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Om prosjektet og samlingen
Trøndelag fylkeskommune har initiert arbeidet med å utarbeide en samordna areal- og
transportstrategi for kommunene på Innherred. Fylkeskommunen, kommunene på Innherred,
Fylkesmannen, AtB, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen samarbeider om
strategiarbeidet, og ønsker et tett samarbeid med næringsliv, organisasjoner og innbyggere.
Mandag 2. desember ble den første dialog- og kunnskapssamlingen for prosjekt
Innherredsbyen holdt på Verdal videregående skole. Om lag 70 representanter fra
Innherredskommunene, fylkeskommunen, politikere, regional stat, transportetatene og
næringslivet deltok. Det var svært godt engasjement i salen og mange gode diskusjoner
omkring hvordan fremtidens Innherred skal utvikles.
Tema for samlingen var å kartlegge kunnskapsbehov for å gi svar på de viktigste
utfordringene i regionen, og å skape en felles forståelse om hva Innherredsbyen skal være og
behovet for regionalt samarbeid. Dagen besto av fire sesjoner, med temaene
kunnskapsgrunnlag, bo- og arbeidsmarked, attraktivitet og samhandling. I starten av hver
sesjon ble det holdt noen korte plenums-innlegg. Deretter drøftet deltakerne problemstillinger
knyttet til de ulike temaene i grupper.

Bilder: Fra dialog i grupper.

4

Program

Alle presentasjoner fra samlingen kan studeres her:
https://www.innherredsbyen.no/dialogsamling-1-2-desember-2019/
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Oppsummering gruppediskusjoner
I alt 10 grupper var i sving på dialogsamlingen og drøftet etterfølgende spørsmål.
Oppsummeringen er et redigert utdrag fra innspillene fra gruppearbeidet. Der hvor det er flere
liknende svar – er dette et uttrykk for at flere grupper har vært opptatt av samme tema.

Dialog 1: Kunnskapsgrunnlaget
I første sesjon holdt seniorforsker Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling et innlegg
om hvordan Innherred som region henger sammen i dag, og hvordan dette kan utvikle seg i
fremtiden. Deretter redegjorde Per Jorulf Overvik og Jomar Sæterøy Maridal fra Trøndelag
fylkeskommune om de første resultatene fra reisevaneundersøkelsen på Innherred.
Gruppene drøftet så problemstillingene hva oppleves å være de største utfordringene for
Innherredsbyen? og hva bør vi vite mer om for å lage en god areal- og transportstrategi for
Innherredsbyen?

1. Hva oppleves å være de største utfordringene for Innherredsbyen?
Spredt utbyggingsmønster – mye bilbruk
•
•

•

•
•
•

Eksisterende utbyggingsmønster som er for spredt. Langt vekk fra kollektivknutepunkt.
Krevende «å bli grønn» både fordi vi bor spredt og er avhengige av bilen, det vil være en
stor økonomisk belastning for det offentlige og en krevende holdningsendring for å skape
motivasjon i befolkningen.
Vi må bli mer gjennomtenkt på hvor vi plasserer ulike funksjoner og bedrifter. De
tjenesteytende næringene bør ligge nært jernbanestasjonene for å åpne arbeidsmarkedet
for hele regionen. I dag er det for liten grad mulig å ta med urbaniteten til bygda.
Arealeffektivitet – mye plass til parkering, press på dyrka mark, naturmangfold.
Vi er i stor grad avhengig av bil uavhengig av tilbud- mye bilkjøring.
En utbyggingsstruktur som er basert på bilbruk.

Lav vekst – i skyggeland fra Trondheim
•

•
•
•
•

Vi ligger i «skyggen av Trondheim». Kollektivrutene i nord legges ned pga for lavt
kundegrunnlag / for få folk. Samtidig for langt å pendle ved å bo her og jobbe i
Trondheim.
Innherred står i fare for å bli en strekning som det er om å gjøre å kjøre fort igjennom, jf.
E6-prosjektet.
For lav vekst i folketall.
Nedgang i folketall. Sentralisering er en utfordring i hele landet og Innherred er intet
unntak.
Viktig samfunnsberedskap som ambulanse og politi er under press.

Mangelfullt kollektivtilbud
•
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Dårlig kollektivtilbud, særlig i grendene og mellom byene (med unntak av tog). Veldig
avhengig av bil. Tilbringersystemet er muligens lite kjent.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Mye pendling tilsier at kollektivtilbudet burde vært bedre, særlig mellom stasjoner og
arbeidsplasser.
Trønderbanen er kjempeviktig, men en avgang i timen er lite fleksibelt med tanke på
kortere reiser spesielt.
Dårlig korrespondanse mellom fly og Trønderbanen.
Ikke noe busstilbud mtp fritidsaktiviteter og fritida/kveldstid.
Tilbudet for de som bor i byen vs de som bor utenfor byen; hvordan differensiere dette?
Generelt dårlig utbygd busstilbud – som ser ut til å bli enda dårligere fremover.
Buss og togtilbudet er i dag ikke tilpasset – mange togavganger er stappfulle, andre
tomme. Noen bussruter (eks. Levanger – Namsos) er også fulle – andre bussruter går
ofte tomme.
Vanskelig for de som ikke disponerer egen bil – bestillingstransport og tilbringertjenester
fungerer ikke godt over alt.
Tilgjengelighet er en utfordring. Tilbringertransporten er for lite tilrettelagt. Vi må tenke
hele reisen når smarte transporttilbudet skal utvikles.
Tog er det foretrukne kollektivtilbudet i området. Må videreutvikles. Konkrete utfordringer
med dagens togtilbud:
▪ For Snåsa er manglende kollektivtilbud en viktig utfordring. Pendleravganger til
Snåsa og videre til Grong er viktig for attraktivitet til kommunen.
▪ Manglende avganger på kveldstid fra Værnes nordover.
▪ For lite plass til å jobbe effektivt på toget.
Viktig med kollektivtrafikk. Vi mangler et tilpasset kollektivtilbud internt i
innherredsbyene. Et viktig tiltak er shuttlebusser fra Verdal Stasjon til industriområde. Her
er det et stort kollektivpotensiell i forhold til at det 3000 ansatte på et begrenset areal.

Mangelfull tilrettelegging for å gå og sykle
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er nært imellom, men umulig å sykle (f.eks. med el-sykkel) å bevege seg imellom er et
kjernepunkt.
Bedre infrastruktur sykkel, også viktig for folkehelse - for eksempel ved Koa. Gode
muligheter mellom Verdal og Levanger, og Mære-Steinkjer.
Vintersykling?
Sykkelparkering med diverse fasiliteter, dusj/garderobe på jobb.
Kombinere sykkel og kollektivtransport (trygg sykkelparkering på stasjonen) .
Mulighet for å ta med sykkel på tog.
Det ble først drøftet viktigheten av å tilrettelegge for gående og syklende. Gålengde kan
øke med 70% i attraktive omgivelser. Viktig å få endret gamle tankesett.
Sykkelen må ha det best bil etterpå. Dette gjelder også for myke trafikanter. Bilen på
bekostning av menneske. Dette må endres i planleggingen. Det må settes inn
bilbegrensende tiltak i sentrumsområder.

Parkering
•
•
•
•

«Alle» har gratisparkering ved jobb.
Bilen har «for stor makt» .
Gratis parkering- forenkler bilkjøringen.
Gratis p-plasser på jobb og i sentrum gjør det lett å velge bil fremfor alternativer.

Folks holdninger kan endres

7

•
•
•
•
•
•

Holdninger? Folk er vant til å ha det lettvint med bil og god parkeringsdekning. Hverdagen
blir enklere.
Kultur for å ha bil, dårlig kollektivtilbud for mange- vanskelig å avvenne.
Samkjøring- lite av dette- hvordan legge til rett for dette?
Holdninger til bilbruk – kjører selv om man ikke må.
For mange kjører bil inn i byen på korte turer. RVU for Levanger viste at 50 % av de som
kjørte inn i byen bodde innen 2-3 km av sentrum. (Sjekk rapport).
Holdninger til kollektivtransport og gange og sykkel.

Behov for å stå sammen – bedre koordinering
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Men kanskje viktigst av alt kan det bli en utfordring å få alle parter til å stå sammen og
unne de andre suksess og se på det som noe man har fått til i fellesskap heller enn at det
har gått på bekostning av egen kommune.
Stort potensiale for å se ting i sammenheng – dvs, man gjør kanskje ikke det i dag?
Koordinering.
Avklaring ny E6.
At vi ikke er én by – behov for samhandling/rolleavklaring mellom byene .
Prioritering & samarbeidsavklaring.
Tydelig politisk ledelse / lederskap.
Samarbeid bare/først/fremst sørover?
«Egenrådige» kommuner.
Tydelig nytteverdi.
Forankring i kommunene.
Fylkeskommunens rolle.
Statlige prioriteringer.
Ulike kommuner- ulike strategier og målsettinger for dette tema.
Oppleves i dag ikke som en samlet region i alle sammenhenger.
Rivalisering ift arbeidsplasslokalisering..
Ingen tradisjon for samhandling.

Bilde: Fra dialog i grupper.

2.

Hva bør vi vite mer om for å lage en god areal- og transportstrategi for
Innherredsbyen?

Kunnskap om teknologi og miljø – pilotprosjekter
•
•
•
•

•

•

Kan ikke nok om trender, framtidig utvikling, framtidig arbeidsmarked.
Teknologisk utvikling / trender.
Holdninger til grønne reiser er viktig. Disse må endres. Mulig det krever at de kartlegges i
forkant.
Prøveordninger er en god måte å skaffe ny kunnskap. Vi bør få opp smarte kollektive
transportløsninger. Virkemidler fra større byområder må tas i bruk, også restriktive. La
prøveordningene virke over en lang nok periode til at vanene endres.
Eksempel på prøveordning vi kan se nærmere på: Bybussen i Levanger. I denne var
erfaringen at prisreduksjon ga stor endring i etterspørselen. Dette er ikke nødvendigvis
tilfelle andre steder, som i Trondheim. (Her må vi finne forskning som kan hjelpe oss i å
rigge gode prøveordninger).
Vet for lite om konsekvensene av E6-prosjektet for fremtidig trafikkbilde, trafikksikkerhet,
støy- og støvplager etc for by- og boligområdene i Levanger og Verdal.

Kunnskap om næringslivets behov, handel, reiseliv og tiltak som stimulerer til vekst?
•

•
•
•

Hva stimulerer til etablering av arbeidsplasser – tilgang arbeidskraft? Kvalifisert
arbeidskraft? – Hvordan skape arbeidsreiser fra Trondheim til kompetansearbeidsplasser
på Innherred.
Endring i handelsmønster? Mer netthandel, pick-up points? Distribusjon?
Endring i hvordan vi bor og jobber - blir det færre arbeidsreiser (ny teknologi)?
Hva tenker næringslivet rundt disse problemstillingene?
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•
•
•

Kompetansebehov!
Konsekvensen av dette samarbeidet- at en blir mer attraktiv mht næringslivsstruktur og
arbeidsplasstilrettelegging- belys dette tema mer.
Reiselivet har behov for transportløsninger som knytter attraksjonene på Innherred
sammen. Økende etterspørsel fra turister som ikke ankommer med bil.

Kunnskap om reisevaner og reisebehov
•
•
•

•
•
•
•
•

Hva slags tilbud kan «aksepteres». Hvor går tålegrensen for ulemper i hverdagen mtp.
kollektiv, samkjøring m.m.
Hva kan gjøres for å skape/rekruttere kollektivbrukere fra ung alder – fleksibilitet?
Vi må sikre kunnskap om trafikk og veger med tanke på å sikre at vårt næringsliv får gode
driftsvilkår og god kobling mot hovedvegnettet og at de slipper å kjøre lange strekninger
på små lokalveger i konflikt med skoleveg, boforhold osv.
Hva skal til for at folk stiller seg mer positiv til samkjøring og bruk av kollektivtrafikk og
sykkel i stedet for bil.
Gange/sykkel som virkemiddel – i hvor stor grad øker dette når det bli tilrettelagt?
Eldre & barns reisemønster.
Mer kunnskap om hvilke transporttilbud som har potensial – hvor og når er det størst
mulighet til å få flere til å reise kollektivt. Viktig å satse der det monner mest.
Ungdommens stemme – den neste generasjon har andre preferanser ift å eie og bruke
bil.

Kunnskap om lokaliserings- og boligpreferanser
•

•
•

Vi må få kunnskap om hvor folk ønsker å bo og hvordan de ønsker å bo/ evt har råd til å
bo og hvilke aldersgrupper som ønsker hva – det vil ha betydning for hvordan vi kan
tenke kollektivdekning, boligutvikling, infrastrukturutvikling/-kostnader (eks g/s-veger).
Felles oversikt over bolig og næringsareal tilgjengelig og behov.
Betydning av å vite hvor folk vil bo- tilrettelegging av rette type boliger.

Kunnskap om parkeringsbehov
•
•
•
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Er det grunnlag for frykt for rekruttering til arbeidsplasser med lavere parkeringsdekning?
Riktige plasser for innfartsparkeringer ift . arbeidsplasser.
For å kunne parkere bilen så må man ha et tilbud som dekker hele reisen fra døra
hjemme til destinasjon og hjem igjen. Hele reisen må være i fokus for
kunnskapsinnhenting og fremtidige løsninger.

Bilder: Fra dialog i grupper.

Dialog 2: Funksjonelt bo- og arbeidsmarked
Tema for sesjon to var bo- og arbeidsmarkedet Innherredsbyen. Ida Stuberg, ordfører i
Inderøy, holdt innlegg om bostedsattraktivitet og arbeidsmarked for Inderøy kommune.
Deretter redegjorde leder for kommunikasjon og opplæring i Kværner, Tove Strand Trana, for
Kværners erfaringer med rekruttering og bo-preferanser i regionen. I denne sesjonen drøftet
gruppene hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i dag og hvordan boligog arbeidsmarkedet kan bli enda mer funksjonelt?

3. Hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i dag?
Bolig- og arbeidsmarked - pendling
•
•
•
•
•

Vi har i stor grad felles bo- og arbeidsmarked og kommunene utfyller hverandre med
tanke på type arbeidsplasser og bo-former.
Reisetid til og fra jobb er stort sett likt som andre steder, eks. Trondheim. Men her flere
senter som man pendler mellom.
Noe av det tettest befolkede området mellom Trondheim og Helgeland/Bodø.
Relativt korte veier mellom byene.
Innherred er et felles bo- og arbeidsmarked – men fremstår kanskje ikke som det (ikke
definert slik at det fremstår som ett).
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke veldig forskjellige kulturer i det store og hele, men likevel oppleves det kanskje sånn
internt.
Mangel på offentlige kommunikasjonsløsninger – f.eks. til Kværner Verdal.
Kommunene er komplimentære. Det er grunnlag for å bygge tillit mellom kommunene
fordi det er lite å konkurrere om. Er det andre regioner i landet vi kan sammenligne oss
med og lære av (for eksempel Grenland)?
Kraftfullt utviklet «vi-kjøre-bil-kultur».
Mye pendling og lite tilpasset kollektivtilbud.
Stor pendlerandel mellom kommunene.
Veldig mange familier der minst en pendler til nabokommunen.
Pendlingen foregår ganske fordelt i mange retninger mellom de tre bykommunene.
Pendlingen er i stor grad bilbasert.
Bilbasert pendling.
Felles bo- og arbeidsmarked.
Pendling.

Mer om boligmarkedet
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Alle kommunene ønsker flere barnefamilier, spesielt sentralt. Men unge etablerere ønsker
eneboliger og god plass om de skal bo «i distriktet».
Bilen representerer frihet og hverdagsluksus – et pre for å bo nettopp her.
Det varierer hva som aksepteres som sentral beliggenhet, f.eks. er alt innenfor 3 km fra
sentrum i Levanger sentralt, mens for Inderøy vil det kanskje være bare 1 km. Det kan
også være tilsvarende forskjeller i hvilken type bolig som regnes som «familievennlig» ut
fra størrelsen på tettstedet.
Alle ønsker å legge til rette for at unge skal komme inn på boligmarkedet; «Ung-bo».
Studentene/ lærlingene ønsker gangavstand til sine samlingssteder, f.eks. bar, og nærhet
til kollektivtilbud.
Rimeligere boligmarked enn en del andre områder- for eksempel i Trondheimsregionen
Det skjer fortetting i sentrum men kommunene planlegger fortsatt boligområder som
medfører kjøring inn til sentrum – pga hensyn til dyrka mark?
Større potensiale i sentrum?
Bra tilgang til boliger.
Overkommelige boligpriser.
Bosetting foregår ikke «midt mellom arbeidsplassene»- men gjerne på en av de.
Noen kommuner/ byer/ tettsteder/ områder oppleves mer attraktive som bosted av ulike
grunner – for ulike grupper.
Situasjonen er i grove trekk at det bygges relativt like leilighetsbygg i sentrumsnære strøk
og at disse fylles opp av godt voksne mennesker. Lite variasjon i sammensetning av
husholdningene. Enslige og godt voksne par dominerer. Få barnefamilier.
I Levanger sentrum blir gårdene seksjonert til hybler og det er en nedgang i bosatte
gårdeiere.
Leilighetsbygg bygges uten møteplasser og trivelige fellesrom. I mange tilfeller mangle
noen kvaliteter med boligene og fellesarealene inne og ute.

Mer om arbeidsmarkedet
•

•
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Svært kompletterende arbeidsmarked. Kommunene har hver for seg ganske «smalt»
arbeidsmarked, men sammen er vi veldig komplette og bør oppleves interessante for
mange.
Arbeidsmarkedet her er en skjult skatt for de vi vil trekke til oss. Vi bør få fram at det
trengs 20 jurister, 150 helsearbeidere, og 50 ingeniører i året på Innherred for å sikre og

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

utvikle den kompetansen som går av med pensjon eller flyter ut. Det er viktig for å
rekruttere utenfra regionen, da vet de hvor stort arbeidsmarkedet er.
Kommunene har ulik arbeidsmarkedsprofil, eks. helse på Levanger og industri på Verdal.
Mange må pendle fra bosted inn mot et sentrum for å komme på jobb. Stor etterspørsel
etter p-plasser for bil ved togstasjonene. Få har lagt til rette for sikker parkering av elsykler, under tak.
Gjennomsnittlig utdanningsnivå samlet – men store forskjeller internt.
Verdal, 75% konkurranseutsatt virksomhet, betydelig mindre de andre stedene.
Andre større arbeidsplasser som ikke ligger nært offentlig kommunikasjon? Fylkeshuset,
Norske skog etc.
Restarbeidsevne blant funksjonshemmede!
Kryssende interesser gjør at «ingenting» blir igjen?
For lav tilgang til arbeidskraft!
Differensiert jobbtilbud samlet sett.
Utdanner vi rett kompetanse i forhold til behovet?
Arbeidsmarkedet er preget av mye pendling mellom kommunene. Samtidig er det
krevende å rekruttere personer med høy kompetanse til å jobbe og spesielt til å bo i
området.
Mye utbytting av arbeidskraft.

4. Hvordan kan bolig- og arbeidsmarkedet bli enda mer funksjonelt?
Framtidsperspektiv og samarbeid regionalt
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dyrke de kompetansemiljøene som finnes rundt om i de ulike stedene – ikke konkurrere
om de mellom de ulike byene på Innerred.
Regionens komplementære arbeidsmarked bør markedsføres/profileres bedre. Man står
ikke nok sammen.
Arbeidsplasser i en kommune gir arbeidsplassmuligheter for alle rundt også.
Viktig å se fremover nå.
Om avstandene «blir kortere» – kanskje vil ikke det at arbeidsplassen er i en kommune
bety at arbeidstaker bosetter seg i den samme kommunen, kanskje vil denne
sammenhengen i større grad finnes på regionnivå og ikke kommunenivå.
Det er også behov for felles markedsføring av Innherredsbyen overfor
kompetansemiljøene i Trondheim.
Traineeordningene er viktige for å rekruttere utenfra.
Implementere felles kompetansestrategi.
Prioritere lærlinger og mobilitet.
Utdanne rett kompetanse.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mer samarbeid mellom skoler og næringslivet.
Vi må markedsføre at Innherred er ikke bare en jobb, det er et liv.
Det er behov for kunnskap om framtidas arbeidsliv og framtidas behov for kompetanse.
Nye næringer kan for eksempel være knyttet til kulturarven. Vi må få fram de skattene vi
har for å skape attraktivitet, men også verdiskaping.
Opplevelsesnæringer sysselsetter mange og har potensiale for vekst. Nå jobbes det med
prosjekt om bærekraftig reiseliv på Innherred. Hvilke muligheter finnes internasjonalt?
Hvordan ser vi Innherred i en internasjonal sammenheng? Sør-samisk er en del av
kulturarven som er spennende å vise fram. Delta i EU-prosjekter.
Ungdommen vil ut i verden. Vi må legge til rette for at de vi og kan komme tilbake. Både
med bomiljø og arbeidsmarked som er attraktive.
Felles profilering, -muligheterInnherred må ses på som et felles bo-arbeidsmarked også innenfor planlegging og
tankegods på Innherred.
Kunnskapsgrunnlag for reisevaneundersøkelser bør legges til grunn for kollektivtilbudet
og øvrig planlegging.

Utvikle transportsystemet
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

Flere kollektivavganger og for tog økt kapasitet – gledelig at dette kommer på jernbanen
snart. Også positivt at ATB jobber med nye løsninger, f.eks. i større grad utnytte
skolebussene til annen trafikk, fleksiruter mv. Tog og buss bør i større grad samarbeide.
Få til løsninger som gjør det mer aktuelt med samkjøring.
Økonomiske insentiver vil gjøre det mer aktuelt å reise grønnere. F.eks. nevnes ordning
ved sykehuset i Levanger hvor ansatte fikk el-sykkel mot å frasi seg p-oblat/p-plass. Pavgifter gjør det mindre attraktivt å kjøre bil. Billigere kollektiv og gode løsninger (eks poblat, reservasjon av p-plass på togstasjon) for de som ikke har alternativer til bil på
hele/deler av strekningen må sikres for at det skal bli godt mottatt. Viktig for
handelsnæringen i gatene (utenfor senter) at det er like enkelt å finne parkering der som
ved senter. Dilemma som må løses.
Kan bedrifter (eks Ørin) samarbeide med FK el andre om skyttelbussløsning, utbedre g/sveg, etablere «bysykkel-løsning» mellom togstasjon og næringsområdet.
Bedre tilrettelegging for andre transportmåter enn bil.
Finne fornuftige måter å komme seg på jobb, må komme med enn løsning, ikke bare pisk.
Alternativene må være attraktive.
Prioritere knutepunkter og -utvikling.
Redusere reisetid.
Bedre kollektivtilbud, buss og tog.
Samarbeid mellom næringsliv og fylkeskommune om kollektivtilbudet.
Mye å gå på ennå ift mer tilpasset og bedre koordinert kollektivtilbud.
Bedre overgangsløsninger i knutepunkt.
Bedre tilrettelegging for gående og syklende – markedsføre kort arbeidsreise som et
fortrinn.
Mer tilrettelegging av kollektivt.
Tilrettelegging på knutepunkter.
Bedre informasjon på knutepunkter.
Det er viktig med kollektiv trafikk der folk jobber, og rutene må tilpasses arbeidstid.
Togreiser kan økes betydelig hvis det legges til rette for pendelparkering og øvrig
kollektivtrafikk. Øke felleskapet og tankeodds.

Styrke by- og stedsutvikling - attraktivitet
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Styrke med tre byer som ligger såpass tett – fortrinnene blir i liten grad brukt.
Kommunen må passe på å være attraktiv for kompetente (høyere utdanning)
arbeidstakere.
Viktig at byene også har andre tilbud enn bare arbeidsplasser, eks. kulturliv for å tiltrekke
seg unge arbeidstakere med høyere kompetanse.
Varierte boalternativ.
Sambruk av næring og bolig- kombinasjon av funksjon innenfor et gitt areal- MEN IKKE
FOR VERDAL. Verdal har en utfordring der boliger ikke kan etableres der den store
arbeidsplassen er.
Gjennomføre attraktivitetsanalyser – omdømmeanalyser.
Bør vite mer om bostedspreferanser – hva oppleves som attraktivt for hvem og hvorfor.
Bør også vite mer om vi har godt nok boligtilbud der folk vil bo: eneboliger/ leiligheter,
nytt/ brukt, prisnivå, etc.
Godt og attraktivt skole- og barnehagetilbud kan påvirke valg av bosted.
Mer bevissthet rundt lokalisering av store arbeidsplasser.
Samlokalisering i næringsklynger / industriområder for at også denne type virksomheter
kan betjenes med kollektiv.
Hvor bygger vi boliger?
Når det gjelder servicetilbud bør vi se på Innherred mer samlet. Ikke slik at alt kan være i
hver by.

15

Bilde: Livlig prat også rundt lunsj-bordet.
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Dialog 3: Attraktive byer og tettsteder
Tredje sesjon omhandlet temaet attraktivitet. Seniorrådgiver i Distriktssenteret, Hildegunn
Nordtug, redegjorde for temaet helhetlig stedsutvikling mens Tove Nordgaard og Berit
Hakkebo fra Levanger kommune presenterte erfaringer fra prosjektet Attractive Nordic
Towns. Gruppene drøftet problemstillingene hva er de beste kvalitetene med Innherredsbyen
som bosted i dag og hvordan byene og tettstedene på Innherred kan bli mer attraktive?

5. Hva er de beste kvalitetene med Innherredsbyen som bosted i dag?
Trygghet og oppvekstvilkår
• Fint og trygt for ungene å vokse opp.
• Oppleves som trygt, lite kriminalitet, sykehus.
• Koselig og overskuelig.
• Oversiktlig og trygt.
• Gode oppvekstvilkår.
• Oversiktlighet skaper trygghet.
Gode kvaliteter
• Både by- og bygdekvaliteter.
• Mangfold i kvaliteter (natur næringsliv mv.).
• Trehusbyen på Levanger.
• Tilgang på gode råvarer.
• Mange gode, tilrettelagte turstier og topptur-prosjekter som gjør dørstokkmila lettere –
bra for folkehelsa.
• Godt og mangfoldig kulturtilbud.
• Tilrettelagte parkområder.
• Stort mangfold av kulturtilbud av høy kvalitet.
• Mat, opplevelser, bærekraftige bedrifter, mangfold.
• God tilgang til lokalprodusert mat.
• Godt videregåendetilbud.
• Sterk frivillighet – samskaping med flere aktører – fellesskap.
• Generelt godt kulturtilbud – stort engasjement særlig innen amatørteater og musikkliv.
• Frivilligheten står sterkt og vi har et mangfoldig idretts- og kulturtilbud.
• Nærhet til natur. Fjord og fjell.
• Bra boligtilbud og differensiert arbeidsplasstilbud.
• Har skjedd mye positivt i alle sentrumsområdene de senere årene – stor satsing på
forskjønnelse og tiltak som skaper økt aktivitet, parkanlegg og møteplasser, kulturbygg i
sentrum.
• Mange store og stabile arbeidsplasser (sykehuset, Norske Skog, Kværner, Universitet og
skoler, statlige og regionale etater - viktig for regionen med dette som basis.
Varierte muligheter - mangfold
• Mange muligheter – få begrensninger (ikke samlet sett helt avhengig av eks, en stor
hjørnesteinsbedrift).
• Vi har en ganske akseptabel nærhet til «alt» - vi har «rurbane kvaliteter».
• Korte avstander til det meste, lett tilgjengelig, kort vei til fjorden, kort vei til fjellet.
• Transittregion (pluss eller minus?).
• Også nært Værnes og storbyen.
• Utdannings- og kulturinstitusjoner vi har øker aksepten for å være annerledes.
• Både urbant og ruralt.
• Mye innenfor kort reisetid.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Desentraliserte tilbud.
Stor variasjon i natur, fjord og fjell.
Kort avstand til «alt»- fritid, skog, marka, jaktområder m.m
Tilgang til det meste storbyen Trondheim kan tilby- i verste fall: 1,5 time til «storbyen».
Kompletterende småbyer og tettsteder med naturen tett innpå – kort til fjord og fjell.
Nærhet til og stort mangfold innen fritidstilbud for alle.
Ulike kvaliteter på ulike plasser og stor variasjon. Vi har alt fra små grender og små byer,
fra fjord til fjell. Det er kompakte småbyer med sine særpreg og kvaliteter. Og så har vi
Trondheimsområdet ikke langt unna.
Nærhet til mye både lokalt og ut i verden.
Mange tilbud.
Innherredsbyene har fine størrelser med nærhet til funksjonene.
De er i tillegg store nok til å ha en del tilbud.

Komparative fortrinn
• Gratis parkering ;)
• Billigere enn Trondheim.

Bilde: Hildegunn Nordtug, redegjør for temaet helhetlig stedsutvikling.
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6. Hvordan kan byene og tettstedene på Innherred bli mer attraktive?
Stedsutvikling
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tilbud for ungdommer/parker – ikke parkeringsplasser.
Sosiale møteplasser – opplevelseskvaliteter – det gode byliv.
Initiativ for å ordne opp i dårlig vedlikeholdte bakgårder o.l. – få «snøballeffekt» - da
eiendommer blir relativt sett mindre verdt dersom andre lager godt vedlikeholdte
attraktive rom.
Kulturliv m. samlokaliserte funksjoner ref. kulturhuset på Stjørdal.
Kafé kombinert med enkelt helsetilbud (blodtrykksmåling ol) – ny møteplass, reduserer
presset på fastlegekontorene = godt folkehelsetiltak.
«Urbanisere» byene.
Arealavklaringer i sentrum.
Tett utvikling ved knutepunktene.
Fylle tomme lokaler, men hvordan?
Mindre biler gir rom for flere menneskelige aktiviteter.
Gåvennlighet, opplevelser i øyehøyde.
Satse på lokalsentrene/tettstedene også.
Vi bruker ikke byrommene på samme måte i bygdebyene.
Mer aktivitet i sentrum.
Mer fleksible reguleringsplaner i sentrumsområdene.
Viktig med åpne møtesteder som kafeer i sentrum.
Ikke nok volum på kvalitetsspisesteder til å opprettholde kvaliteten.
Kulturtilbud.
Fortsette å satse offensivt på sentrumsutvikling og møteplasser.
Sentrumsområdene for folk og ikke for bilene.
Mer som er kveldsåpent i sentrum.
Konsentrere tilbudene slik at folk møtes.
Aktivitet er viktig. Det må være noe som foregår. Mer og mer variert aktivitet gir
attraktivitet.
Mer aktiv og levende kveldsby.
Attraktive arenaer og møteplasser.
Viktig å skape sosiale møteplasser i sentrum. Viktig å prøve ut nye ting gjennom praktisk
handling- prøveperioder. I bygdesentrene kan man i mindre skala skape busskur til slike
møteplasser.
Fokus på kunst som trivselsfaktor i by-sentrum.
Arrangement.
Vi må være kritiske til at småbyene våre skal ese utover landbrukarealet som de
omkranses av. Byene må vokse innover.
Boligene må bygges med møteplasser, og mer variasjon slik at også sammensetningen
av folk blir med variert.
Sats på og bygg videre på stedlige kvaliteter og historien.

Utvikle transportsystemet
•

Stenge gater for biltrafikk – tørre gjøre kontroversielle grep.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Infoskilt som beskriver det «alle vet fordi det alltid har vært sånn», eks på togstasjon for å
vite hvor en skal gå for å finne bussholdeplassen når du skal videre med buss. Små ting
som er med på å danne førsteinntrykket av Innherredsbyen.
Biltrafikk må ledes til de rette stedene inn mot og forbi sentrum for å bygge opp om «livet
i gata».
Tilgjengelighet for alle.
Prioriterte akser for gang/sykkel med elementer som gjør det interessant å bevege seg
langs.
Vi vil ha gangavstand, unngå å bruke bil.
Bedre kollektivtilbud.
Mindre parkering og mindre biler i tettstedene.
Park & ride, rendyrke knutepunkter.
Tilrettelegge for gange & sykling.
Viktig med kollektivtilbud inn til sentrum for de som ikke har mulighet til å kjøre bil
Kollektivknutepunktene må skapes til et attraktivt møtested mellom folk ikke bare
mellom buss og tog.
Tilrettelegging av gangruter er viktig for hvordan de gående opplever gåturen. Dette
handler om flere ting som trygghet, støy, utsikt osv. Med bedre tilrettelegging aksepteres
lengre gåturer.
For trygge og attraktive sykkelturer internt i regionen er det en del barrierer. Disse bør
kartlegges og fikses.

Næringsutvikling
•

•
•
•
•
•

•

Samarbeid om å markedsføre og gjøre kjent for omverdenen hva som finnes av
muligheter i regionen. Herunder mulige utdanningsløp, kollektivdekning, pågående
prosjekter, kulturtilbud, samt også info retta mot nye innflyttere om hva de kan bidra med,
delta på og hvor/når de kan treffe andre, osv.
Flere arbeidsplasser basert på lokale råvarer.
Må vise oss fram bedre.
Skape arbeidsplasser.
Felles markedsføring & profilering.
Spisse hverandres kvaliteter- hver by og kommune må finne sin nisje og det bør
samarbeides om på tvers av kommunegrensene- universitetsbyen Levanger, Industribyen
Verdal, Administrasjonsbyen Steinkjer.
Det er mye handelsnæring. Hvordan ser framtidas handelsnæring ut? Hvordan bør den
fordeles i geografien for å gi attraktivitet?

Holdninger – organisering og planlegging
•
•
•

•
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Storbystemmen: Innherred blir for smått. Det eneste sted man kan tenke seg å bo er på
Inderøy – men da er det et valg av livsstil i forhold til å bo i småbyen Trondheim.
Det er mindre mulighet til å velge å leve livet sitt på egen måte på Innherred.
Folk på Innherred har sterk identitet knyttet til sitt hjemsted. VI har sterke bånd til grenda,
bygda og kommunen. Men har vi en identitet knyttet til Innherred og Innherredsbyen? En
felles identitet kan bidra til samarbeid. Vi har en felles historie fra vikingtiden og fram til i
dag. Slaget på Stiklestad er ett godt eksempel, som har 1000års jubileum i 2030. En
historiebok for Innherred kunne vært med på å bygge felles identitet.
Det krever litt mer planlegging å ta seg ut på bygdebyene (skal du ta deg en øl er det ikke
bare å hoppe på bussen når du skal hjem).

•
•
•
•
•
•

•

•

Bedre kommunikasjon rundt fredningen av trehusbyen på Levanger, ikke bare hindringer,
men også muligheter.
Mer involvering ved planlegging.
Mangel på samarbeid og framsnakking.
Unne hverandre suksess.
Akseptere sunn konkurranse mellom hverandre - UTEN at det går på bekostning av
samarbeid.
I større grad samarbeide med frivilligheten – kommunene kan ikke planlegge for liv i
gatene men tilrettelegge for at andre skaper det. Frivillige lag og foreninger må gis gode
vilkår for å tilby åpne møteplasser og aktiviteter for alle.
Det er noen som ikke deltar i arbeid, kultur, idrett og andre arenaer. Noen grupper er
underrepresentert. Vi må skape arenaer der flere vil delta, da blir det mer mangfoldig og
interessant for alle.
Mange framtidsløsninger er fellesløsninger/ delingsøkonomi. Vi må legge til rette for
gode fellesløsninger som samkjøring, bestillingstransport, bildeling, sports- og
friluftsutstyr, verktøy og maskiner.
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Dialog 4: Samarbeid og samhandling
I siste sesjon var tema samhandling. Her redegjorde Jostein Grimstad (rådmann i Verdal
kommune), Kirsten Indgjerd Værdal (direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune)
og Erlend Solem (direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune) om pågående
utviklingsprosesser i regionen samt muligheter for samhandling og merverdier. Den siste
gruppediskusjonen gikk på problemstillingene hva er de største utfordringene knyttet til
samarbeid og samhandling i dag? og hvordan kan vi lykkes med å bruke prosjektet
Innherredsbyen til å skape en arena for bedre samhandling innenfor areal- og
transportarbeidet på Innherred?

Bilde: Jostein Grimstad (rådmann i Verdal kommune) innleder om samhandling.

7. Hva er de største utfordringene knyttet til samarbeid og samhandling i dag?
Konkurranse og rivalisering
•
•
•
•
•
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Den tradisjonelle rivaliseringen mellom byene.
Ikke se på hverandre som konkurrenter, men som en enhet med felles ressurser og mål.
Kniving om hvem som er best i klassen.
Konkurranse mellom kommunene.
Utfordrende for innbyggerne i kommunen å godta at en politiker ikke kjemper for egen
kommunen, men velger å «gi bort» en virksomhet fordi den passer best hos naboen.

• De største utfordringene er intern konkurranse om arbeidsplasser og befolkningsvekst.
Mangel på arenaer, kommunikasjon og regional tenkning
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Manglende kommunikasjon.
Har ikke vært noen samhandlingsarena.
Mangel på regional tenking.
Etablering av Innherredsbyen-prosjektet er et viktig steg på veien. Og en ytterligere
forpliktelse vil være nødvendig for å få til endringene i praksis. Herunder viktig å
bestemme seg for felles prioritering før det søkes om midler til noe. Prioriteringsprogram
til fellesskapets beste.
Vi må bli bedre til å snakke sammen. Fordele oppgaver mellom kommunene ut fra
naturlige fortrinn. (Steinkjer: administrasjonsbyen, Verdal: industribyen, Levanger.
Sykehus og universitet).
Mange planer og prosjekt som pågår samtidig som haster. Ikke alle har tradisjon for, tid
til – eller ser nytteverdien av å samordne med andre aktører.
Det økonomiske handlingsrommet blant kommunene og i fylkeskommunene er relativt
stramt. Da kan det være krevende å få satt av ressurser og energi til Innherredsbyen.
Det kan være frykt for at man mister noe i egen kommune til fordel for nabokommunene
med å delta. Mangler gevinst/ nytte for alle parter.
Mangel på felles forståelse.
Kunnskap.

Sektorisering og fragmentering - mangel på felles mål
•
•
•
•
•
•
•

Mange ulike statlige sektorinteresser.
Planlegging etter PBL har blitt for snevert, kun kommunevis.
Vanskelig å se arealbruk i sammenheng – hver kommune for seg selv, for eksempel når
det gjelder næringsareal.
Sektorisert stat.
Sektorisert offentlig sektor med mange siloer som ikke «snakker» sammen – på
kommunalt nivå og heller ikke på regionalt og statlig nivå.
Vi har ikke omforente målsettinger, og det er vanskelig å forestille seg hvordan det vil sjå
ut flere år inn i framtida.
Silotenking. Aktørene tenker på å leve innenfor sitt ansvarsområde og er ikke villig til å
legge noe i potten for å komme til gode løsninger.

Trenger bedre holdninger og mer fokus på fremtidens utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Holdningsendring kreves for å oppnå felles identitetsfølelse og også for å få til en
overgang mot et grønnere samfunn.
Bruke Innherredsbyen for å få midler til gjennomføring, herunder deltakelse i
pilotprosjekter.
Mye historikk knyttet til samarbeidsutfordringer på Innherred. Gammelt grums må
snakkes om – for så å begraves.
Gamle holdninger og sperrer mellom kommunene – er i ferd med å endre seg.
Forvente backing fra hverandre.
Beslutningskraft. Økonomi.
Mangler fortsatt mye på tillitt og raushet.
Vi er preget av historien. En lang kamp om å få store NTP-investeringer til Trøndelag kan
gjøre oss fornøyde med lite og blinde for ulemper med det vi får. Vi må løfte blikket, og
også ha mål med lengre tidshorisont.
Historikk og følelser.
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•

Konkurransen mellom kommunene må tones ned til fordel for det som er best for
fellesskapet.

Bilde: Kirsten Indgjerd Værdal (direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune)
innleder om samarbeid.

8. Hvordan kan vi lykkes med å bruke prosjektet Innherredsbyen til å skape en
arena for bedre samhandling innenfor areal- og transportarbeidet på Innherred?
Utvikle felles regional tenkning i ny arena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felles holdninger/forståelse til løsninger knyttet til eks. infrastruktur. Felles
«ønskebilde»/visjon.
Dialogsamlingene er positive for å bringe ulike folk/instanser sammen.
Samhandlingsarenaen som mangler?
Strategi utover kommunegrensene.
Legges til grunn for KPA i neste runde.
Møteplasser & koordinering.
Felles dialog med stat, fk, mm.
Bedre kunnskap om ulikheter.
Viktig at alle opplever stor nytteverdi, men alle må også være innstilte på å både få noe
og gi noe.
Innherredsbyen kan være en «uformell» fellesareana for å høyne alles kunnskapsnivå
Utveksle kunnskap.
Regional tenking.

Stå sammen for å bli prioritert nasjonalt og fremstå som en attraktiv region
•
•
•
•
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Felles konkurranse mot resten av landet.
Grunnlag for «Byvekst light»?
Tydelig politisk lederskap.
Gode og samlende frontfigurer for prosjektet er viktig.

•
•
•
•
•

Avgjørende med god forankring i kommunene – ledelsen må være med og hele
kommunestyret må kjenne arbeidet.
Rolleavklaring i prosessen er viktig. Hvem har ansvaret for de ulike delene?
At alle ser at sammen kan vi oppnå mer.
Et mål for prosjektet er en form for byvekstavtale.
Klarer man å framstå mer enhetlig vil vi være mer attraktive som region å flytte til.

Framsnakke hverandre
•
•
•
•
•

Må jobbe sammen. Videreutvikle hverandres fortrinn.
Ikke se på at andre lykkes som en trussel – det som er positivt for en kan ofte være
positivt for andre.
Raushet, unne hverandre suksess.
Viktig med tillitt for gjensidig samarbeid og deling.
Vi må samarbeide mer og konkurrere mindre, og unne hverandre suksess.

Nye samarbeidsformer og konkrete prosjekter
•
•
•
•
•

•
•

•

Finne konkrete prosjekt som det kan bli noe av raskt som motivator for å fortsette
samarbeidet.
Finne konkrete ting og samarbeide om.
Opprette felles plankontor.
Vi må få finne noen gode saker der vi kan se resultater relativt raskt. Prøveprosjekter
innen kollektivtransport kan være gode eksempler.
Det er viktig at prosjektet medfører synlige effekter eks. på dette kan være matebuss
mellom Levanger Stasjon og sykehuset (prøveprosjekt med førerløs buss). Shutle buss
mellom Verdal Stasjon og industriområde.
Synlige effekter på alle stedende er viktig for å videreutvikle samarbeidet.
Det første punktet blir å få ny E6 til å møtes på Rinnelva. Kommunene bør bli enige om et
felles E6-konsept. Da står vi mye sterkere og unngår kanskje statlig plan som man truer
med nå.
Alle de tre byene har jernbane som deler sentrum, og samarbeid med Bane Nor om
arealbruk rundt kollektivknutepunkt kan være en felles utfordring som Innherredsbyen i
felleskap kan sette trykk på for å løse. For Verdal og delvis Steinkjer kan dette gjelde
hensettingsspor,
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Bilde: Erlend Solem (direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune) om pågående
utviklingsprosesser i regionen samt muligheter for samhandling og merverdier.
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Veien videre
Strategiarbeidet skal pågå i hele 2020 og vedtas endelig i juni 2021.
Kunnskapsfasen vil pågå vinteren 2019/2020. Strategifasen med drøfting av alternativer for
å nå målsettingene for prosjektet og Innherredsbyen vil foregå våren og sommeren 2020,
mens hørings- og forankringsfasen vil skje høsten 2020. Etter bearbeiding av
høringsuttalelser vil endelige vedtak i kommunestyrer og fylkesting skje våren 2021.

Endelig vedtatt
strategi i
juni 2021

Oppstart
strategiprosess
august 2019

Forankring, involvering og deltagelse i kommuner, regionråd m.fl. – skape eierskap!
Ukentlige møter i sekretariat, månedlige møter i prosjektgruppe, møter i styringsgruppa hvert kvartal
Dialogsamling 1
2. des 2019

Kunnskaps- og analysefasen
Fastsette mål, fremskaffe
fakta om eksisterende
situasjon

Dialogsamling 2
Medio mars 2020

Strategifasen
Utarbeide forslag til
areal- og
transportstrategi

Høringsutkast klart
Høring i perioden nov
2020-feb 2021

Dialogsamling 3
Medio sept 2020

Høring

Utarbeidelse av
endelig strategi og
vedtak

Vedtak i kommunestyrer mai 2021
og fylkesting juni 2021

Figur: Overordnet prosessplan for utarbeiding av felles areal- og transportstrategi for
Innherredsbyen.
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