos Levanger 39 39 39 39 39 39 39 

Meråker Trondheim 57 58 59 59 60 61 62 

Meråker Stjørdal 96 96 96 96 96 96 96 

Stjørdal Trondheim 1 832 1 967 2 067 2 156 2 253 2 356 2 588 

Stjørdal Malvik 229 233 236 238 240 243 248 

Stjørdal Steinkjer 40 41 42 43 44 45 47 

Stjørdal Meråker 67 67 67 67 67 67 67 

Stjørdal Frosta 20 20 20 20 20 20 20 

Stjørdal Levanger 156 168 177 185 194 204 227 

Stjørdal Verdal 35 37 38 40 41 43 46 

Frosta Trondheim 76 78 79 80 81 82 85 

Frosta Stjørdal 68 68 68 68 68 68 68 

Frosta Levanger 134 141 145 149 153 157 166 

Frosta Verdal 19 20 20 21 21 22 23 

Levanger Trondheim 465 490 508 525 543 562 608 

Levanger Malvik 15 15 15 15 15 15 15 

Levanger Steinkjer 246 255 261 266 272 277 289 

Levanger Namsos 30 30 30 30 30 30 30 

Levanger Stjørdal 210 226 239 250 262 275 306 

Levanger Frosta 61 64 66 68 70 72 76 

Levanger Verdal 584 601 612 622 632 643 664 

Verdal Trondheim 248 258 265 272 279 286 304 

Verdal Steinkjer 346 362 373 383 393 404 427 

Verdal Namsos 17 17 17 17 17 17 17 

Verdal Stjørdal 60 64 66 69 71 74 80 

Verdal Levanger 1 038 1 068 1 088 1 106 1 124 1 142 1 180 
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8.5.3 Verdiskapning og produktivitetsvirkninger i de ulike 
alternativene 

Det vil også bli forskjellig verdiskapning og produktivitetsvirkninger når man 

endrer reisemiddelfordelingen i konsept K2.  

Tabell 23: Alternativ verdiskapning i jernbanekonsept, avhengig av reisemiddelforde-

ling. Mill. kr. (Nåverdibetraktningen er basert på en nåverdi med 20 

års levetid og 7 % rente. 

  N1 N2 N3 N4 

  
Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

Trondheim- 
Stjørdal 100 700 200 1800 200 2200 300 2700 

Stjørdal-Åsen 0 -100 0 -200 0 -200 0 -200 

Åsen-Steinkjer 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum 100 600 200 1600 200 2000 300 2500 

  N5 N6         

  
Per 
år 

Nå-
verdi 

Per 
år 

Nå-
verdi 

   
  

Trondheim- 
Stjørdal 300 3100 400 4200 

   
  

Stjørdal-Åsen 0 -300 0 -400 
   

  

Åsen-Steinkjer 0 0 0 0 
   

  

Sum 300 2800 400 3800         

 

Produktivitetsvirkningene blir som i tabellen under i de forskjellige alternati-

vene. 

Tabell 24: Produktivitetsvirkninger i de ulike alternativene 

  N1 N2 N3 N4 N5 N6 

Trondheim- Stjørdal 0,10 % 0,28 % 0,34 % 0,40 % 0,47 % 0,62 % 

Stjørdal-Åsen 0,08 % 0,20 % 0,24 % 0,28 % 0,32 % 0,41 % 

Åsen-Steinkjer 0,03 % 0,08 % 0,10 % 0,12 % 0,14 % 0,18 % 
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