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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, 
Statsforvalteren, AtB, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen samarbeider om 
strategiarbeidet, og ønsker et tett samarbeid med næringsliv, organisasjoner og innbyggere. 

I oktober 2020 ble et ungdomsverksted avholdt i Verdal med deltakere fra Ungdommens 
fylkesting. Omtrent 20 ungdommer fra Innherredskommunene deltok.  

Hensikten med verkstedet var å lytte til ungdommen om deres ønsker for fremtidens 
Innherred med relevans for arbeidet med felles areal- og transportstrategi.  
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Program 
 

Innledning om verkstedet 
 
Kort om programmet de neste to timene; vi skal gjennom tre bolker + Forventninger 
til de som deltar (deltakende og aktive) + Motivasjon; kan være med å påvirke 
fremtiden! 
Resultatet skal presenteres for politikere og fagfolk. 
 
Om Innherredsbyen  
 
Geografi og temaene prosjektet Innherredsbyen omhandler:  
Hvordan vi bor, jobber og reiser 
Målene for Innherredsbyen.  
Et framtidig attraktivt, konkurransedyktig og bærekraftig Innherred.  
Korte fakta om, boligstruktur, næringsliv, prognose for befolkning (aldersgrupper).  
 
Oppgave 1: Å bo og leve i Innerredsbyen 
 
a) Hvor lenge vil du bo i Innherredsbyen? Hvorfor?  
b) Hva er de viktigste kvalitetene til Innherredsbyen i dag? 
c) Hva kan få deg til å bli (lenger)? Hva, hvordan?  
 
Oppgave 2: Hvordan bruker du Innherredsbyen i dag? 
 
a) Hvor er de viktigste møteplassene i dag? (Hvor oppholder du deg og hvor treffer 

du andre?)  
b) Hvordan forflytter du deg i dag? (går, sykler, buss, tog, bil, annet?)  
 
Oppgave 3: Innherredsbyen i fremtiden (2030-2040) 
 
a) Hva er det som gjør stedene / tettstedene og byene i Innherredsbyen attraktive i 

2030/2040? (Hva bør tettstedene inneholde? Hva må det bli mer av? Hvordan 
skal de se ut?)  

b) Hvordan fungerer byer, tettsteder og omlandet i Innherredsbyen/Trøndelag i 
fremtiden? (Hva passer best: 1. By og land – hand i hand eller 2. By mot land – 
mann mot mann). Forklar?  

c) Framtidens transportsystem? Hvordan reiser du i fremtiden? Gange, sykkel, buss, 
tog, bil, annet? Hva må bli bedre? Hvordan og hvorfor?  
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Oppsummering fra verkstedet 
 

Oppgave 1: Å bo og leve i Innherredsbyen 
 

A. Hvor lenge vil du bo i Innherredsbyen? Hvorfor?  
 

Gruppe 1: 

• Utdanning utenfor Innherred. 
• Bo i Innherred fram til lærlingtid - kanskje finne plass her.  
• Bo en stund pga studie og jobb. 
• Slekt og familie - bo her til jeg ikke vil. 

 

Gruppe 2: 

• Litt lyst til å komme tilbake. har litt lyst til å bo i by. men Innherred har en egen sjarm  
• Kommer ikke til å komme tilbake pga. få arbeidsplasser 
• For alltid forhåpentligvis pga. folket og godt samfunn 

 

Gruppe 3: 

• Vi ble enige om at vi ønsker å bo i Innherred hele livet. Fordi vi synes det er en fin 
plass, landlig.  

• Men utfordringer for noen som skal studere og da kanskje velger å flytte. 
 

Gruppe 4: 

• «Jeg vil flytte så fort jeg er gammel nok, jeg vil se verden» - Elias  
• «Til jeg er ferdig med utdanning, så et år med reise. Hvis jeg fortsatt kjenner trangen 

på å bo hjemme i Innherred, så flytter jeg hjem» - Nathalie  
• «Til jeg er ferdig med VGS og skal begynne videre studier. Jeg liker meg best i urbane 

strøk, så jeg vil bo og jobbe i Trondheim» - Siri  
• «Avhengig av utdanning, men planlegger å bo her etter utdanning» - Johannes 

 
 

Gruppe 5: 

• Ønsker å bo så lenge som mulig. 
• De fleste tror de vil flytte når de skal ta utdanning. 
• Ønsker å flytte tilbake til Innherred etter endt utdanning. 
• Grunn til å flytte er at det er lite sentralt, mer tilbud andre steder, dyrt å reise rundt i 

regionen og vanskelig å komme seg fra A til B. 
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B. Hva er de viktigste kvalitetene til Innherredsbyen i dag? 
 

Gruppe 1: 

• Turstedene. 
• Grønnsaker fra Frosta og fin natur. 
• Bra VGs levanger, Verdal og Steinkjer. 
• Lokale råvarer. 
• Bra togtilbud.  
• Gode skoler.  
• Mange arbeidsplasser. 

 

Gruppe 2: 

• Samfunnet - alle kjenner alle (Snåsa). 
• Fin natur og fine steder å dra på fjelltur. 
• Organisasjonsarbeid f.eks. 4H 
• idrett 
• gode jobbtilbud enkelte steder 
• god mulighet for pendling 
• gode skolemuligheter hvis man ønsker 

 

Gruppe 3: 

• Landbruk. 
• Møteplasser. 
• Natur. 

 

Gruppe 4: 

• Lokalt, lett og bli kjent.  
• Treningstilbud er gode.  
• God kultur med tanke på nasjonalitet.  
• Butikker.  
• Barnehagetilbudene er gode.  
• Naturen er fin.  
• Gode og mange arbeidsplasser.  
• Gode hyttemuligheter.  
• Camping og jakt er fint.  
• Badeplassene.  
• God lokalmat og råvarer.  
• Historierikt sted.  
• God turisme.  
• Kultur med tanke på musikk og teater.  
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Gruppe 5: 

• Gode VGS tilbud. 
• Ok samarbeid for ungdom, men man trenger å være med på de «riktige» aktivitetene 

for å opprette seg et nettverk. 
• Vi har et mangfold av bygd og by. 
• Mange yrkesfaglige arbeidsplasser. 
• Idrett og kulturskole er tilgjengelig flere steder. 
• Aktivitetsparker. 
• Ungdomsklubb. 
• Møteplasser. 
• Turstier. 
• Naturen. 
• Kafèer. 

 

C. Hva kan få deg til å bli (lenger)? Hva, hvordan?  
 
Gruppe 1: 

• Bedre kollektivtransport. 
• Større restaurant og hotell bransjer.  
• Bedre fraværsgrenser.  
• Bedre rusforebyggende arbeid.  
• Bedre utdanningsmuligheter. 
• Flere muligheter for og treffes i kommunen for eksempel bedre buss i distriktene. 

 

Gruppe 2: 

• Flere butikker. 
• Flere jobbmuligheter (Snåsa). 
• Bedre kollektivtilbud. 
• Opprettholde fritidsaktiviteter. 

 

Gruppe 3: 

• Sentralisering av distriktet. 
• Transport. 
• Arbeidsplasser. 
• Utdanningsmuligheter.  

 

Gruppe 4: 

• Det viktigste er: Flere møteplasser for ungdom. 
• Bør bli mer inklusivt og aksepterende.  
• Helse og psykisk helsetilbud bør bli bedre.  
• Bedre kollektivtransport.  
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• Folk bør «mind their business» mer.  
• Modernisere Innherred.  

 

Gruppe 5: 

• Kollektivtransport - blant annet «tilbringer». 
• Bedre tilrettelegging slik at det best passer til jobb og skole. 
• Billigere og mer rettet mot ungdom. 
• Flere bussavganger til ulike tider. 
• Mer miljøvennlig transport. 
• Elektrisk togbane i hele Trøndelag. 
• Ønsker mindre trafikk i byene. 
• Mer variert jobbtilbud. 
• Mer samarbeid på tvers av kommunene. 
• Lett tilgjengelighet til fritidstilbud. 
• Bedre kjøpesenter og utdanningstilbud. 
• Mindre biler i sentrum i byene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: En av gruppene på ungdomsverkstedet deler sine tanker med hverandre. 
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Oppgave 2: Hvordan bruker du Innherredsbyen i dag? 
 

A. Hvor er de viktigste møteplassene i dag? (Hvor oppholder du 
deg og hvor treffer du andre?) 

 

Gruppe 1: 

• Ungdomsklubber.  
• Arrangement av uråd og skoler.  
• 4H.  
• Skole.  
• Hjemme hos venner.  

 

Gruppe 2: 

• Over alt. Gode relasjoner mellom kommunene 
• Fritidsaktiviteter. 
• Ungdomshuset i Verdal. 
• Fotballbanen på Snåsa. 

 

Gruppe 3: 

• Skolen. 
• Fritidsaktiviteter. 
• Uteområder. 
• Hjemme. 
 

Gruppe 4: 

• Skolen.  
• Butikken.  
• Ungdomsklubben.  
• Trening.  
• Kulturskolen.  
• Kafé.  
• Senteret.  
• Biblioteket.  
• Bensinstasjon.  
• McDonalds.  
• Big Bite.  
• Espresso House.  
• Strender. 

 

Gruppe 5: 

• Deli de Luca. 
• Amfi. 
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• Klubbhuset. 
• McDonalds. 
• Skolen. 
• Politiske møter. 
• Hjemme hos andre. 
• Fritidsaktiviteter. 
• Ungdomshuset. 
• Møter. 
• Øvinger. 
• Kjøpesenter. 

 

B. Hvordan forflytter du deg i dag? (går, sykler, buss, tog, bil, 
annet?)  

 

Gruppe 1: 

• Sykler og går.  
• Kjøre lett mc.  
• Tog.  
• Tilbringer.  
• Sitter på med venner eller kjæreste.  
• Buss og bil. 

 

Gruppe 2: 

• «Tilbringer» er bra! 
• Buss. 
• Gå. 
• Sykle. 
• Tog. 
• Bil. 

 

  Gruppe 3: 

• Lite kollektivt. 
• Mer bil og sykkel. 

 

Gruppe 4: 

• Buss (skolebuss).  
• Går.  
• Sykling.  
• Skyss og samkjøring.  
• Tog. 
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Gruppe 5: 

• Hovedsakelig bil eller buss litt tog og «tilbringer». 
• De fleste på gruppa gikk, syklet, tok buss, tog og bil i en god blanding om hverandre 

grunnet mangel på stabile og tilgjengelige kollektivtilbud. 
• I tillegg var det utrykt at det er vanskelig å kunne gå hvis man skulle et sted, 

«tilbringer» er derfor et godt tilbud til hjelp. 

 

 

 

 

 

 

                    

          Bilder: Engasjerte ungdommer!        
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Oppgave 3: Innherredsbyen i fremtiden (2030-2040) 
 

A. Hva er det som gjør stedene / tettstedene og byene i 
Innherredsbyen attraktive i 2030/2040? (Hva bør tettstedene 
inneholde? Hva må det bli mer av? Hvordan skal de se ut?)  

 

Gruppe 1: 

• Buss, rus planer og flere møteplasser.  
• Bedre kollektivt tilbud og mere moderne skoler/møteplasser.  
• Bedre utseende på byer. 

 

Gruppe 2: 

• Unna byen. Ha gård (Snåsa). 
• Flere butikker. 
• Bedre kollektivtilbud. 
• Gode jobbtilbud. 
• Opprettholde den fine naturen. 
• Fortsette med samisk kultur. 

 

  Gruppe 3: 

• Kort vei fra og mellom plasser. 
• God transportmuligheter 
• Arbeidsplasser. 

 

Gruppe 4: 

• Større kjøpesenter.  
• Videreutviklet helsetilbud.  
• Modernisert kollektiv.  
• Mer urbanisering.  
• Flere lekeplasser.  
• Bedre boligtilbud.  
• Bærekraftig energi.  
• Bruk av lokale ressurser.  
• Bedre veier.  
• Bedre og mer bærekraftig industri.  
• Flere arbeidsplasser.  
• Idrettstilbud.   
• Klesbutikker. 
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Gruppe 5: 

• Bedre kollektivtilbud spesielt mellom bygd og by og ut til små grender.  
• Et ønske om å slippe å være avhengig av bil.  
• Flere elbiler og mer klimavennlig transport.  
• Ønske om at Innherred kunne satse på energiproduksjon og eksport.  
• Bruke ressurser i regionen til å bidra i klimakrisa, der eksemplene med satsing på 

kjernekraft, «knekke koden til fusjon» og «dyson-sphere» ble nevnt.   
• Mulighet til å jobbe med det man vil og bo hvor man vil på Innherred. 
• Også ønske om et desentralisert arbeidsmarked slik at ikke alle må reise inn til byen 

for å jobbe (flere jobber i distriktene). 
• Bedre samarbeid mellom kommunene ble trukket frem, både når det gjelder 

kollektivtilbud, idrett, kultur og møteplasser.  
• Godt samhold mellom kommunene var også noe gruppa ser på som viktig for å gjøre 

Innherred til en attraktiv region.  
• Å samle aktiviteter i flere kommuner.  
• Bedre og flere studietilbud slik at man slipper å reise ut av regionen for å ta 

utdanning. 

 

B. Hvordan fungerer byer, tettsteder og omlandet i 
Innherredsbyen/Trøndelag i fremtiden? (Hva passer best: 1. By 
og land – hand i hand eller 2. By mot land – mann mot mann). 
Forklar?  

 

Gruppe 1: 

• By og land-hand i hand.  
• Fokuser både på by og land. 

 

Gruppe 2: 

• Samarbeid mellom land og by. 
• Gode kollektivtilbud over alt. 

 

Gruppe 3: 

• Samarbeid mellom bygd og by – hand i hand. 

 

Gruppe 4: 

• Videreutvikle storbyene og gi bygdene en del av utbyttet.  
• Arbeidskraft fra småsteder.  
• Bedre pendling.  
• By mot land.  
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Gruppe 5: 

• Ingen tvil: By og land – hand i hand. 
• Samarbeid mellom by og bygd vil gjøre innherredsbyen attraktiv og velfungerende 

både i sentrum og på bygda.  
• Samarbeid fører til økt verdiskaping og man kan få til ting bedre om man jobber 

sammen.  
• Det er viktig å ikke glemme noen deler av befolkningen i regionen.  
• Samhold mellom store og små plasser må man ha for å få Innherred til å være et 

trivelig sted å være også i tiden fremover.  
• Mer samhold og samarbeid vil derfor føre til økt trivsel. 

 

C. Framtidens transportsystem? Hvordan reiser du i fremtiden? 
Gange, sykkel, buss, tog, bil, annet? Hva må bli bedre? 
Hvordan og hvorfor?  

 

Gruppe 1: 

• Buss og tog. 
• Bedre og billigere drosje. 
• El-sykler. 
• Sykler. 

 

Gruppe 2: 

• Tog. 
• Mer samkjøring. 
• Elektrisk sparkesykkel.  
• Sykle. 
• Gå. 

 

Gruppe 3: 

• Kollektivt med endringer; flere avganger. 
• Hyppigere avganger og mer til distriktene. 
• Elektrisitet blir mer tatt i bruk. 

 

Gruppe 4: 

• TRIKK! VI VIL HA TRIKK!  
• Kjøre mer tog og gjøre det grønt.  
• Buss på Frosta, Verdal og Snåsa.  
• Hurtigbåtstasjoner og bussterminaler.  
• Forlenge toglinjer.  
• Avføring som drivstoff.  
• Bysykler.  
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Gruppe 5: 

• Øke kollektivtilbudet slik at det er mer tilgjengelig til tidspunkt på dagen der det er 
behov og hyppigere avganger, slik at færre er avhengig av bil.  

• Mer buss og tog som er miljøvennlig, der kan elektrifisering kan være en god løsning.  
• Der man er avhengig av bil bør det satses mer på el-bil og også legges til rette for 

ladning av el-bilene. 
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