
DEL II 

DEN INTERNE 
UTVIKLING I STRINDA 

0KONOMISK-GEOGRAFISKE OG MILJ0MESSIGE 

KONSEKVENSER A V URBANISERINGSPROSESSEN 

Innledning 
Til na har vi konsentrert oppmerksomheten om 

veksten og den Ibkonomiske og sosiale bakbrunn for 
denne i kommunen som helhet. Vi har ogsa i den 
utstrekning det har vrert mulig s¢kt a sette veksten 
inn i en st¢rre sammenheng, se utviklingen i Strinda 
pa bakgrunn al( og i sammenheng med den tilsvarende 
utvikling i hele byomradet og pa landsbasis. 

Hovedemnet for denne del er a vise hvordan 
veksten avleiret seg innen kommunen, med andre ord 
s¢ke a klarlegge de spor utviklingen etterlot i det 
geografiske og sosiale milj¢. 

Fra dette er det naturlig a ga videre og underslbke 
hvilke krav denne omformingsprosessen stillte til de 
politiske og administrative organer. I den forbindelse 
er det ogsa av interesse a bringe klarhet i i hvor h¢y 
grad de samme organger var opptatt av og hadde 
muligheter til a styre utviklingen inn i de Ibnskede 
baner. 

Alt dette henger n¢ye sammen. Av pedagogiske 
grunner er vi imidlertid n¢dt til a foreta en 
oppsplitting i emner. Fellesnevneren for aile disse 
emner er imidlertid gitt. Som en rlbd trad gjennom all 
utvikling vii vi finne igjen den stadig tiltagende 
urbanisering. 

Det var denne prosess som medflbrte aile endringer 
i bebyggelse, bosetting og det sosiale miljlb. Den spilte 
den avgj¢rende rolle i utviklingen av nreringslivets 
lokalisering, enten dette gjaldt de typiske bynreringer 
eller den tradisjonelle jordbruksdriften. Den virket 
inn bade pa eksportnreringer og pa den virksomhet 
som hadde som viktigste funksjon a yte service for 
hjemmemarkedet. Dette ga seg videre utslag i 
kommunikasjonene, bade de som brakte folk til og 
fra arbeidsplassene, til forretninger og andre 
serviceinstitusjoner og som tok yare pa folks behov 
for sosial kontakt. Urbaniseringsprosessen matte ogsa 
sette sine spor i kommunalpolitikken, bade i de 
disposisjoner de folkevalgte til enhver tid foretok og i 
det apparat som matte bygges ut , dels som stlbtte til 
politikerne ved utredningsarbeid m.v. og dels for a fa 
satt vedtakene ut i livet. 

I denne utviklingen kom den tekniske etat 
etterhvert til a spille en avgjlbrende rolle, bade den 
som tok yare pa de daglige behov og s¢rget for at 
nyanlegg ble utf¢rt, ingeni¢rvesenet, og den som 
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foreslo fremtidige disposisjoner av kommunens 
arealressurser, reguleringsvesenet. 

Urbaniseringen matte imidlertid fa f¢lger ogsa for 
andre offentlige institusjoner og deres lokalisering i 
omradet. Dette gjaldt bade kirke og skole, sosiale 
institusjoner og helsevesenet. 

Omformingsprosessen kom videre til a sette dype 
spor i det sosiale m¢nsteret, fordi sa raske endringer 
bade skapte nye samvrersformer og medf¢rte 
tilpasningsproblemer. Dette avspeilet seg bl.a. i 
foreningsvirksomheten. Dertil fremtvang endringene 
nye organer og institusjoner til a ta seg av sosiale 
saker. 

Endelig matte virkningene i denne kommune vise 
seg i motsetninger mellom de typiske by· og 
landsinteressene. Geografisk kom det til uttrykk i 
sentrum -utkant ,notsetn inger., men interesse
motsetningene had de ogsa en dypere generell 
¢konomisk bakgrunn . Pa dette omradet skulle det 
komme til apne konfl ikter, men ogsa utvikle seg en 
ny form for sameksistens med gjensidige fordeler. 

Alt dette er ved f¢rste blikk i sannhet en 
.sammensatt og uoversiktlig mosaikk. Vi har sett det 
som var oppgave a trekke fram i Iyset en del 
hovedtrekk i dette bildet, men ogsa a sette disse 
trekkene sammen igjen til en helhet, slik at vi best 
mulig kan se sammenhengen I det som skjedde. 

Et innledende hovedkapittel vii behandle bebyggelse 
og bosetting, nrenngslokalisenng og kommunika
sjoner. Senere vii spesialkapitler bli viet kirke og 
skole, kommunal ¢konomi og administrasjon, 
organiseringen av utbyggingen, sosiale institusjoner og 
organisasjoner. 

Sa sammenhengende som alt dette er, er det ikke 
til a unnga at flere av disse emnene vii matte ber¢res i 
samme kapittel. Sa langt det er mulig vii vi likevel 
bestrebe oss oa a hindre un¢dige gjentagelser. 

I denne delen vii langt flere smabrokker av "eldre 
Strindafolk forteller" innpasses i teksten enn i f¢rste 
del. Dette kan bade bidra til a gj¢re fremstillingen 
mer levende og samtidig belyse utviklingen nrermere. 
De personer som her forteller vii fo r det f¢rste sette 
endringene i skarpere relieff enn forfatterne er istand 
til, samtidig som den subjektive opplevelse utvilsornt 
har sin egenverdi. 



UTBYGGINGEN A V DE ENKELTE 

DELER A V STRINDA 

HOVEDTREKK I AREALDISPONERINGEN 1945-64 

8ebyggelsesutviklingens geografi og kostnadsramme 
Vi har tidligere beskrevet og vurdert den 

befolkningsmessige og nceringsmessige utbygging av 
Strinda som helhet, sett i sammenheng med de 
muligheter og restriksjoner- som forela i hele 
Trondheims-omradet_ Bare leilighetsvis har vi streifet 
inn pa arealdisponeringen i de enkelte deler av 
omradet_ 

Oppgaven i dette kapitlet blir a beskrive og, sa 
langt det er mulig, forklare det mqmstret av 
bebyggelse som utviklet seg (grunnutnyttings
monstret) og den kostnadsramme som grunnlags
investeringene representerte. 

Nar vi skal vurdere utbyggingen av et bestemt 
forstadsomrade, ma vi se denne i forhold til de 
muligheter som foreligger i det mer sentrale 
byomrade og i andre ncerliggende omrader. 

Sa lenge bebyggelsen far utvikle seg fritt for 
restriktive tiltak, eller ikke blir kanalisert til bestemte 
omrader ved positive virkemidler, vii art og mengde av 
bebyggelse i et aktuelt forstadsomrade vcere avhengig 
av en rekke faktorer. 

Enten det gjelder boligbebyggelse eller bebyggelse 
til andre formal, er disse faktorer de viktigste: 
1. Tilgjengeligheten 
2. Grunnprisen 
3. Kraft- og vannforsyningen 
4. Servicestandarden 
5. Skattemessige forhold. 

For boligbebyggelsen spesielt vii folgende forhold 
spille en avgjorende rolle: 
1. Sol, Iys, utsikt og rekreasjonsmuligheter. 
2. Miljomessige forhold. 

Nar det gjelder nceringsvirksomhet, i scerdeleshet 
industri, lagervirksomhet etc. vii disse betingelser i 
alminnelighet veie tungt: 
1. Store sammenhengende arealer med mulighet til 

utvidelse. 
2. Minst mulig trafikkproblemer. 
3. Ncerhet til andre funksjoner som bedriften har 

hyppig kontakt med. 

Betrakter vi situasjonen i Trondheims-omradet, 
konkurrertp. Strinda som utbyggingsomrade, i forste 
rekke me6 byen, men ogsa med andre nabo-
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kommuner, spesielt Tiller, Leinstrand og Malvik. I 
selve byomradet var arealressursene knappe gjennom 
mesteparten av den tiden vi behandler, selv etter 
byutvidelsen, og konkurransen om dem folgelig meget 
hard. Nar det gjelder de andre kommunene ble disse 
for alvor aktuelle som byggeomrader i noe storre stil 
forst langt ut i perioden, hovedsakelig som folge av 
tilgjengel igheten. 

Det er foretatt fa undersokelser over betydningen 
av de enkelte faktorer som er nevnt ovenfor i en 
utbyggingsprosess. Betydningen kan variere noe fra 
sted til sted, ogsa etter hvilke former for utbygging 
som dominerer - boligbygging og utbygging til andre 
formal. All erfaring tilsier at tilgjengeligheten er scerlig 
viktig, og denne var et vesentlig aktivum for Strinda. 
Bysentret var lett a rekke fra de fleste omrader i 
kommunen (bortsett fra de mest perifere). Fra 
enkelte omrader var tilgjengeligheten til usentrale 
byomrader med sterk vekst i arbeidsplasser lettere 
enn fra flere bydeler. 

Dette gjelder eksempelvis tilgjengeligheten fra 
Byasen til lIa, fra midtre byggebelte til NTH, 
Bakkaune til 0stbyen for a nevne no en av de mest 
aktuelle tilknytninger. Det monster for byvekst som 
utviklet seg kan derfor langt pa vei forklares ved 
denne faktor. 

Nar dertil kom de store fordeler som Strindas 
tomtemarked bod, forbauser det ikke at ettersporsel 
etter byggegrunn i kommunen ble meget stor. Det 
store tilbud av grunn fordelt pa en mengde eiere holdt 
tomteprisen relativt sett pa et rimelig niva til tross for 
en stadig okende ettersporsel. Pa kart 8 og 9 hvor 
grunnprisnivaet er inntegnet etter gardsnummer og 
prisene i grenseomradene i Trondheim samtidig er 
innlagt, demonstreres dette tydelig. I faste 
1963-priser kom det offisielle prisniva i typiske 
boligbyggestrok selv ncermest byen aldri over 15 kr. 
pro m2

, fram til og med 1960 la det sjelden over 10 
kroner. 

I nye viktige utbyggingsomrader som Chari otten
lund, Nidarvoll, Stubban og Munkvollstroket var de 
offisielle prisene gjennomsnittlig pa 5-8 kr. pro m2 ved 
overgangen til storkommunen. Bortsett fra disse 
omradene, hvor grunnprisene ved begynnelsen av 
etterkrigstiden var scerlig lave, som folge av liten 
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etterspfl)rsel, var ogsa stigningen over perioden heller 
moderat (en del under 100%) . 

Heller ikke i de typiske industristrfl)kene kom 
prisnivaet noe hfl)yere. Et unntak danner Leangen
omradet, hvor konkurransen om arealene mot slutten 
av perioden var meget sterk. 

I tilsvarende utkantstrfl)k i Trondheim var bade 
prisnivaet gjennomgaende hfl)yere og stigningen mer 
markant. Tydeligst merkes dette i industriomradet 
ved Lade og i boligstrfl)k pa Byassiden . 

Med hensyn til de skattemessige forhold hadde 
bygda i likhet med de andre landkommuner ingen 
eiendomsskatt. Andre avgifter var ogsa relativt 
beskjedne. I den ffl)rste del av perioden var dessuten 
kommuneskatten lavere i Strinda enn i Trondheim. 
FfI)rst fra 1953 fulgte de to kommunene hverandre i 
beskatning. 

Det var naturligvis forhold i kommunen som var 
ugunstigere enn i byen. Den offentlige service i 
Strinda var eksempelvis noe mangelfull. (Se kapitlet 
om den tekniske etat) . Pa den annen sidekunne man 
nar det gjaldt flere former for service trekke av byens 
relativt . velutviklede apparat. All service var bedre 
utbygget enn i de fl)vrige nabokommuner. Til tider var 
vannforsyningen noe problematisk i enkelte omrader, 
men denne ble sikret utover i perioden, dels ved 
samarbeid med byen, dels ved egen utbygging. 

Nar det gjelder de spesielle betingelser for 
boligbygging var kvaliteten av omradene som ble 
tilbudt stort sett meget hfl)y. Som ffl)lge av det kuperte 
terrenget la tomtene de fleste steder gunstig til for sol 
og utsikt. Flere utfartsterreng med ypperlige 
rekreasjonsmulgheter la over alt innen lett 
rekkevidde. 

Miljfl)messige forhold ble en stadig viktigere faktor i 
boligbyggingen. Etterhvert som folketallet fl)kte ved 
utflytting fra byen betydde dette ogsa at stadig flere 
av byboernes slektninger, venner og arbeidskamerater 
var a finne et sted i Strinda, noe som ffl)rte til 
ytterligere etterspfl)rsel etter tomter. Det ble pa denne 
maten skapt flere nye samlede miljfl)er av folk 
tilknyttet samme arbeidsplass eller knyttet til 
hverandre med andre band. En del omrader fikk dertil 
statuspreg. Dette tiltalte utvilsomt den menneskelige 
forfengelighet hos enkelte. 

Nar det gjelder grunnutnyttingen til n<eringsformal 
lokket de store sammenhengende arealer, de gode 
interne og etterhvert forbedrede eksterne transport
forhold stadig mer ettersom tiden gikk. Minussiden 
for n<eringslivet var lenge kraftforsyningen, men 
denne bedret seg fra midten av 50-arene. Her ligger 
nok en av forklaringene pa at lokalisering av ny 
industri og fl)vrig byn<eringsvirksomhet ffl)rst kom med 
full tyngde i de siste perioder (fra 1956 og utoverl. 
Dette som ogsa er berfl)rt ovenfor vii vi forfl)vrig 
komme n<ermere tilbake til senere. 

Mot denne alminnelige bakgrunn kan vi vurdere 
utbyggingen ar etterkrigstidens Strinda. At presset pa 
kommunen for utbygging i den ffl)rste del av 
tidsrommet nesten utelukkende kom i boligsektoren 
kan tolkes dithen at ekspansjonen helt ut var en 
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avledning av den fl)konomiske aktivitet i Trondheim. 
Det er likevel riktig i denne forbindelse a holde 

klart at utbyggingen Strinda hadde to 
utgangspunkter: 
1. press pa byggemarkedet fra folk som allerede var 

bosatt i kommunen, og 
2. presset fra folk bosatt i Trondheim som fl)nsket a 

bosette seg i nabokommunen. Under dette kom 
utbygging foretatt av boligbyggelag som foresto en 
sosial boligbygging og dermed fl)nsket stfl)rre 
sammenhengende arealer med relativt lav 
grunnpris i passe avstad fra bysentret, noe som 
vanskelig lot seg gjfl)re innen de dav<erende 
bygrenser. 
For a fa det riktige perspektiv pa utviklingen er det 

nfl)dvendig a v<ere klar over at det var flere alminnelige 
begrensninger pa byggeaktiviteten i de ffl)rste 
etterkrigsar. Ressursdisponeringen ble for det ffl)rste 
planlagt pa sentralt hold i en utstrekning vi aldri 
hadde opplevd tidligere. Dette ffl)rte til en prioritering 
av investeringsoppgavene sett i sammenheng med hele 
samfunnsfl)konomien. Selv om boligbyggingen hadde 
hfl)y prioritet, ble de materialer man had de og den 
arbeidskraft som kunne stilles til disposisjon i ffl)rste 
rekke satt inn i gjenrelsnmgsoppgaver i de 
krigsherjede strfl)k. Vi fikk en streng byggeI fl)yve
ordning, som i ffl)rste rekke begrenset byggingen i 
omrader med relativt rommelig fl)konomi. Dette 
medffl)rte at byggevirksomheten nfl)dvendigvis matte 
bli mindre enn den investeringsvilje som var til stede. 
Under disse omstendigheter ble det fra Strinda 
kommunes side gitt ffl)rste prioritet til folk som 
allerede var bosatt i kommunen og til boligbyggelag 
som foresto en sosial boligbygging. 

Nar det gjelder utviklingen fra 1950 og utover ble 
kvotene adskillig rommeligere, og mulighetene til a 
realisere en mer langsiktig utbyggingspolitikk stfl)rre. 
At presset var stort, som ffl)lge av de gunstige 
utbyggingsforhold i kommunen, vet vi. Spfl)rsmalet 
som melder seg er om Strinda kommune hadde et 
perspektiv for sin utvikling som pekte ut over 
fl)yeblikkets behov og press og som tok sikte pa bade a 
regulere den totale vekst og a fordele den pa en mate 
som kunne gi det gunstigste fl)konomiske og 
miljfl)messige resultat. Det er med andre ord viktig a fa 
greie pa om man hadde klart for seg og fl)nsket a 
moderere det "kreftenes frie spill" som ble antydet 
ffl)rst i kapitlet - i den utstrekning uheldige virkninger 
av en "fri" utvikling var apenbare. 

I neste omgang blir det da oppgaven a finne ut om 
eventuelle bestrebelser i den retning gav positive 
resultater. Virkemidler satt man ogsa den gang inne 
med ved hjelp av den bygningslov som eksisterte og 
vedtekter til denne som gjaldt for hele kommunen. 
Bygningsloven var blitt gjort gjeldende etappevis for 
omrader innen kommunen alt ffl)r krigen og omfattet 
hele Strinda fra 1946. 

For a svare pa spfl)rsmalene er det ffl)rst nfl)dvendig a 
gi en kort beskrivelse av situasjonen slik den hadde 
utviklet seg fram til de ffl)rste arerie av etterkrigstiden. 



Som f(llige av at den vesentlige utbygging i 
kommunen var ren bosetting i tilknytning t il 
arbeidsplasser i byomradet, la den eksisterende 
bymessige bebyggelse i Strinda ved 2. Verdenskrigs 
slutt stort sett i en konsentrisk sone langs grensen til 
Trondheim, - pa (Ilstsiden av Nidelva i bakke· 
skraningene som vender mot sydvest og nordvest, pa 
vestsiden i det noe brattere terreng med skraning mot 
nord(llst. Av form minnet omradet mye om et 
amfiteater, men med store innbyrdes kommunika· 
sjonsproblemer. Bare pa tre punkter av ringen va r det 
tale om en sektorpreget utbygging innover i 
kommunen, ved Strindheim - Charlottenlund -
Ranheim, i mindre utstrekning i Tempe-/Nidarvoll
omradet og vest for elva langs Grakallbanen. Bare ved 
Ranheim var bebyggelsen knyttet til det stedegne 
na:!ringsliv, ellers foregikk det en pendling, vesentlig 
til bysentret. Det er betegnende at all bebyggelse la 
ved eldre kollektive kommunikasjonslinjer, jernbane, 
byens sporveisnett og forstadsbane. 

Bebyggelsen langs bygrensen had de stort sett 
foregatt som en utvidelse av villabebyggelsen innen 
byomradet, den lokale betegnelse byggebeltet var en 
meget dekkende karakteristikk. Ved Charlottenlund 
var det tale om en delvis omgj(llring av tidligere 
landsteder til permanente helarsboliger og langs 
Grakallbanen hadde utbyggingen sammenheng med at 
selskapet utparsellerte eiendommer til en meget 
rimelig tomtepris. I ngen av stedene foregikk 
utbyggingen etter noen samlet plan. 

Kanskje den mest bemerkelsesverdige utbygging 
kom langs Grakallbanen hvor parsellene var meget 
rommelige og hvor utnyttingsgraden dermed 
automatisk kom til a redusere trafikkgrunnlaget. I kke 
noe sted kommer mangel pa sammenheng i 
malsettingen mer grelt fram i Iyset enn i dette tilfelle. 
Men ogsa ellers matte reguleringene bli tilfeldige. De 
var a betrakte som ad hoc l(Ilsninger ettersom behovet 
meldte seg. Det f(llrte blant annet til stor sl(llsing med 
jordressurser. 

I den f(llrste del av etterkrigstiden had de 
bebyggelsen est sa mye ut at man for lengst la utenfor 
gangavstand til bysentret og etterhvert ogsa pa mange 
punkter utenfor rekkevidde av de kollektive 
transportmidler som Trondheim Sporvei had de bygd 
ut. Man var dermed faktisk kommet til det punkt 
hvor det var tid til a stoppe opp og vurdere den videre 
utbyggingsprosess i kommunen. 

Dette var imidlertid ikke klart for Strinda-boerne 
pa dette tidspunkt. Man hang enna fast 
byggebelteproblematikken og manglet stort sett 
vlsJoner om den videre utvikling. Dette gjaldt bade 
perspektiver pa selve vekstrammen og tempoet i 
utbyggingen og planer for hvor det var mest 
hensiktsmessig a la veksten skje. Det var ikke det 
minste merkelig at det var slik. En omstilling til en ny 
situasjon tar alltid tid, og sa:!rlig matte dette gjelde i 
en kommune hvor sa a si all vekst had de skjedd langs 
en mer eller mindre tilfeldig bygrense. Veksten hadde 
ogsa foregatt jevnt, enna hadde ikke folk opplevd 
noen eksplosiv utbygging. Selv i andre tilsvarende 
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byomrader her til lands med en sterkere vekst -
omrader som fra et trafikkmessig synspunkt var blitt 
mindre funksjonsdyktige - hadde man ikke pa dette 
tidspunkt lagt opp samlede planer for grunnutnytting 
og utbygging. 

Mer indirekte ble det likeve l i disse arene tatt det 
f(llrste skritt mot en strammere styring av utviklingen . 
Samarbeidsnemnda for Trondheim og Strinda som 
forme It hadde va:!rt i funksjon fra f(ll r krigen (se 
kapitlet om Styre og stell) m(llttes na regel messig og 
vedtok i slutten av 1948 a opprette et 
generalplankontor for de to kommunene. Kontoret 
som var bemannet med to arkitekter, Lisa Gjess ing og 
Sigrid Follestad samt tilfeldig tegnehjelp, fikk til 
oppgave a utforme planer for den videre 
grunnutnytting og kommunikasjonsutvikling som 
grunnlag for detaljreguleringene. Det ble vedtatt a se 
den videre utbygging av de to kommunene under en 
helhetssynsvinkel. Kontoret som samarbeidet med en 
generalplannemnd (for detaljer se kapitlet om Den 
tekniske etat) var med mindre avbrudd i funksjon fra 
h(llsten 1950 til varen 1954. 

Det viktigste forslag som fremkom av dette arbeid 
var a basere seg for fremtiden pa en utvikling knyttet 
til en ringbane et stykke syd for den eksisterende 
villabebyggelse, hvor det pa hver side av ringen ved 
Leangen og Siuppen-Nardo var st(llrre sentrums
dannelser i form av terminaler og pa punkter pa 
ringen konsentrerte lokalsamfunn med sterkt innslag 
av stedlige arbeidsplasser. Utnyttingsgraden ville 
dermed bli h(lly og traf ikkgrunnlaget betydelig. (Se 
kart10). 

Tanken var ikke original. Lignende pnnslpper var 
lagt til grunn fo r flere reguleringsl(llsninger i utlandet. 
Det var imidlertid f(llrste gang at man 
Trondheims-omradet s(llkte a systematisere en 
byplansituasjon. Denne systematiseringen f(llrte ogsa 
fram til en konklusjon som representerte et totalt 
brudd med den byutvikling som til na hadde fatt 
forega pa en relativt uhemmet mate, og som begynte 
a skape bade interne og eksterne kommunikasjons
problemer. Det som slar en ved ettertanke idag er de 
muligheter en slik l(Ilsning ville ha gitt trafikkmessig, 
bl.a . i tilf(llrsel til og fra det nye universitetsomrade, 
og generelt til a ta vare pa den kollektive trafikk. 
Dertil kommer den besparelse av betydelige 
sammenhengende arealer dyrket jord som skissen 
forutsatte, Som kartet viser var de gr(llnne lunger 
mellom sentrene et meget fremtredende trekk ved 
prinsippskissen. 

Riktignok ble planen senere modifisert, istedet for 
ringbane fikk vi et amputert pendelbanesystem (med 
muligheter til senere ringtilknytning). Grunnen til 
omarbeidelsen var at nemnda med urette ansa den 
f(llrste prinsipplanen for i alt for h(lly grad a va:!re 
fremtidsmusikk . I det store og det hele kan vi 
konkludere med at hverken de folkevalgte eller 
publikum enna sa sent som henimot midten av 
50-arene var modne for sapass radikal nytenkning, og 
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Kart 10: Generalplanen Trondheim - Strinda. Prinsippskisse 1951. Utarbeidet av generalplankontoret. 

kontoret som i tillegg hadde mange praktiske 
vanskeligheter a stri med, fikk ikke fullff/lrt sitt 
arbeid. 

Den videre utvikling kom derfor fortsatt til a bli 
preget av beskjeden oversikt i utbyggingen. Ff/lrst i 
1960 ble arbeidet · med mer sammenhengende 
oversiktsplanlegging tatt opp igjen, denne gang med 
arkitekt Trygve Sigholt ved bygningssjefens kontor 
som leder av utredningsarbeidet. I 1962 forela 
resultatet i form av en "status" over det 
generalplanmessige utbyggingsmf/lnster med forslag til 
malsetting og prinsipper for den videre utbygging. 
Dette arbeid fikk betydning for "Grunnutnyttings
planen" (kfr. s. 145) og som grunnlagsmateriale for 
generalplanarbeidet i den' nye storkommunen. 

Riktignok hadde mer sammenhengende regule
ringer vcert langt alminneligere fra ff/lrst i 50-arene og 
utover enn tidligere, men disse var ikke underordnet 
noen samlet plan. Grunnutnyttingen ble derfor 
fremdeles preget av f/lyeblikkslf/lsninger mer enn av 
langsiktige gjennomtenkte planer, hvor aile momenter 
ved byutviklingen var vurdert og avveininger foretatt i 
gru n nutnytti ngen. 
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Denne viktige del av utbyggingsprosessen vii 
forf/lvrig bli mer utff/lrlig omtalt i kapitlet om den 
tekniske etat og reguleringsvesenet. 

Kart bilag 1 viser i detalj, men samtidig pa en 
oversiktlig mate, bebyggelsesutviklingen i kommunen 
fram til utgangen av 1963. I dus gra tone er inntegnet 
den eksisterende bebyggelse ved inngangen til 
perioden, mens farger angir utviklingen i ncermere 
definerte perioder fremover. 

Idet man i arene umiddelbart etter krigen var 
underlagt sterke restriksjoner pa byggingen og 
prioritet ble gitt til den sosiale boligbygging, kom 
dette ti l a fa klare ff/llger for bebyggelsesutviklingen i 
1. periode. To omrader dominerer sterkt pa kartet, 
Strindheim og Persaune hageby. Disse omrader som 
totalt utgjorde ca. 15% av arealbruken i tidsrommet, 
ble utlagt til det nystartede Trondheim og Omegn 
Boligbyggelag (TOBB) som fullff/lrte sin utbygging 
fram til utgangen av 1950. I noe stf/lrre stil foregikk 
det ogsa boligbygging i tilknytning til sykehusene 
Rotvoll og Reitgjerdet samt en bedrift som 
Nobf/l. 

. ,~ 

JON 5 V 



Det f¢rste st¢rre felt for sosial boligbygging i Strinda 
umiddelbart etter krigen. Strindheim Hageby som ble 
bygd ut i TOBB's (Trondheim og Omegn Bolig- og 
Byggelags) regi. 

Det karakteristiske for den qlvrige bygging var 
enkeltutparselleringene som medfqlrte et meget spredt 
mqlnster over hele omradet. Hovedtyngden kom i 
midtre del av byggebeltet, ved Munkvoll og pa (2)vre 
Byasen. 

I sum for fqlrste 5-arsperiode gikk det - inklusive 
veier - med 850 dekar grunn til boligbebyggelse. 2/3 
av dette fait pa omradene qlst for Nidelva. Bare ca. 85 
dekar ble nyttet til andre utbyggingsformal nar vi 
unntar prosjektet Stavne·/Leangenbanen. Det alt 
vesentlige fait pa Ladeomradet (Nobql fabrikker) og 
den qlstlige del av byggebeltet (Persaune). 

Dette betyr at relativt lite grunn ble brukt, i 
gjennomsnitt 200 dekar pro ar. Sett i forhold til hva 
man fikk igjen var det likevel en svcert ekstensiv 
arealbruk. Utnyttelsesgraden~ var meget lav . Regner 
vi med knapt 80 m2 gulvflate i gjennomsnitt pro 
leilighet, la den pa 0.1. Det gjennomsnittlige 
tomtearealet pro leilighet var he Ie 750 m2 

• 

Den neste periode (1951 -55) markerer et visst 
skille i utviklingen. Restriksjonene pa byggingen ble 
na mindre strenge, og samtidig fikk Trondheim tilfqlrt 
en del arealer ved byutvidelsen. Det siste betydde 
bl.a. at boligbyggelagene fikk disponere tilstrekkelig 
grunn innen byomradet. Derimot fqlrte det ikke i 

~ Utnyttelsesgraden kan defineres pa ulike mater. Her er valgt 
forholdet gulvareal/tomteareal. 

E ksem I Gu Ivareal = 100 m
2 = 0 .1. Dette forholdet 

pe Tomteareal = 1000 m 2 

stiger raskt ettersom bebyggelsen blir mer konsentrert . Ved 
klassisk eneboligbebyggelse ligger utnyttelsesgraden pa 0 .1 og 
ofte lavere. Den stiger markert ved andre utbyggingsformer, 
er som regel langt stqlrre ved artriumbebyggelse, 
rekkehusbebyggelse og blokkbebyggelse. 
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fqlrste omgang til synderlig qlkning i smahusbebyg· 
gelsen innenfor bygrensen. Strinda matte ta unna det 
meste av denne bebyggelsen og tendensen til 
spredning til nye omrader gjorde seg na for alvor 
gjeldende i kommunen. Kartet viser en tydelig qlkning 
av bebyggelsen i Charlottenlund og Nardo-Nidarvoll 
Sorgenfri-omradene. Fremdeles dominerte likevel 
byggebeltet, med to tyngdepunkter - Persaune
Rqlnningen og Berg. Bortsett fra disse to omrader og i 
mindre utstrekning ved Blussuvoll var klattpreget i 
utbyggingen fremdeles det dominerende trekk i 
bildet. Scerlig merkes dette tydelig pa Byassiden, ikke 
minst i Uglamarka, hvor ogsa tidligere hytteeien
dommer na for alvor ble omgjort til permanente 
helarsboliger. Samlet gikk det i perioden til 
boligbyggeformal med 1475 dekar, ca . 300 dekar pro 
ar, med omtrent den sammegeografiske fordelings
nqlkkel som tidligere, 2/3 til omradene i qlst og resten 
til Byasen. 

Da dette var den klassiske periode for bygging av 
tomannsboliger, gikk utnyttelsesgraden noe opp. Den 
la na pa ca. 0.12, med et gjennomsnittlig tomteareal 
pro leilighet pa ca. 660 m2 

Bebyggelse til annet formal var beskjeden, men 
qlkende. Den gjaldt i fqlrste rekke industriutbygging, 
noe ved Ranheim men tyngden ved Leangen, som var 
i ferd med a utvikle seg til en mindre 
sentrumsdannelse for middelstore bedrifter. Dertil 
foregikk det en viss ekspansjon av institusjoner 
tilknyttet NTH (SINTEF) ut i Strinda. Av de 135 
dekar som i perioden ble brukt til andre formal enn 
boligbygging var 100 a finne qlst for Nidelva, av dette 
vel 50 i byggebeltet og ca. 35 i Leangen-omradet. 

De to siste periodene (5-arsperioden 1956-60 og 
3-arsperioden 1961-63) representerer en ny tendens 
pa tre mater. For det fqlrste ble innslaget av 
bebyggelse til andre formal enn boligbygging, som i 
begge de tidligere perioder hadde utgjort bare vel 8 %, 
betraktelig hevet, i siste periode til hele 15% av det 
totale forbruk av grunn. 

For det andre ble bebyggelsen na for alvor skjqlvet 
vekk fra de tidligere sentrale byggeomrader. Mens 
utkantene av det gamle byggebelte sa sent som fqlrste 
halvdel av 50-arene fikk ncermere 40% av den totale 
bebyggelse, skrumpet andelen i de to siste perioder 
inn til vel 20%. Scerlig markert var qlkningen i 
utbygging i Charlottenlund-strqlket, men fqlrst og 
fremst ved Nardo - Nidarvoll - Sorgenfri. Det 
sistnevnte omradet alene tok i tidsrommet 1961-63 
unna vel 30% av den nye bebyggelsen. 

For det tredje merker vi en tendens til mer samlet 
og sammenhengende utbygging. Sa sent som 1959 var 
enkeltparsellene fremdeles det dominerende trekk i 
utbyggingsbildet, noe som i scerlig grad gjaldt Byasen, 
men fra da av var det tillqlp til utkrystallisering av 
stqlrre samlede felt som ble bygd ut samtidig. Dette 
gjaldt ikke bare de fqlrste blokkomradene i 
kommunen - ved (2)vre Charlottenlund, bak Strinda 
Sykehus og ved Munkvoll gard. Ogsa i typiske 
eneboligstrqlk som Grilstadhaugen fikk vi en samlet 



Et karakteristisk horisontalt delt tomannsboligomrade i Strinda i nrerheten av Persaune, under byggeperioden i 
1950-arene. 

utbygging som sto sterkt i kontrast til maten det var 
og fortsatt ble bygd ut pa f.eks. ved Munkvoll og 
Ugla. 

En av grunnene til at det utviklet seg en mer samlet 
utbygging ogsa av smahus ma s(bkes i det forhold vi 
tidligere har vrert inne pa i del I, opphevelse av 
botidsbestemmelsen ved garantis(bknader for Hus
banklan. Foruten at dette bidro til a (bke byggingen 
generelt, medf(brte det ogsa at utbygging av allerede 
innkj(bpte tomter kunne gjennomf(bres hurtigere. (Jfr. 
ogsa uttalelsen i kapitlet Flytterne til Strinda av 
jernbanefullmektig L(bkken Hansen.) 

Som f(blge av en betydelig bygging av eneboliger ble 
ikke utnyttelsesgraden hevet noe i perioden 1956-60. 
Tomteareal pro leilighet gikk endog opp til 740 m2 i 
gjennomsnitt, altsa nesten like ekstensiv arealbruk 
som i f(brste periode. Det var f(brst i siste periode at 
konsentrasjonstendensen ble apenbar. Bebyggelsen 
var riktignok spredt pa en rekke felter og var ikke 
tilstrekkelig underordnet en helhetsplan. Men innen 
feltene ble utnyttingsgraden vesentlig hevet, til 0.14 i 
1961-63. Tomtearealet pro Leilighet fait ogsa 
betraktelig i denne peri ode og utgjorde na knapt 580 
m2 . Arbeidet ved bygningssjefens kontor begynte a 
brere frukter. Denne utvikling hadde sin basis i st(brre 
sammenhengende grunnkj(bp, dels direkte formidlet 
av kommunen, dels av st(brre entrepren(brfirma som 
stod for utbygging av konsentrerte blokkomrader. 
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Ved inngangen til siste periode var imidlertid ca. 
78% av den totale utbygging i kommunen regnet i 
leiligheter allerede real isert, og utbyggingsm(bnstret i 
denne perioden kom derfor ikke til a sette sitt preg pa 
helhetsbildet i kommunens utbygging. Arlig tilvekst i 
bebyggelse steg imidlertid sterkt. Mens gjennomsnitts
forbruket av grunn pro ar la pa 325 dekar i 
5·arsperioden 1956-60, (bkte det til hele 435 i de tre 
siste arene kommunen eksisterte som egen enhet. 

Sam let for de to periodene var forholdet mellom 
grunnutnyttingen (bst og vest for Nidelva uendret fra 
tidligere, men likevel slik at ca. 35% av utbyggingen 
foregikk pa Byassiden i slutten av 50-arene og litt 
under 30% i begynnelsen av 60-arene. 

Den bebyggelse til nreringsformal sam tok form 
sist i 50-arene og de f(brste 60-arene var dels utviding 
av eksisterende anlegg. Mest utpreget var likevel 
utbyggingen av nye bedrifter og omrader, en utvikling 
som i langt st(brre grad enn boligbyggingen ble styrt av 
de folkevalgte og kommunens tekniske etat. Hele 2/3 
av grunnutnyttingen til ikke-boligformal i etterkrigs
tiden fant sted i de atte arene, det aller vesentligste 
etter 1960. Stordelen av utbyggingen foregikk i 
Siuppen-, Tunga- og Leangen-omradet. I det siste aret 
av kommunens eksistens foregikk byggingen bgsa ved 
Charlottenlund, hvor et st(brre skoleanlegg la beslag pa 
et betydelig omrade. Denne utbyggingen vii bli 



Bildet viser et utsnitt av blokkbebyggelsen til Ungdommens Egen Heim ved Blussuvol/ skole. Dette var av de 
f¢rste blokkstr¢k i Strinda. 

Et relativt konsentrert eneboligstr¢k i Strinda bygget mot slutten av "selvstendighetsperioden". -
Grilstadhaugen mel/om Char/ottenlun d og Ranheim. 
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n~rmere vurdert i kapitlet om n~ringslivets 

lokalisering nedenfor. 

En oppsummering av utviklingen over hele 
perioden viser et m~nster som langsomt og sikkert 
spres utover i det gamle byggebeltet og tetter til aile 
luker i den eldre bebyggelse. Samtidig utvikles 
bebyggelsen fra nye kjerner i sektorer ut fra den 
konsentriske ringen og vokser pa steder sammen med 
den f~rstnevnte. S~rlig er dette tilfelle i sektoren som 
I~per ut fra sydbyen. 

I tabell 29 s. 98 er grunnutnyttingen sonevis 
gjengitt for de enkelte perioder og for hele 
tidsrommet. Den viser at mens hele 43% av 
bebyggelsen sa sent som i begynnelsen av 50-arene var 
en ekspansjon av de eldre konsentriske soner, var 
denne andel fait til ca. 30 i de siste tre arene. Over 
hele perioden svarte de samme omrader for 34% av 
grunnutnyttingen til byggeformal, mens de nye 
str~kene, Rotvoll - Charlottenlund, Nardo -
Nidarvoll - Stubban og 0vre Byasen la beslag pa hele 
46% av grunnen. Dette m~nstret betydde ogsa en 
meget lav utnyttingsgrad. Til boligbebyggelse la den 
betraktet over hele perioden pa 0.12. Gjennomsnittlig 
tomteareal pro leilighet utgjorde samtidig 670 m2

• Det 
var likevel store variasjoner mellom de enkelte 
omrader. Uten at vi kan dokumentere det n~rmere av 
mangel pa data, var utnyttingsgraden s~rlig lav i 
omradene pa Byasen, mens den var relativt h~y i 
Nardo - Nidarvoll-omradet. 

En av dem som i s~rlig grad ble ber~rt av den 
utvikling som fant sted var Kristian Stendahl. 
gardbruker pa Stendalsgarden i bakkene ovenfor 
Nardosletta. 

Ingen kontakt .... 
Kristian Stendahl ser ut av sitt stuevindu og skuer 

hus ved hus i hellingene ned mot Nardosletta. Garden 
er det bare bygningene igjen av - en eiendom pa 300 
mal dyrket jord, hvor bonden f¢r Foret tredve 
melkekyr ved sid en av akerdriften og ¢vrig 
husdyrhold. 

Bondemilj¢et er borte, og Stendahl savner det, sier 
han. 

- F¢r var det kjentfolk over alt i bygda. Men na, 
nar naboene bor der vegg i vegg et stenkast unna og sa 
langt ¢yet rekker - na kjenner man nesten ingen. 

Kanskje er det slik, at jo tettere folk bor, dess 
st¢rre avstand blir det mellom menneskene. 

- Strinda var en velordnet kommune, og vi har 
ikke fatt det bedre i storkommunen, sier Stendahl. 
Det er ikke mange arene sid en garden hans la langt 
ute pa landet. Da han var gutt, kom folk fra byen dit 
pa sommerferie. 

- Da var det skog nede pa Nardosletta, forteller 
han. - Jeg husker godt at omradet ble ryddet og 
dyrket opp_ Men sa, det var vel i tjuearene, begynte 
bebyggelsen a vokse fram. Ellers var det bonde/and 
omkring, like til de siste arene f¢r sammenslutning, da 
det sa smatt ble lagt ut mer jord til tomter og 
reguleringen etter hvert tok form. 

Grensen for garden gikk mot den navrerende 
Balders vei. Der kom f¢rst langbyggene til SINTEF og 
rekkehus for sykehuspersonalet omkring midten av 
seksti-arene. 

- Jeg synes det er triveligere med smahus enn store 
blokker, men det er synd at nesten aile beiser husene 
sine na for tiden. Det ville bli sa mye kvikkere om 
man brukte mating og fikk litt st¢rre variasjon 
farvene. 

- Det nyttet ikke med gardsdrift midt inne i 
tettbebyggelsen, fastslar Stendahl. - Det er forresten 
heller ikke I¢nnsomt lenger a drive sa bakket jord som 
vi har her, hvor det er umulig a komme til med 
moderne maskiner. sa egentlig er det ingen grunn til a 
grate over at en slik gard blir lagt ut til tomter. Men 
det er vemodig a se pa at ogsa lettdrevne, fine garder 
som for eksempel Angelltr¢a er btitt spist opp av 
byen. 

- Hva med forholdet til kommunen - er det btitt 
annerledes enn det var i Strinda? 

- Det var sa meget mer personlig f¢r. Na finner 
man bare en hel del kontorer med skjemaer og 
restriksjoner. Man far tiksom ingen kontakt. ... .. . 
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Skal vi fors~ke a vurdere arealdisponeringen og 
bebyggelsesutviklingen over hele perioden, er det flere 
forhold som b~r tas i betraktning. Det er i denne 
forbindelse viktig a innskyte at denne vurdering 
n~dvendigvis vii matte bli farget av de ~yne som ser. 
Gjennom natids~yne trer flere sammenhenger klart 
fram som ikke de sa som sto midt oppe i utviklingen. 
Pa denne mate kan vi komme i skade for ikke a yte 
dem den rettferdighet de har krav pa. Likevel er det, 
ikke minst av hensyn til den I~rdom vi idag og for 
fremtiden kan trekke av feildisposisjoner, av 
betydning a sette utbyggingsmosaikken inn i en st~rre 
planmessig sammenheng. 

Viktig i denne forbindelse er a kaste et blikk pa 
hvordan utbyggingen kom til a fungere, sett i 
forbindelse med bysamfunnet som helhet - det 
byplanmessige aspekt ogsa i en fremtidig 
planmessig sammenheng, kostnadene ved utbyggingen 
og de milj~messige konsekvenser den medf~rte. Dertil 
kommer bruken av dyrket jord. 

Idette kapitlet er vi s~rlig interessert i a utdype de 
to f~rstnevnte forhold. Bruken av dyrket jord vii bli 
n~yere behandlet i kapitlet om lokaliseringen av 
n~ringslivet, og milj~forholdene mer inngaende 
vurdert under bosettingsutviklingen. Men ogsa disse 
forhold ma tas opp i dette kapittel i den grad de 
ber~rer byutviklingsprinsipper og kostnadsrammer. 

Nar vi ser utviklingen i dette perspektiv er det 
s~rlig to sider ved den som springer i ~ynene -
bebyggelsesformen og mangel en pa plan i utnyttingen 
av arealressursene. 

Med hensyn til former for bebyggelse dominerte de 
horisontalt delte tomannsboliger gjennom storparten 
av tidsrommet. F~rst i perioden 1960-63 ble det fart i 
byggingen av vertikalt delte tomannsboliger og 
rekkehus. Pa annenplass kom eneboligene. Foruten at 



dette var miljf/lmessig uheldig pa lengere sikt - denne 
tomannsboligen er erfaringsmessig den som skaper 
mest gnidninger mellom naboer betydde 
byggeformen en meget lav utnyttingsgrad. Det er 
igjen ensbetydende med en hindring for en rasjonell 
moderne trafikkavvikling. Trafikkgrunnlaget for 
kollektivtrafikk blir riktignok stf/lrre enn ved 
eneboligbebyggelse, men ikke stort nok til en gunstig 
kollektiv trafikkavvikling. Byggeformen skaper derfor 
grunnlag for en meget intensiv bruk av privatbilen pro 
arealenhet. 

I den tiden Strinda eksisterte som egen kommune 
la man ikke sa nf/lye merke til denne svakheten pa 
grunn av den generelt lave biltettheten, siden er den 
blitt langt lettere a innse. 

Nar det gjelder den planmessige side ved 
utviklingen, lokaliseringen og arronderingen, vii vi ved 
a betrakte kart bilag 1 og i tabellen nedenfor finne 
visse holdepunkter for en vurdering. 

Bade kartet og tabellen forteller klart om slf/lsing 
med arealressurser, hovedsakelig den beste dyrkede 
jorden, et arealforbruk som i realiteten var stf/lrre enn 
tallene gir inntrykk av, da det til enhver tid p.g.a. 
utbyggingsmf/lnstret var vanskelig a nytte ut store 
arealer som derfor ble liggende brakk. I en 
byplanmessig sammenheng betydde mf/lnstret store 
vanskeligheter for utbygging og drift av fellesanlegg 

pa grunn av spredningen av bebyggelsen, ikke bare 
innen de enkelte om rader, men for kommunen som 
helhet. Flere omrader matte vente og venter 
fremdeles pa lekeplasser, skoler og barneinstitusjoner 
som ff/llge av for lite og spredt befolkningsunderlag. 

Vi f/lyner ogsa store grunnlagsinvesteringer for a 
bebygge omradene, en side ved utviklingen vi snart vii 
vende tilbake til. Ett positivt trekk bf/lr likevel ikke 
glemmes. Den noe tilfeldige og klattpregede 
utbygging skapte grunnlag for en stf/lrre miljf/lmessig 
variasjon enn en mer samlet og konsentrert utbygging 
ville ha gjort. I hvor stor grad denne ble en realitet er 
det imidlertid meget vanskel ig a vurdere. Som vi vii 
komme nCllrmere til bake til under bosettingsutvik
lingen fikk imidlertid flere utbyggingsomrader pa 
denne mate en relativt jevn aldersfordeling. 

I sum trer likevel de negative sidene sterkest fram. 
Det mf/lnstret som ble skapt kom til a kaste 
slagskygger langt inn i fremtiden. Og her er vi ved det 
andre viktige punkt fra en byplanmessig vurdering. 
Grunnutnyttingsmf/lnstret som hadde utviklet seg 
bandt i en grad som fa den gang var oppmerksom pa, 
den videre utvikling og stilte de planleggere som 
Strinda sammen med Trondheim engasjerte til 
utarbeidelse av general plan for den nye stor
kommunen ovenfor fullbrakte kjennsgjerninger som 
matte medff/lre et fysisk sett lite funksjonsdyktig og 

Tabell 29: Arealer til bebyggelse ink!. veier i Strinda 1946-1963. (Dekar). 

1. 2. 3. 4. Hele 
periode periode periode periode tidsrommet 

Omrader avstatt Lade . ... .... ... . .. . ..... .. .. 80.6 7.6 88.2 

Byggebeltet ...... . .... .. .............. .... 222.4 588.9 457.3 344.9 1613.5 

0stre ........... ... .................. .. 57.5 172.9 81.9 59.3 371.6 
Midtre .......... .. .. . .................. 149.9 237.7 166.5 128.3 682.4 
Vestre ....... . . ... ............... . ..... 22.0 178.3 208.9 157.3 566.5 

Nardo, Nidarvoll, Stubban .................... 21.7 114.3 255.8 410.6 802.4 
Moholt, Loholt, Steinan ...................... 24.3 57.2 49.2 12.0 142.7 
Br¢set, Bromstad, Lenagen, 

Tunga ..... . .. . .. . ... .. ................. 115.8 101.8 100.5 104.6 422.7 
Granaslia, Rotvoll, CharI. . ... . .... . ...... . .. . . 81.6 114.6 208.6 177.8 582.1 
Nedre Jonsvatnet .. ... . ................ . .... 23.6 16.3 10.4 5.7 56.0 
Ranheim, Reppe .. .. ................. . .. . .. 66.7 116.5 153.8 83.7 420.7 

Sum ¢st ........... ... .................. 636.7 1117.2 1244.6 1238.8 4127.3 

Nedre Byasen ........................... ... 25.9 99.3 103.3 132.9 361.1 
Hoem, Munkvoll . ...... .. ................. . 80.6 135.5 188.6 65.5 470.2 
Ferstad, Ugla ..... . ..... . ........... . .. . . . . 76.8 86.5 125.2 107.9 396.4 
Uglamarka, Kystad .......................... 98.6 138.8 118.2 74.7 430.3 
Selsbakk ......... . ..... ........ ........... 5.2 32.3 20.5 9.1 67.1 
Omrader avstatt til Trondheim ... ...... ... . . ... 8.6 8.6 

Sum Byasen ...... . ... ... . .... .. . ..... .. . 295.7 492.4 555.8 390.1 1733.7 
Sum kommunen . . ..... .. ................. 931.7 1609.6 1803.4 1528.9 5861.0 
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urasjonelt bysamfunn, st~rrelsen tatt i betraktning. 
Spesielt gjelder dette sammenhengen mellom 
bosetting og trafikkavvikling. 

Strinda kommune f~rte en aktiv boligpolitikk i den 
forstand at den bandt store midler i sosial boligst~tte 
i form av garantier, og ma krediteres for det. 
Kommunen var imidlertid lite aktiv nar det gjaldt a 
bruke de virkemidler den radet over til a hindre 
u~nsket form og retning av bebyggelsen. 

Nar dette er sagt , ma det i nnr~mmes at denne 
situasjon ikke var sa!regen for Strinda. I st~rre eller 
mindre grad finner vi de samme trekkene igjen i aile 
st~rre forstadsomrader. Eksemplet Strinda belyser pa 
dette omrade som pa sa mange andre en alminnelig 
tendens - en tendens som fra et byutviklings
synspunkt er desto mer beklagelig fordi den gjelder 
for en av de rikeste vekstperioder, og den raskeste 
urbaniseringsperiode i var historie. 

Selv om ~konomien ikke er det eneste mal som b~r 
legges pa en bebyggelsesutvikling, er den viktig nok, 
o-g sa!rJig beklageJig er det hvis man med forholdsvis 
store utgifter ikke oppnar resultater som pa lengere 
sikt gir funksjonsdyktighet, trygghet og godt milj~. 

Bortsett fra selve bygningene ligger kostnadene i 
grunnen, i grunnlagsinvesteringer som vann, vei og 
kloakk, videre i gatebelysning, telekommunikasjoner 
osv. 

Ved flere unders~kelser er det slatt fast at disse 
kostnader avhenger av utnyttelsesgraden. H~ynes 

denne (konsentrert utbygging) gar kostnadene sterkt 
ned, noe figuren tydelig demonstrerer. 

Vi har skaffet oss gode data om denne siden ved 
utbyggingen av Strinda. Grunnlagsmaterialet er tatt 
fra grunnregistret, fra kommunale regnskaper og fra 
oppgaver som er stilt til disposisjon av bygge
kontroll~rer som har gitt an slag basert pa 
gjennomsnittstall for refusjonsberegninger ved gate
opparbeiding. 
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Da grunnprisene som vi tidligere har omtalt holdt 
seg relativt lave over hele perioden var de samlede 
omkostninger for denne del av utbyggingen langt fra 
avskrekkende ved en isolert betraktn ing. Som tabellen 
viser - utgifter t i l grunnkj~p i faste 1963-priser -
utgjorde den offisielle verdi av grunnen til 
bebyggelsesformal ca. 45.5 mill kr. over hele 
perioden. 

Ca. 3/4 av dette var direkte boliggrunn, resten var 
dels fellesanlegg i tilknytning til bosettingen, men i 
f~rste rekke grunn til na!ringsformal. Pro boligenhet 
betydde dette en utgift pa ca. 4500 kr., et bel~p som 
ligger noe over de tall man opererer med i den 
byplanunders~kelse som vii bli vist til nedenfor. 

Tabell 30: Utgifter til tomtegrunn i Strinda 1946-63. Ii 1963-kroner). 

1. 2. 3. 4. Hele 
periode periode periode periode tidsrommet 

0st boJig ..... .... . 4660148 4860799 6319217 8915666 24755830 
0st annet . .. .... . .. 709692 1 017541 1418500 5289602 8435335 

0st sum ..... .. .... 5369840 5878340 7737717 14052268 33191 165 

Byasen bolig . ... .. . 2677 639 1 848653 3560009 1 980343 10066644 
Byasen annet . ...... 784147 364034 1113541 6900 2268622 

Byasen sum ... .. . .. 3461 786 2212687 4673550 1 987243 12335266 

Hele komm.bolig . . .. 7837787 6709452 9879226 10896009 34822474 
Hele komm.annet . .. 1 493839 1 381 575 2532041 5296502 10703957 

Hele komm. sum .. . . 8831 626 8091 027 12411 287 16 192511 45526431 
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En hfi)yere utnyttelsesgrad ville ha redusert 
utgiftene vesentlig, bade ved a fordele omkostningene 
pa flere enheter og ved det mindre etterspfi)rselspress 
en slik situasjon ville ha betydd. Mindre kapital ville 
ogsa dermed ha ligget bundet i omradets bebygde 
grunn. Regner vi idag forsiktig med en gjennom
snittlig kvadratmeterpris pa 25 kr., utgjfi)r 
investeringene i byggegrunn i Strinda i etterkrigstiden 
hele 110 mill. kr. 

Stordelen av tomtegrunnen ble solgt, for hele 
kommunen vel 75% av eiendommene. Feste av grunn 
varierte over tiden - da det ble mer alminnelig mot 
slutten av perioden - og geografisk, idet forholdsvis 
langt mer ble bygslet bort fi)st for elva enn pa Byasen. 
Det var den viktigste form a avhende eiendommer pa i 
Berg-omradet, i Blomsterbyen ved Nardo, Nidarvoll 
og Stubban. 

Oppgavene over grunnlagsinvesteringene omfatter 
det offentliges utgifter til vei, vann og kloakk over 
hele perioden. En del av de kostnader det offentlige 
vanligvis tar pa seg ved opparbeidelse av omrader ble 
imidlertid i Strinda utredet av private etter 
samarbeidsavtale. De belfi)p dette utgjfi)r ma vi - for a 
fa en samlet kostnadssum - legge til tallene fra 
kommunens kapitalregnskap. For a ansla belfi)pets 
stfi)rrelse har vi mattet basere oss pa gjennomsnittstall 
pro m. fra refusjonsregninger, multiplisert med antall 
lfi)pemeter. Det er derfor grunn til a understreke at vi 
opererer med grove anslag. Likevel er feilmarginen 
meget liten . Aile priser er beregnet til 1963-nivaet ved 
a nytte Statistisk Sentralbyras indeks over bygge- og 
anleggskostnader. 

Fig. 32 viser kostnadene pa arsbasis fra 1946 til 
utgangen av 1963. Tallene virker kanskje ikke 
avskrekkende nar vi betrakter dem isolert. Med et 
totalbelfi)p pa ca. 72 mill . kr. over perioden gir dette 
temmelig nfi)yaktig 9000 kr. pro leilighet, et tall som 
endret seg forholdsvis lite over tiden. 

Forsfi)ker vi a se omkostningene i en stfi)rre 
sammenheng, vii vi imidlertid komme til andre 
resultater. I fig. 33 er vist i 1963-kroner de beregnede 
sammenlignbare utgifter til grunnlagsinvesteringer fra 
en nylig avsluttet byplanunderSfi)kelse.R 
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Vi har valgt a gjengi kostnadene pro leilighet for 
henholdsvis enebolig, atriumbebyggelse, rekkehus og 
blokkbebyggelse under forutsetning av at utbyggingen 
skjer samlet i vel arronderte felt. Figuren viser at 
kostnadene i Strinda nCl3rmet seg enebolignivaet. Som 
vi tidligere har vCl3rt inne pa ble det imidlertid bygget 
langt mer variert i kommunen, med hovedvekt pa 
tomannsboliger. I siste peri ode foregikk det endog en 

R Knut Olav Moen og Trygve M. Sigholt : Byplankostnader. 
En unders(llkelse av boligfelters (lIkonomi. Norsk Institutt for 
By- og Regionforskning. Rapport nr. 17, Oslo 1970. 

100 

I 



ikke ubetydelig blokkbebyggelse. Vi har derfor lagt 
inn kostnadene pro leilighet i Strinda spesielt for siste 
3-arsperiode, som hvis utbyggingen hadde skjedd mer 
sam let skulle ha ligget n~rmere atriumhusets niva enn 
eneboligens, men som i dette tilfelle ligger pa over det 
dobbelte bel¢p av atriumbebyggelse. Tallene er 
natlJrligvis ikke uten videre jamf¢rbare. Det finnes 
san~synligvis skjult i Strindas tall kostnader som ikke 
er med i byplanunders¢kelsen. Pa den annen side 
forutsetter tallene fra denne en standard, spesielt for 
veier og gater, som vi bare unntaksvis fant og 
fremdeles finner i Strinda. Dertil la Strinda i en 
fordelaktig situasjon ved at det fra deler av omradet 
var lett a knytte kloakknettet til Trondheims nett, 
noe som utvilsomt betydde store besparelser i forhold 
til et standardfelt. 

Maten det ble bygget pa og arronderingen av 
bebyggelsen kom saledes til a bety at Strinda var en 
kostbar kommune a bygge ut, selv med den 
utnyttelsesgrad man opererte med. De merutgifter 
dette medf¢rte over perioden er vanskelig a ansla, de 
ligger sannsynligvis n~r halvparten av totalbel¢pet. 

Nar regnskapet skal gj¢res opp, er det naturligvis 
som vi tidligere har omtalt, ikke bare sp¢rsmal om a 
se disse utgifter isolert. Totalregnskapet har utvilsomt 
positive sider som det er vanskel ig a tallfeste i kroner 
og ¢rer. Men i dette tilfelle kommer i tillegg til 
merkostnadene ved grunnlagsinvesteringene ogsa flere 
minussider i form av darlig trafikkavvikling, uheldig 
lokalisering av fellesanlegg, problemer med trafikk
trygge milj¢ for barn, og vanskene utbyggingen 
medf¢rte for den videre plan legging. Sett i et videre 
perspektiv var det derfor lite man fikk igjen for 
merutgiftene. I ngen kan vel egentlig lastes for dette, 
da det a bygge et byomrade er en langvarig og 
besv~rlig I~ringsprosess. Men vi kan og b¢r trekke 
I~rdommer av det for de disposisjoner vi akter a gj¢re 
for fremtiden. Det er pa ingen mate sikkert at vi enna 
i tilstrekkelig grad er oppmerksom pa dette. 

ENDRINGER I BEFOLKNINGSSTRUKTUR 
OG SOSIAL STRUKTUR 
I DE ENKELTE OM RADER 

Bosettingsutviklingen 
Ved folketellingen i 1950~ bodde vel 61% av 

Strindas befolkning innen det gamle byggebeltet, 
inkludert Tempe, dvs. i et omrade avgrenset av 
bygrensen og I nnherredsveien i nord, Bromstadveien, 
Valentinlystveien, Dybdahls vei, Lerkedal stadion og 
Nidelva. I nnen dette omrade var bosettingen sterkest 
konsentrert til den nordligste del av den konsentriske 
ringen, hovedtyngden i et omrade bare 300 m. fra 
bygrensen. (Jfr. kart 11). Selv om utnyttelsesgraden 
som vi tidligere har papekt var liten - noe som henger 
sammen med de store tomtearealer - var likevel 
folketettheten forholdsvis stor. Store deler av 
omradet var nemlig bosatt av mennesker i slutten av 
30-arene og i 40-arene med de fleste barna boende 
hjemme. 
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Ytterligere 1450 mennesker, ca. 5% av totalen, 
bodde pa den nordre del av Byasen (det gamle 
forstadsomrade). Omradet som tidligere ble omtalt 
som Amfiteatret huset dermed 2/3 av befolkningen i 
kommunen i den f¢rste del av etterkrigstiden. 

Resten av befolkningen var konsentrert i flere 
mindre tettbebyggelser og spredt grisgrendt 
bebyggelse over hele kommunen. 

Av "tettstedene" hadde Ranheim-omradet den 
st¢rste konsentrasjon, med ca. 1400 innbyggere, 
for¢vrig det eneste omrade hvor flertallet av den 
bosatte befolkning samtidig hadde sitt arbeid, som vi 
siden skal komme til bake til. St¢rst folketall hadde 
likevel (l)vre Byasen (Ferstad, Ugla, Kystad) med ca. 
2200 mennesker. Konsentrasjonsgraden var imidlertid 
liten i dette omradet, og deler av det la egentlig i 
spredt bebyggelse. 

Andre konsentrasjoner fantes ved Charlottenlund, 
Rotvoll, Nardo, Nidarvoll, Munkvoll og Selsbakk. 
I ngen av disse nadde imidlertid opp i et folketall pa 
1000 personer. 

Den spredte bosetting hadde hovedsakelig sin basis 
i jordbruksnreringen. I omrader nrer innpa 
tettbebyggelsene fantes imidlertid ogsa en del 
"parasittbebyggelse" bosatt med folk knyttet til 
bynreringene. Samlet utgjorde den spredte boset
tingen ca. 11% av folketallet i kommunen - omlag 
3000 mennesker - av disse bodde de aller fleste i den 
¢stlige og s¢rlige del av kommunen. 

I I¢pet av de 13 arene fram til 1963 skjedde den 
st¢rste omfordel ing av bosettingen i kommunens 
historie. Hovedtrekkene i denne er for¢vrig kjent fra 
kapitlet om bebyggelsesutviklingen. Likevel kan vi 
aldri sette likhetstegn mellom bebyggelses- og 
bosettingsutvikling. Botettheten kan eksempelvis 
skifte sterkt fra omrade til omrade, gammel bosetting 
kan bade tynnes ut og konsentreres. Bosettings
utviklingen i dette omrade kan kort karakteriseres 
som uttynning av den tidligere konsentrasjon og en 
storstilt spredning av nye konsentrasjoner. Spred
ningen kan lignes med en sentrifugalbevegelse som 
etterlot en kjempemessig vifteform i bosettingen. 
Selve m¢nstret ble i det store og hele mer konsentrert 
(tettbygd) enn f¢r, men med store variasjoner over 
omradet. 

Riktignok fortsatte folk a klumpe seg sammen pa 
utkan,tene av byggebeltet, dels som en gjenfylling av 
tidligere ubebygde flekker, men store nye omrader 
kom ogsa til, i f¢rste rekke ved Persaune, Strindheim, 
Valentinlyst, Eberg og Berg. Bruttotilveksten i 
byggebeltet var saledes 4700 personer i I¢pet av de 13 
arene. 

De nye omrader av byggebeltet ble bosatt med 
relativt unge mennesker. I nnslaget av barn i 
befolkningen ble dermed meget stort, i dette tilfelle 
en gunstig helhetsl¢sning uten foregaende planlegging. 
Man kunne pa den maten bl.a. dra nytte av 

~ Det vi lie vrere \'Inskel ig a vise bosetti ngen ved 
folketellinqen i 1946. Kretsene ved denne telling var 
imidlertid langt st\'lrre og er i kke jamf\'lrbare med sen ere 
tellinger . 
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