
DE TEKNISKE ETA TER 
OG UTBYGGINGEN A V STRINDA 

I ARENE 1945-1964 

1 Innledning. Overgang krig - fred 1945. 
Idette kapittel skal det gis en fremstilling av 

utbyggingen i Strinda kommune i tidsperioden 
1945-1964 sett ut fra et kommunalt synspunkt, med 
hovedvekten lagt pa kommunens tekniske etater, da 
det var disse som var palagt bade utredningsarbeid for 
de politiske organer og oppgaven a sette disse 
organers beslutninger ut i livet. 

Pa tross av forholdsvis beskjedne direkte 
krigsskader var Trondheimsomradet et hardt belastet 
str¢k i aile henseender under okkupasjonen . Etter at 
gledesrusen i de vakre maidagene i 1945 ebbet ut, og 
man skulle ta fatt pa den gra hverdag var det ikke sma 
problemer de kommunale myndigheter sto overfor, 
og som det tildels hastet med a fa I¢st. 

Okkupasjonsmakten ansa Trondheim med omland 
som en av sine viktigste strategiske baser i Norge. Som 
omsluttende forstadskommune til Trondheim, fikk 
Strinda merke dette i meget h¢y grad . 

Over alt i kommunen ble f¢rt opp st¢rre og mindre 
militcere anlegg av aile kategorier. Spesielt dominerte 
de store brakkebyene som ofte var av svcert darlig 
bygningsmessig kvalitet. I alt la okkupansjonsmakten 
beslag pa ca . 3000 dekar grunn, i det vesentlige 
dyrket mark, i Strinda. 

Kommunen matte n¢dvendigvis bli sterkt engasjert 
i en rekke problemer som reiste seg i denne 
forbindelse . Heldigvis ble store deler av den darligste 
brakkemassen forholdsvis raskt sanert. Mye av 
brakkematerialene gikk da til suppleringsmaterialer til 
den boligreising som etter hvert kom i gang. En del av 
den bebyggelsen okkupasjonsmakten lot f¢re opp var 
av mer permanent karakter. Den andel av denne 
bygningsmasse som det norske forsvar ikke had de 
behov for, ble da overlatt til kommunen og andre 
offentlige institusjoner og da stort sett til boligformal. 
I alt fi kk man innredet ca. 150 permanente leiligheter 
ved dette. 

Mye var brakt ut av lage i de fem krigsarene. 
Tidligere forutsetninger og planer var endret, slik at 
det bade for de politiske og admin istrative organer i 

kommunen uten videre var vanskelig a legge opp til en 
politikk med klare prioriteringer. 

Ett var likevel klart. Man sto overfor en 
kjempemessig gjenreisnings- og nyreisningsoppgave pa 
en rekke felter med meget begrensede ressurser. 

2 Boligsaken 
Det problem som skilte seg ¢yeblikkelig ut som det 

mest akutte og prekcere sp¢rsmal for de kommunale 
myndigheter var mangelen pa boliger. I de fem krigsar 
var all boligproduksjon opph¢rt. Tvertimot var en 
rekke boliger gatt ut av bruk pa grunn av forskjellige 
disposisjoner under okkupasjonen og det var ogsa 
endel krigsskadede boliger. I alt kan man regne med 
at ca. 100 leiligheter var gatt tapt. Dette inntrer 
samtidig med at vi har den h¢yeste ekteskapsfrekvens 
og de h¢yeste arlige f¢dselstall man noen gang har 
registrert i Norge. Det skjer faktisk en eksplosiv 
¢kning i antall husstander. Selv om boligmarkedet ble 
meget strengt regulert ved lovgivning og med 
husfordelingsnemnda som det ut¢vende organ, skulle 
dette likevel bli den kommunale hodepine i mange ar 
fremover. 

Utover h¢sten 1945 begynte de kommunale 
organer for alvor a fungere norma It. Det er verd a 
merke seg at allerede den 7/9-1945 nedsatte Strinda 
formannskap en boligplannemnd med det mandat a 
utrede hele boligsaken i sin fulle bredde og 
fremkomme med praktiske forslag for tilrettelegging 
av en tilstrekkelig boligproduksjon. Allerede i 
kommunestyrets m¢te den 18. des.-45 fremla nemnda 
en omfattende utredning om de tiltak som den mente 
burde settes i verk for a fremme boligbyggingen i 
kommunen. Boligplannemnda er i denne utredning 
inne pa en rekke sp¢rsmal som har preget den 
generelle boligdebatt i aile etterkrigsar helt fram til i 
dag, saledes som tomtesp¢rsmal, rimelige finansie
ringsordninger, boligstandard og om kommunens 
aktive engasjement for tilrettelegging og medvirkning 
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- i hele prosessen. Man ma v<ere oppmerksom pa at 
dette ble fremmet flllr husbankordningen var vedtatt 
og satt ut i livet. 

Hovedpunktene i nemndas anbefalinger var disse: 
1) Det er et Illyeblikkelig og akutt behov for 814 

leiligheter 
fordelt med 147 pa 2-roms leiligheter 

554 pa 3-roms leiligheter 
113 pa flere roms leiligheter. 

2) Det opprettes et eget boligkontor, fortrinnsvis 
med en arkitekt som leder. 

3) Kommunen ma v<ere behjelpelig med a skaffe 
byggegrunn . 

4) Motivert henvendelse til regjeringen om adgang til 
ekspropriasjon av grunn til boliger. 

Radmannen papekte ogsa i sine kommentarer til 
budsjettet 1945-46 at det var viktig a fa et sterkt 
arbeidsbudsjett. Gater og veier hadde v<ert darl ig 
vedlikeholdt. Byggevirksomheten hadde ligget nede. 
En mengde konkrete arbeidsoppgaver matte Illlses. 

Ut fra de fremtidsrettede utredninger og 
betraktninger innen kommunen som det foran er gitt 
uttrykk for, var det ogsa naturlig at man matte 
vurdere det tekniske apparat som sto til disposisjon, 
og eventuelt bygge dette ut slik at man kunne makte 
a gjennomflllre de forestaende oppgaver. 

3. De tekniske etater 
Egen teknisk etat ble flllrst etablert i 1913, idet 

kommunens flllrste herredsingenilllr ble ansatt i dette 
ar. Etter hvert som oppgavene vokste ble 
herredsingenilllrens tekniske stab utvidet og dette 
foregikk kontinuerlig fram til 1940. 

Samtidig med at herredsingenilllr ble ansatt ble det 
opprettet egen bygnings- og reguleringskommisjon for 
byggebeltet i Strinda. (1. jan . 1913). Byggebeltet var i 
henhold til "Trondhjems bygningslov" av 11. juni 
1906 det beltet som strakk seg 500 m ut fra 
Trondhjems bygrense inn i Strinda herred. Tidligere 
var byggebeltets administrasjon underlagt Trondhjems 
bygnings- og reguleringskommisjon. 

Etterhvert som bebyggelsen vokste utover i 
byggebeltet ble byggebeltet stadig utvidet utover i 
20-30 arene. I nnenfor byggebeltets grenser gjaldt 
bygningsloven og dens vedtekter fullt ut mens utenfor 
grensen var det ingen restriksjoner. Som regel kom 
utvidelsen av byggebeltets grenser alt for sent - flllrst 
etter at det utenfor grensen i lengere tid hadde 
foregatt ukontrollert og uordnet bebyggelse. 

I 1942 ble imidlertid bygningsloven innflllrt i hele 
kommunen, og vedtaket ble pa grunn av at det var 
foretatt i okkupasjonstiden tatt opp pa ny av 
kommunestyret i 1946 og stadfestet. 

Innflllringen av bygningsloven i hele herredet ville 
medflllre langt stlllrre forpliktelser for kommunen og 
det ville medflllre et omfattende merarbeid med 
bygningssaker, oppmaling og reguleringsarbeider. 
Dette vii vi komme tilbake til senere. 

En naturlig konsekvens av nyordningen var at man 
allerede i slutten av 1945 besluttet a skille ut 
bygningsvesenet med tilhlllrende oppgaver fra 
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herredsingenilllrens administrasjon som egen etat, med 
en bygningssjef som etatsjef. 

I de flllrste ar etter krigen (1945-48) ble fllligende 
mlllnster for de tekniske etater etablert: 

Herredsingeni(Jren foresto utbygging av veg, vann 
og kloakk samt vedlikeholdet av disse anlegg. 
Dessuten hadde herredsingenilllren ansvaret for 
brannvesenet, men som man sen ere skal komme 
tilbake til, ble dette senere ordnet med en 
samarbeidsavtale med Trondheim, hvorved Trond
heim brannvesen patok seg slukningsarbeidet i 
Strinda. Herredsingenilllrens arbeidsomrade var de It i 
to avdelinger, nemlig: 
1) En avdeling for veger og gater. 
2) En avdeling for vassverk og kloakker, med en 

avdelingsingenilllr (sivilingenilllr) i spissen for hver 
avdeling. 
Under disse sorterte ingenilllrer, teknikere og 

oppsynsmenn. 
I den samme tidsperioden var det samlede 

personale 16-18 personer inkludert bade teknisk og 
merkantilt personale. I ngenilllrvesenets arbeids
avdeling besto av ca. 100 mann. 

8ygningssjefens administrasjon hadde som sin 
viktigste oppgave a pata seg de forpliktelser 
bygningslovgivningen palegger kommunen. 

Det inneb<erer blant annet at det ma slllrges for 
kartverk i kommunen, aile tomter skal males, aile 
byggeforetak skal an mel des og undergis offentlig 
bygningskontroll, og man forplikter seg a foresta 
utarbeidelsen av nllldvendige reguleringsplaner. 

Bygningssjefens kontor fikk ogsa arbeidet med a 
foresta vedlikeholdet av kommunens bygninger og 
dessuten ble sekretariatet for saker innen bolig
sektoren, som husbanksaker, grunnervervelse etc. lagt 
til denne administrasjon. 

Det ble naturlig a dele bygningssjefens arbeids
omrade i tre avdelinger, saledes som fllliger: 
1) Oppmalingsavdelingen, med hovedoppgavt! a ta seg 

av kartverket, utferdige malebrev og foreta 
husutstikkinger og stikking for veier og andre 
tekniske anlegg. 

2) Bygningsavdelingen, som foresto all saksbehand
ling for bygningsradet og hadde med den 
offentlige bygningskontroll og vedlikeholdet av de 
kommunale bygningene a gjlllre. 

3) Bolig- og reguleringsavdelingen, som hadde til 
oppgave a utarbeide reguleringsplaner og forberede 
boligsakene i kommunen . 
De to flllrste avdelingene ble ledet av hver sin 

ingenilllr (sivilingenilllr) og den siste av en 
avdelingsarkitekt. Under disse sorterte det Illvrige 
tekniske personale (ingenilllrer, teknikere, tegnere, 
tekn. assistenter). 

Det var ca. 16-20 ansatte i perioden, in klusiv 
kontorpersonale. 

Bortsett fra en sakte, men jevn Illkning av 
persona let besto dette mlllnstret i store trekk fram til 
kommunesammenslutningen i 1964, selv om det i 



60-arene ble endel endringer som vi skal komme 
tilbake til senere. (Avsnitt 8) 

I 1945 trakk herredsingeni~r Ingv. Ystgaard seg 
tilbake pa grunn av helbreden etter a ha sittet i 
stillingen siden 1920. I perioden 1945 til 1964 hadde 
man f~lgende tekniske etatsjefer: 

Herredsingeni~r: 

Olav NCEsheim ..................... 1946-1949 
Johannes Wider~e ... . . ..... ....... .. 1949-1963 

Byg"i"gs~j':!f: 
Rolf Georg Braun .. . ..... . ......... . 1946-1958 
Arnulf Eisaas . .... . . . .............. 1959-1963 

4. Utbyggingsm~nstret fra 1945-46 09 utover til 
begynnelsen av 50-arene 
Det er annet sted redegjort for den generelle 

bakgrunn for bebyggelsesutviklingen i Strinda. 
Da man i 1945-46 skulle ta fatt pa ny var det 

ganske naturlig i f~rste omgang a fortsette utviklingen 
av det m~nster man hadde fra slutten av 30arene. 

Til denne tid had de byggefeltet stort sett vokst 
konsentrisk ut fra bygrensen med byen som sentrum. 
Utbyggi ngen foregi kk i hovedsaken etter Sverre 
Pedersens plan for byomradet med byggebeltet av 
1914. Denne ble sa supplert med mindre partie lie 
reguleringsplaner nar det var n~dvendig. 

Planen forutsatte apen bebyggelse og all utbygging 
foregikk utelukkende i privat regi, bortsett fra de 
kommunaltekniske anlegg som ble utf~rt av 
kommunen. 

Bygningsloven av 1924 tillot trebebyggelse i 2 
etasjer inntil 250 m 2 med 1 trapp. Dette ga st~tet til 
utviklingen av 4-mannsboliger som er sa typisk for 
den del av byggebeltet som ble utbygd i denne tiden. 
Det var gjerne byggmestere som skaffet seg grunn og 
f~rte opp 4-mannsboliger i st~rre serier for salg. Etter 
datidens forhold ga denne type en god boligstandard i 
frie omgivelser - boliger som var relativt billige for 
kj~peren. 

Man kan heller ikke se bort fra at mange av disse 
str~kene fikk et enhetlig og harmonisk preg med en 
rimelig og menneskelig dimensjon over seg. 

Gatenettet i byggebeltet ble stort sett bygget etter 
et udifferensiert system med 8 m bredde. Arsaken til 
at man ikke gikk ut over en bred de pa 8 m, var at 
bygningsvedtektene for Strinda ga kommunen rett til 
a kreve full refusjon for grunnerverv og 
gateopparbeidelse med kloakk inntil en gatebredde pa 
maksimalt 8 m. 

Med denne vedtekt fikk kommunen dekket aile 
sine utgifter med opparbeidelse av gatesystemer med 
kloakk . Man hadde ogsa den fordel at man kunne 
sen de kloakkvannet inn i Trondheims kloakksystem 
for videre transport til resipienten Nidelva eller 
Trondheimsfjorden. 

Man sparte dermed utgiftene til store og kostbare 
hovedkloakker. Pa denne maten slapp Strinda 
billigere fra utbyggingen enn kommunen ellers ville ha 
gjort. 

Strindu historle 10 

Byggingen langs Paul Fjermstads veg og Harald 
Bothners veg som foregikk like etter krigen var en 
n~yaktig fortsettelse av den utbygging som ble 
foretatt i slutten av 30-arene og fulgte dermed presist 
det m~nster jeg har beskrevet foran . 

Det er klart at en konsentrisk utbygging rundt 
Trondheim med et gatenett pa 8 m, senere har skapt 
problemer for utbyggingen av et differensiert 
trafikksystem, og likeledes gjort det problematisk a 
finne traseer for nye hovedtrafikkarer. 

I de f~rste etterkrigsar begynte imidlertid - som 
det 09sa er pekt pa i kapitlet om arealdisponeringen 
foran - andre utbyggingsm~nster a gj~re seg 
gjeldende parallellt med det gamle m~nster. Vi 
merker oss sCErlig den stadig mer spredte bebyggelsen 
over alt i kommunen, sCErlig pa Byassiden. 

A/S Grakallbanen hadde i sin tid kj~pt opp en 
rekke eiendommer langs traseen for Grakallbanen og 
selskapet avholdt i 1918 en st~rre regulerings
konkurranse for omradet. Hensikten med dette var a 
fa bebygget omradene for a skaffe trafikkgrunnlag for 
forstadsbanen. Optimismen var nok for stor etter 
f~rste verdenskrig. Noen omfattende utbygging av 
omradene i mellomkrigsarene ble ikke aktuell. En 
rekke omrader ble imidlertid parsellert ut til 
hyttetomter. Resultatet var at det i mellomkrigsarene, 
ja, helt fram til 1946 foregikk en noksa utstrakt 
hyttebygging av h~yst vekslende kvalitet i enkelte 
omrader. 

Det er i disse omradene det na ble startet opp med 
en utstrakt permanent smahusbebyggelse (ene- og 
tomannsboligerl, en bygging som faktisk fremdeles 
pagar. 

Man kan sp~rre seg hvorfor vi plutselig fikk denne 
spredte bebyggelsen. Byggherrene var gjerne folk som 
hadde nCEr tilknytning til vedkommende str~k, ofte 
ogsa til grunneieren. Det var lett for vedkommende a 
skaffe seg en tomteparsell for meget lav pris. Sa snart 
han var eier av en parsell, eventuelt med hytte var 
egenkapitalen til stede. Ofte var byggherrene av denne 
kategori folk med sosiale indikasjoner som prioriterte 
dem til byggel~yve og husbanklan (slette bolig
forhold, barnerike familier etc.) . Man ma huske at i 
de dager matte kommunen foreta en meget streng 
prioritering av s~kermassen til byggel~yve og 
husbanklan . 

Byggevirksomhet av denne art kom stort sett til 
a forega i omrader med darlige og kanskje ingen 
kommunaltekniske anlegg, sa som veg, vann og 
kloakk . Man matte stort sett basere seg pa 
midlertidige og provisoriske anordninger. For noen fa 
enkelte tilfeller kan jo dette passere, men blir det en 
omfattende spredt utbygging etter dette m~nster kan 
det fa de uheldigste konsekvenser bade for beboerne 
og kommunen. 

For det f~rste diskonterte kommunen fremtiden 
med en forsvarlig utbygging av de kommunaltekniske 
anlegg. I omrader som allerede for lengst var utbygd 
matte disse ofte vente lenger enn det var sosiait 
forsvarlig. For det andre kunne man ved a akseptere 
en slik utbygging ~delegge mulighetene for fremtidige 
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Et parti (ra Persaune hageby. Det (¢rste omrade 
TOBB ervervet (ra Strinda kommune. 

reguleringer av boligstr0k med fornuftig grunn
utnyttelse og lokalisering. 

Man befant seg imidlertid i en n0dssituasjon . For 
mange alminnelige mennesker har denne byggingen 
ofte ikke bare veert den enkleste og billigste , men i 
mange tilfeller den eneste mulige mate a fa seg en sart 
tiltrengt bolig pa . 

I 1946 ble Trondheim og Omegn boligbyggelag 
(TOBB) dannet. Med dette startet den kooperative 
boligbyggingen i Trondheim og Strinda. Allerede i 
februar 1946 tilb0d Strinda kommune TOBB a overta 
kommunens grunn pa Persaune for utbygging av 
minst 100 leiligheter. Man forutsatte at byggingen 
skulle settes igang varen 1946. TOBB fremmet ogsa 
regulerings- og bebyggelsesplan i omradet Belbuan, 
Strindheim og Bromstad hvor tyskerne hadde reist en 
sveer brakkeby. Str0ket som fikk navnet Strindheim 
hageby skulle bygges ut med 144 leiligheter fordelt pa 
fire- og to-mannsboliger. 

Det kan veere verd a merke seg at TOBB hadde 
sikret seg brakkene, og de ville benytte 
lemmematerialene og delvis takbindene ved oppf0ring 
av husene. Arkitekten hadde saledes tatt hensyn til 
dette ved utforming av hustypene. Strinda kommune 
hadde ogsa vcert behjelpelig med a kj0pe 45 dekar 
grunn av Bromstad for kr. 2,50 pro m2 som ble tillagt 
Strindheim hageby. 

Selv om bade Persaune og Strindheim hageby stort 
sett er bygget ut med den tradisjonelle fire-manns
bolig - som er en boligtype som i dag ikke betraktes 
som en god boligform - er str0kene blitt meget 
trivelige med den parkmessige behandlig og 
rommelige uteplass som er avsatt i str0ket. 

Kommunen engasjerte seg ogsa i andre tomtekj0p. 
Saledes ble 40 dekar av R0nningen vestre. 9/39 kj0pt 
til en kvadratmeterpris pa kr. 3,50 og ble regulert til 
ene- og tomannsboliger. 
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Aile de tiltak som det er redegjort for ovenfor ble 
vedtatt av Strinda kommunestyre i 1945-46. Strinda 
fikk saledes en god start i boligproduksjonen . 

I 1946 ble det tatt i bru k 204 nye leiligheter og 
dessuten ble det som t idligere nevnt innredet ca. 150 
nye leiligheter i bygninger f0 rt opp av okkupasjons
makten . 

I 30-a rene var boligproduksjonen f ra 130 til 140 
leiligheter pro ar, bortsett fra 1939 da den var oppe i 
ca. 300 leiligheter. Man rna derfor karakterisere f0 rste 
fredsaret som et godt byggear i Strinda. Man reg net 
imidlertid fortsatt med et akutt behov pa 900 boliger, 
og malsettingen for den fremtidige produksjon ble 
stipulert til 400 leiligheter i aret. 

Ellers var slutten av 40-arene karakterisert ved at 
en rekke av krisetiltakene fra krigen og de f0rste 
etterkrigsar ble avviklet. Husbankens laneordninger 
ble endel ig utformet og blir etter hvert innarbeidet i 
kommunen og hos det byggende publikum. 
Boligproduksjonen stabiliserte seg pa ca. 300 
leiligheter pro ar. Dette rna anses som et h0yt tall bade 
i forhold til f0rkrigsproduksjonen og forhold til den 
strenge materialrasjonering som matte handheves, selv 
om all annen rasjonering kunne avvikles. 

I Trondheim la boligproduksjonen pa knapt 
tredjeparten av det som ble bygget i Strinda. Arsaken 
til dette var naturligvis mangel en pa byggegrunn i 
Trondheim. Man rna anta at en del av de 
materialkvoter som skulle tilflytt Trondheim havnet i 
Strinda. 

Det er klart av boligpresset i Strinda i h0y grad var 
bestemt av at Strinda var forstadskommune til 
Trondheim. Det er annet sted redegjort for 
utviklingsm0nstret for Strinda sett ut fra den 
bakgrunn at Strinda var den eneste store forstad til 
Trondheim. 

Jeg skal ikke komme inn pa hele det 
problemkomplekset her, men bare kort ga igjennom 
to saker som hadde betydning for utbyggingen i de 2 
kommuner, nemlig byutvidelsessaken og opprettelsen 
av generalplankontor for Trondheim og Strinda. 

5. Byutvidelsessaken 
Allerede i 1 ~48 tok Trondheim kommune opp med 

Strinda kommune sp0rsmalet om en byutvidelse med 
den begrunnelse at Trondheim ikke had de disponible 
tomtearealer. 

I den sammenheng ble det fra Trondheim 
kommunes side pekt pa at byen ikke fikk den 
tildeling av byggematerialer som den ville hatt krav pa 
om det ble anmeldt nok nybygg. Dette bevirket at 
Strinda fikk seg tildelt adskillig st0rre kvanta 
byggematerialer. 

Byutvidelsessaken er omtalt inngaende tidligere i 
boka. Det er her nok a gjenta at hovedbegrunnelsen 
for Trondheims arealkrav vis a vis nabokommunen la i 
det forhold at Strinda kommune ikke hadde gitt 
garanti og st0tte til trondheimere i tilfelle de 0nsket a 
bygge i kommunen . Forstadskommunen grunnga slike 



avslag med at slik situasjonen var hadde den mer enn 
nok med a overta forpliktelsene for sine egne 
innbyggere. 

Byutvidelsessaken verserte mellom Strinda og 
Trondheim i flere ar. Trondheim mente de matte ha 
plass til minimum 5000 leiligheter bare for a dekke 
det ~yeblikkelige behov. Divergensen mellom 
kommunenes representanter besto stort sett i st~rrelsen 
av det areal som skulle avstas og hvor meget 
disponibel byggegrunn det i virkeligheten var i 
Trondheim. Omsider ble man enige om et forslag og 
pro 1/1-1952 ble grenserevisjonen gjennomf~rt slik at 
Trondheim fikk Ladehalv~ya (ca. 3150 dekar) og en 
del av nedre Byasen (ca. 900 dekar). 

Etter byutvidelsen steg boligproduksjonen i 
Trondheim til det dobbelte, sa det er ikke tvil om at 
det var kjrerkomne arealer for Trondheim nar det 
gjaldt boligproduksjonen. 

6. Generalplankontoret 
Trondheim Arkitektforening sendte i april 1948 en 

begrunnet henvendelse til Trondheim og Strinda 
formannskap med anmodning om a foranledige 
utarbeidelse av en generalplan for Trondheim med 
omland. Den allerede etablerte samarbeidsnemnd for 
Strinda og Trondheim og formannskapene sa seg enig 
i at det sku lie utarbeides en general plan for 
Trondheimsomradet. Man ble ogsa enig om at 
kostnadene sku lie fordeles med 4/5 pa Trondheim og 
1/5 pa Strinda. Likeledes ble oppnevnt general plan
nemnd med representanter fra begge kommunene. 

Til a foresta det daglige arbeidet ved 
generalplankontoret ble arkitekt Lisa Gjessing ansatt 
og kontoret kom igang i sept. 1950. Som assistent ble 
ansatt arkitekt Sigrid Follestad. Kontoret var i drift 
till. juli 1954. 

I disse arene gjorde kontoret diverse verdifulle 
unders~kelser og la for savidt fram et endelig resultat 
av sitt arbeid i form av et "Fragment av en 
generalplan Trondheim Strinda" datert 28. juni -54. 

Den st~rste hemsko for deres arbeid var mangelen 
pa kartverk. Man fikk riktignok tatt opp et 
oversiktskart i M 1 :2500 og 1 :5000, men dette 
kartmateriale forela ikke komplett f~r etter at 
kontoret var opph~rt. 

Kommunens malsetting var at det skulle utarbeides 
en generalplan i I~pet av et par ar. Som 
generalplanleggerne selv fastslar var dette en umulig 
oppgave. De som har fulgt det generalplanarbeid som 
ble satt i gang 10 ar senere og vet hvil ke ressurser 
bade i form av penger og arbeidskraft som er blitt 
brukt i den forbindelse ma vel innr~mme at viljen til a 
satse pa generalplanarbeidet i perioden 1951-1954 
ikke var til stede. 

Den st~rste mangelen var vel at det arbeidet som 
var utf~rt bare var kjent av en snever krets. Stoffet 
kom ikke ut til opinionen for debatt. 

I det fremlagte arbeid fikk man tross alt for f~rste 
gang en samlet fremstilling og vurdering av en rekke 
byplanmessige elementer etter forholdsvis moderne 
prinsipper. I denne tid ble det av reguleringsavdelin-

gen ved Strinda bygningsvesen fremmet en rekke 
detaljplaner for forskjellige steder i kommunen, og 
man ma regne med at generalplanarbeidet 
representerte et visst korrektiv, slik at man fors~kte a 
se de partielle planene i sammenheng. 

7. Utbyggingsm\bnsteret tram til kommunesammen
slutningen 1964 
Vi har i det foregaende betraktet oppstartingen av 

den kommunale virksomhet etter krigen og sett pa 
det m~nster som utviklet seg fram til 50-arene hvor 
byutvidelsen pro 1/1-1952 er et forel~pig punkt'Jm. 

Hvordan foregikk sa utviklingen i den neste 
10-arsperioden fram til begynnelsen av 60-arene og 
spesielt i sluttfasen av Strindas eksistens fram til 
31/12-1963 da sammenslutningen med Trondheim 
ble fullbyrdet. For a fa et klart bilde av dette er det 
tegnet et kart som viser utbyggingen av Strinda fra 
1954 til 1964. Man har delt opp utbyggingen i fire 
perioder og gitt hver peri ode sin farge etter f~lgende 
system : 
Blatt 1/1-1946 31/12-1950 (5 ad 
Gult 1/1-1951 31/12-1955 (5 ad 
R\bdt 1/1-1956 31/12-1960 (5ar) 
Fiolett 1/1-1961 31/12-1963 (5ar) 

Fargen indikerer nar byggearbeidet er registrert satt 
i gang pa vedkommende tomt. 

Man far med dette tre 5-ars perioder og en 3-ars 
periode. 

En rekke av de arealer som ble utbygget i de f~rste 
arene etter kommunesammenslutningen var blitt 
forberedt av de politiske organer og administrasjonen 
i Strinda kommune. 

Utbygging av annen bebyggelse enn boliger er vist 
med raster. Det henvises til kartets tegnforklaring om 
dette. 

Det vises ogsa til tabell og diagram som viser 
boligproduksjonen i Strinda og Trondheim ar for ar 
samt summen av produksjonen i hver av de 
ovenfornevnte perioder. Blokkbebyggelsens andel av 
boligproduksjonen er ogsa angitt. 

Som det fremgar av statistikken var boligproduk
sjonen i den f~rste 5-arsperioden 1047 leiligheter. I de 
to neste 5-arsperioder ~kte boligproduksjonen til over 
det dobbelte - 2200 lei ligheter i perioden -
svarende til ca. 450 leiligheter pro ar. I den siste 
3-arsperioden var endelig den samlede produksjon 
st~rre enn i de foregaende 5-arsperioder, med ialt 
2251 leiligheter, som svarer til et gjennomsnitt pa ca. 
750 leiligheter pro ar. 

Sammenlignes disse tall med boligproduksjonen i 
Trondheim og i S~r-Tr~ndelag fylke for~vrig er det 
tydelig at i forhold til folketallet var det Strinda som 
hadde brorparten av boligproduksjonen bade i fylket 
og i Trondheimsomradet. Den store boligproduk
sjonen og samtidig den sterke folketilveksten er i og 
for seg ikke noe enestaende fenome{l. Aile 
forstadskommuner i pressomradene gjennomgikk 
samme utvikling i denne tiden. 
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Tabell 35. Boligbyggingen i Strinda 1946-1964 jamf¢rt med byggingen i Trondheim i samme periode. Tallene 
viser leiligheter tatt i bruk etter oppgaver fra bygningskontrollen. 

Strinda Trondheim Sum 
Ar 

Antall Herav leil. Antall Herav leil. Antall Herav i 
leil. i blokker leil. i blokker leil. blokker 

1946 51 0 4 0 55 0 
47 331 0 53 0 384 0 
48 354 0 228 150 582 150 
49 282 0 91 20 373 20 
50 289 0 111 73 400 73 

Sum 1307 0 487 243 1794 243 

1951 352 0 159 84 511 84 
52 339 0 301 142 640 142 
53 544 0 436 165 980 165 

54 576 48 472 162 1048 210 
55 503 18 495 321 998 339 

Sum 2314 66 1863 874 4177 940 

1956 392 50 440 296 832 346 
57 349 18 326 158 675 176 
58 360 22 403 318 763 340 
59 514 120 489 312 1003 432 
60 558 152 251 162 809 314 

Sum 2173 362 1909 1246 4082 1608 

1961 726 132 460 346 1186 478 
62 806 330 410 242 1216 572 
63 682 318 308 160 990 478 

Sum 2214 780 1178 748 3392 1518 

Total 8008 1208 5437 3111 13445 4319 
sum 

Kaster man et blikk pa kartet og studerer den bla 
markering som omfatter f\1lrste periode (1945-50) 
bekrefter det den utvikling som er beskrevet foran om 
utbyggingsm\1lnstret etter krigen. Vi ser at blMargen 
konsentrerer seg like opp til begrensningen av den 
utbygde del av byggebeltet i 1939. Vi konstaterer 
ogsa den konsentrerte utbygging av Persaune og 
Strindheim Hageby, og vi merker oss at det i denne 
tiden ble bygget en del pa LadehalV\1lya som senere 
gikk inn i Trondheim. 

Som papekt tidligere var den sterke spredning av 
byggevirksomheten over he Ie kommunen det mest 
i\1lynefallende for denne perioden. 

De to neste periodene som representerer 50-a rene 
(med gult for f\1lrste del og r\1ldt for annen del av 
tiaret) viser ogsa en markert spredning, men vi far 
ogsa etter hvert noe st\1lrre sammenhengende arealer. 
Fra 1954 begynner blokkbebyggelsen ogsa a gj\1lre seg 
gjeldende, men ganske beskjedent de f\1lrste 5 arene. 

F ra 1959 deri mot \1lkte andelen ti I 30-40% av 
leilighetene. (Jfr. tab. 35 og fig. 42). Stort sett ma 
man si at spredningen blir mindre. 

Siste perioden (1960-63) som er vist med fiolett 
farge viser minst spredning. Det vesentlige av 
byggevirksomheten er na konsentrert i sammen
hengende felter. 

Kartet viser med sort stiplet strek stadfestede 
reguleringsplaner med angivelse av stadfestelsesdatum. 

Den overveiende del av smahusbebyggelsen besto 
av frittliggende eneboliger og to-mannsboliger. 
Utviklingen av hustypene i denne tiden var i h\1ly grad 
pavirket av husbankens utlansregler og de forskjellige 
begrensninger byggel\1lyveordningen satte. Den tradi
sjonelie horisontalt delte to-mannsbolig forsvinner 
mer og mer i perioden for a erstattes av den 
vertikaltdelte to-mannsbolig. Husbanken finansierte 
siden begynnelsen av 50-arene ikke eneboliger til 
familier med mindre husstanden var pa seks 
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Fig. 42. Boligbyggingen i Strinda 1946-1969 jamf¢rt med byggingen i Trondheim. 
Kilde: Bygningskontrollen i Trondheim. 

medlemmer eller mer, senere minst fem husstands
medlemmer. 

Den vertikalt delte tomannsboligen ble da for 
mange erstatningen for eneboligen, idet byggefor
skriftene apnet adgang til a dele en slik bolig i to 
selvstendige eiendommer pa visse vilkar. 

Byggeforskriftene ble ogsa endret slik at det ble 
adgang til a innrede leilighet i kjellere som ligger i 
skranende terreng og hvor da leiligheten ma innredes i 
den del av kjelleren hvor veggene er over bakken. 
Denne sakalte sokkelleiligheten ble straks meget 
popula:!r idet man fikk utnyttet kjellerarealet pa en 
langt mer inntektsgivende mate enn f¢r og ble 
berettiget til husbanklan uansett familiest¢rrelse . 
Boligen ble slike tilfeller behandlet som 
tomannsbolig. 

Det er klart at denne frittliggende smahus
bebyggelse er meget arealkrevende eller den gir med 
andre ord en meget lav utnyttelse. Kommunen ble 
etter hvert klar over at den hadde begrensede 
arealressurser og dette ga st¢tet til flere 
reguleringsplaner med h¢yere utnytteIsesgrad, d.v.s. 
bebyggelsesplaner med rekkehus og blokker i tre og 
fi re etasjer. 

Utbygging etter slike planer ble i f¢rste rekke 
forestatt av de kooperative boligbyggelagene TOBB 
og AIL Ungdommens Egen Heim. Det siste 

boligbyggelaget startet i 1952 og opererte stort sett i 
Strinda. Dessuten fikk en rekke entrepren¢rfirmaer 
anledning til a s¢ke om godkjenning og Ian i 
Husbanken fer st¢rre prosjekter med boligblokker 
under forutsetning av at kommunen fikk disponere 
leilighetene. I f¢rste rekke var det entrepren¢r
firmaene Jernbeton A/S, Byggteknik A/S og 
Fundament A/S som startet med dette. Deres 
virksomhet har fortsatt til i dag. 

Ogsa st¢rre institusjoner, etater og bedrifter 
engasjerte seg i boligbyggingen for a skaffe hus for 
sine ansatte. Vanligvis bygde disse interessentene 
rekkehus i st¢rre eller mindre enheter. SI NTE F ble 
saledes pa vegne av N.T.H. en stor boligprodusent. 

Etter hvert som de strenge byggel¢yveordningene 
ble lempet pa og til slutt opphevet (i slutten av 
50-arene) ble ogsa mer avanserte kjede- og 
rekkehusprosjekter med h¢y boligstandard startet 
opp, og da finansiert utenom husbankordningen. 
Prosjekter av denne art er Dalen Hageby og en del av 
bebyggelsen pa Frydenberg og pa Rogner. 

Fra 1960 og utover begynte ogsa Trondheim 
kommune a bygge leiligheter i Strinda i egen regi. Det 
ble saledes f¢rt opp en rekkehusbebyggelse pa 60 
gjennomgangsleiligheter pa Siuppen for a lette 
saneringen av kommunale boliger i Trondheim. 
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--- REG .GRENSE 

:1 : 
DATO: 8 . L 

Kart 23: Regu/eringsp/an for omrade av S/uppen og Nidarvoll vedtatt av Strinda kommunestyre i m¢te 8. nov. 
1962 og stadfestet 31. januar 1963. 
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Kart 24: Regu/eringsp/an far Va/entin/yst utarbeidet av arkitektene Erik Langda/en ag Nic Stabel/ vedtatt av 
Strinda kammunestyre 24. januar 1963 ag stadfestet den 29. august 1963. 
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Strinda fikk ogsa regulert sine seks f(llrste h(llyhus i 
12 etasjer pa Valentinlyst og byggingen ble satt i gang 
like f(llr kommunesammenslutningen i -63. 

Det er tidligere redegjort for de forskjellige 
vekstsammenhenger, og det ble der papekt at 
Trondheim fra midten av 50-a rene og utover fikk 
muligheter til a bygge mer innen bygrensene. I store 
trekk var det meste av grunnen oppbrukt henimot 
1960, men i de siste arene f(llr kommunesammen
slutningen ble ogsa de disponible arealer i byen 
vurdert pa nytt og funnet mest velegnet til industri, 
lager m.v . Boligproduksjonen, ogsa den med en 
h(llyere utnyttelsesgrad, som blokkbebyggelse 0.1. ble i 
st(llrre grad overlatt Strinda. Myndighetene i de to 
kommunene var klar over at kommunesammenslut
ningen ville VCEre et faktum om fa ar og Trondheim 
kunne derfor med god samvittighet avsta husbank
kvoter og byggekvoter til Strinda. 

Det er klart at den store boligproduksjonen og 
befolkningstilvekst og delvis ogsa industrireising 
skapte SVCErt mange problemer for kommunen pa aile 
felter. Det er nok bare a henvise til skoleutbyggingen. 
Idette kapittel er det de kommunaltekniske anlegg og 
det tekniske serviceapparat kommunen matte bygge 
ut for a betjene de nye bystr(llk som utviklet seg ar for 
ar som star i sentrum for interessen. 

Et annet interessant sp(llrsmal er hvilke midler 
kommunen hadde til a styre utviklingen av det 
utbyggingsm(llnster som etablerte seg i disse arene, og 
likeledes om det forela noen klar malsetting fra 
kommunens side for hvilket utviklingsm(llnster man 
(Ilnsket. 

Det siste er vel vanskeligst a svare pa. Ved siden av 
de spesifikke problemer i Strinda gjennomgikk 
byutviklingproblematikken i seg selv en utvikling og 
endring i disse arene, noe som ikke minst bilismens 
utvikling medvirket til. 

I og med at bygningsloven var innf(llrt over hele 
kommunen var all byggevirksomhet undergitt 
bygningslovgivningens regelverk, og kommunen 
kunne ved reguleringsplaner bestemme grunn
utnyttelse og bebyggelsens art. 

Ved all bymessig utbygging ma det legges fram veg, 
vann og kloakk. Bygningsloven av 1924 overlot til 
kommunene a bestemme ved vedtekt hvilke krav man 
skulle stille pa dette felt og likeledes om kommunen 
kunne kreve refusjon for utgiftene til opparbeidelsen 
av tilst(lltende tomteeiere. Strinda kommune fikk 
allerede i 1928 vedtekter om full refusjonsplikt og 
bestemmelse om at ingen tomt matte bebygges f(llr 
det til tomten f(llrte opparbeidet godkjent gate 
forsynt med kloakk. Formannskapet kunne likevel 
dispensere fra bestemmelsen etter uttalelse fra 
bygningsradet og under forutsetning av at 
tomteeieren forpliktet seg til a opparbeide godkjent 
gate nar kommunen forlangte det. Kommunen 
benyttet denne dispensasjonsadgangen stor 
utstrekning. 

Vi ser saledes hvordan bebyggelsen spredte seg 
langs bygdeveger, gardsveganlegg og mer eller mindre 
private provisoriske veganlegg. Det viste seg snart at 
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man matte stramme inn pa denne dispensasjonslinjen, 
men det var ikke til a unnga at det hele tiden gjorde 
seg gjeldende mange kryssende hensyn pa dette felt. 

I de sentrale deler av kommunen og opp til det 
gamle byggebeltet bygget kommunen ut gatenettet og 
tok inn full refusjon. Tomteeierne hadde dog 
anledning til a betale dette inn i terminer i l(Ilpet av 10 
ar. Dette begrenset kommunens muligheter til a 
foreta opparbeidelse over budsjettet med en sa lav 
innbetalingstakst og i tillegg fallende kroneverdi . 

Det som imidlertid totalt slo bena under dette 
system var at H(Ilyesterett i 1957 opphevet Strindas 
vedtekt til bygningslovens § 48 fra 1928, idet 
bygningsloven ble tolket slik at det ikke var adgang til 
a innkreve mer enn halv refusjon for opparbeidelse. 
Den andre halvpart av utgiftene matte kommunen 
selv utrede. 

Fra 1946 og inntil H(Ilyesterettsdommen hadde 
kommunen bygget gater for kr. 5.000.000,- hvor 
refusjonen var for innadgaende eller under beregning. 
Det var helt pa det rene at kommunen ikke kunne 
makte a bygge ut boligfeltene pa dette gru nnlag. 

Enten matte grunneierne selv sta for utbyggingen 
eller kommunen matte kj(llpe opp grunnen, 
opparbeide vegene med kloakk og sa ta inn 
kostnadene ved tomtesalg. 

I slutten av 50-a rene og begynnelsen av 60-arene 
ble begge fremgangsmater benyttet, og entydige 
retningslinjer utviklet, slik at man fikk innarbeidet en 
klar praksis for gjennomf(llring. 

I det hele ble kommunen i slutten av 50-arene klar 
over at det var n(lldvendig med et langt st(llrre 
kommunalt engasjement pa en rekke felter skulle ikke 
den voldsomme ekspansjonen som hadde foregatt og 
foregikk med (Ilkende fart vokse kommunen 
fullstendig over hodet. Kommunen matte fa langt mer 
hand over utbyggingsprosessen, sa denne kunne lede 
utviklingen i en fornuftig retning. 

For a kunne oppna dette var det n(lldvendig med en 
rekke nye tiltak: 
1) Kommunens tekniske apparat matte bygges ut 

ytterligere, spesielt pa planleggingssiden. 
2) Kommunen matte engasjere seg langt sterkere i 

grunnkj(llp, eventuelt med lanemidler. 
3) Utbygging og forsterking av hovedkloakksystemer, 

vannforsyning og hovedtrafikkarer matte gis 
h(llyere prioritet. H(Ilyning av den kommunal
tekniske standard i boligstr(llk med asfalt og gatelys 
var uomgjengelig n(lldvendig. Den nye situasjon 
fordret at man matte benytte lanemidler til en slik 
utbygging. 

4) Kommunen matte utvikle nCErmere samarbeid med 
Trondheim pa de tekniske felter hvor det var 
hensi ktsmessi g. 
Aile disse tiltak ble satt i verk, og vi skal i det 

etterf(lligende redegj(llre nCErmere om de enkelte 
punkter. 

8. De tekniske etater 
I 1958 besluttet kommunestyret a engasjere 

rasjonaliseringsfirmaet Asbj(llrn Habberstad A/S til a 



Bi/det viser utsnitt av Strinda kammunes administrasjansbygg i Kj¢pmannsgata i Trandheim. Administrasjanen 
arbeidet under kummerlige farha/d. 

gjennomga administrasjonsordningen ved de tekniske 
etater. Kommunen (l)nsket sakkyndig hjelp for a 
vurdere disse etaters arbeidsoppgaver. Det var tydelig 
at ekspansjonen i kommunen var blitt av slik 
st(l)rrelsesorden at noe matte gj(l)res. 

Dette arbeid resulterte i f(l)rste omgang i at 
kommunestyret 12. feb. 1959 besluttet at det sku lie 
ansettes teknisk radmann og videre at det sku lie 
opprettes en egen planleggingsavdeling ved ingeni(l)r· 
vesenet direkte underlagt teknisk radmann. Som 
teknisk radmann ble ansatt byingeni(l)r Johan Eggen, 
Halden og som plansjef ble ansatt avdelingsing. 
Trygve Hungnes ved Strinda ingeni(l)rvesen. 

Bygningssjef Rolf Braun var avgatt ved d(l)den i 
1958 og som ny bygningssjef ble ansatt bygningssief 
Arnulv Elsaas, Porsgrunn. Litt senere fikk man ogsa 
ansatt en arkitekt ved bygningsvesenet for spesielt a 
ta seg av oversiktsplanleggingen i kommunen. 
Arkitekt Trygve Sigholt ble ansatt i still ingen. 

De tekniske etater hadde i 1963 f(l)lgende 
personale : 
Teknisk radmanns kontor . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
Herredsingeni(l)rens kontor .................. 22 
Plansjefens kontor ........ .. . ... ......... . 4 
Bygningssjefens kontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 
(inklusive bygge- og vedlikeholdskont.) 
Boligsjefens kontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 

Sammenligner man disse tallene med det som er 
angitt foran, had de det tross alt foregatt en 
ekspansjon av etatene. Et av kommunens problemer i 
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forbindelse med utbygging av administrasjonen var de 
kummerlige og lite hensiktsmessige kontorforholdene 
man hadde i Kj(l)pmannsgt. 24. 

For a b(l)te pa dette ble flere prosjekter lansert, og 
kommunen lot ogsa avholde en arkitektkonkurranse 
om utbygging av sine eiendommer i Kj(l)pmannsgaten. 
Ettersom man ble klar over at en kommunesammen
slutning ville fullbyrdes f(l)r eller senere fant man det 
riktig a samordne et nytt administrasjonsbygg med 
Trondheims interesser, og det ble bearbeidet et 
forprosjekt for et kontorbygg langs Olav Tryggvasons 
gate mellom Prinsens gate og Munkegata, som da 
hadde n~r tilknytning til sV(l)mmehallbygget hvor 
Trondheim hadde en stor del av sin administrasjon. 
Dette prosjekt ber(l)rte mange private forretnings
eiendommer, sa man regnet med at selve 
grunnervervet ville bli bade langvarig og komplisert, 
og man ble ogsa etterhvert klar over at det ville bli 
vanskelig a fa l(I)st etatenes parkeringsbehov i dette 
str(l)k. 

Man besluttet derfor heller a bygge administra
sjonsbygg pa kommunens tomtearealer i Holtermanns 
veg mellom Prof. Brochs gate og Stavne -
Leangenbanen. Strinda kommune rakk imidlertid 
bare a regulere arealene til offentlig bebyggelse innen 
1964. 

Det er i hvert fall hyggelig a konstatere at ca. J 0 ar 
etter at tanken ble fremkastet er et slikt bygg under 
oppf(l)ring. 



For a kunne fa kontorplass for den stadig fi)kende 
tekniske administrasjon flyttet i 1960 Lignings
kontoret fra Kjfi)pmannsgt. 24 over til Sfi)ndre gt. 12. 
(Bergens Privatbank.) 

9. Kj\iip av grunnarealer 
Utover i begynnelsen av 50-arene engasjerte 

kommunen seg lite i oppkj¢p av arealer. Det var vel 
ikke viljen det skortet pa hos kommunen, men heller 
en uvillighet til a selge hos grunneierne. I denne tiden 
hadde man me get strenge prisbestemmelser pa 
omsetning av grunn og prismynighetene kj¢rte her pa 
en konsekvent lavprislinje pa tross av den stadig 
synkende kroneverdi. Dessuten var beskatningen av 
salg av grunn etter manges oppfatning helt urimelig. 

Dertil kom at jordbruksmyndighetene pa sin side 
handhevet jordloven meget strengt. De kunne med 
loven hindre enhver utparsellering og bebyggelse pa 
dyrket mark. Disse forhold rammet bade kommunen 
og andre som ¢nsket seg grunn til utbyggingsformal. 
Man rna anta at dette ogsa gir en del av forklaringen 
pa den spredte utbyggingen i f¢rste halvdel av 
50-arene. 

Det som er nevnt foran var et aliment fenomen i 
presskommuner. I slutten av 50-a rene ble skatte
reglene endret med adgang til flat beskatning av 
gevinst ved salg av grunnarealer pa visse vilkar. 
Prismyndighetene lempet sin praksis og godkjente et 
prisleie pa et mer realistisk niva, og det ble gitt 
kommunen adgang i stfi)rre utstrekning enn tidligere 
til a ekspropiere grunn til boligformal. Disse 
tiltakene viste seg effektive, for kort tid etter fikk 
bade kommunen, boligbyggelagene og entreprenfi)rene 
kjfi)pe grunn til utbyggingsformal. 

Strinda kommune kom ogsa til en ordning med 
jordbruksmyndighetene om at man fortrinnsvis sku lie 
bygge ut kommunen sydover hvor topografien og 
jordsmonnet var av en slik art at arealene var mindre 
egnet til jordbruksformal (bratte leirskraninger). 

Av stfi)rre eiendomskj¢p som ble foretatt i de to 
siste periodene kartet angir skal nevnes. (Datoen 
henviser til kommunestYrevedtak.): 

19/4-1956 - Dahls Minde g.nr. 21 br.nr. 3 
90 dekar for kr. 200.000,- (ca. kr. 
2,30 pro m2

) 

23/7-1956 - del av Skovgard g.nr. 17 br.nr. 2 
88 dekar for kr. 185.000,- (ca. kr. 
2,10 pro m2

) 

28/8-1958 - del av Stubban 0vre g.nr. 77 br.nr. 
90 dekar for kr. 3,- pro m2 gir 
kr. 270.000,-. 

9/6-1960 - del av Utleren g.nr. 85 br.nr. 1 
72 dekar for kr. 2,65 pro m2 gir 
kr. 190.000,-. 

2/11-1961 - del av Dahlgaard g.nr. 97 br.nr. 13 
62 dekar a kr. 8,-- pro m2 gir 
kr. 496.000,-

7/12-1961 - Kystadskogen g.nr. 104 br.nr. 1 
652 dekar a kr.3,- gir kr. 1.956.000,-

144 

8/2-1962 - Presthus g.nr. 21 br.nr. 1 
131 dekar a ca. kr. 10,- pr m2 

kr. 1.310.000,-
7/6-1962 - Risvollan g.nr. 84 br.nr. 1 

150 dekar a kr. 2,50 pro m2 

kr. 375.000,-
30/8-1962 - Fossegrenda - div. eiendommer ialt 

ca. 445 dekar for ca. kr. 2.000.000,
De siste kj¢pene skjedde til en viss grad i samarbeid 

med Trondheim kommune. 
Den 7/12-1961 solgte Strinda kommu ne eien

dommen Devle gard for kr. 4.300.000,- til Trondheim 
kommune. Forutsetningen var at kj¢pesummen skulle 
benyttes til innkj¢p av nye tomtearealer i Strinda. 

Foruten de store gardkj¢pene i Fossegrenda 
fortsatte oppkj¢pene ogsa i 1963 i stor stil for disse 
midler. Det er forbausende a konstatere den plutselige 
iver hos gardbrukerne til a selge sine eiendommer til 
kommunen. 

I f¢lge oppgaven foran som ikke er komplett - idet 
mindre arealer er holdt utenfor - og spenner over et 
begrenset tidsrom, ble det kj¢pt opp i alt ca. 1650 
dekar til en samlet sum pa ncermere 7 millioner 
kroner. I 1963 kjfi)pte kommunen ytterligere 1000 
dekar for ca. 5,3 millioner kroner. Gar man tilbake og 
ser pa kart og oppstillingen over reguleringsplaner ser 
vi at de oppkj¢pte arealene blir regulert og utbygget 
sa snart som mUlig. Det er vanlig at det tar fra to til 
tre ar fra man begynner med grunnerverv til 
utbyggingsprosessen er i full gang. Dahls Minde og 
Stubban ble regulert til smahusbebyggelse, mens 
Skovgard ble regulert til blokkbebyggelse. Det er pa 
disse feltene kommunen startet opp den nye ordning 
med a kreve refusjon for opparbeidelsen i forbindelse 
med salg av tomtene. Ved de parallelle private 
utbyggene som eksempelvis Grilstadhaugen og resten 
av Stubban ble samme system benyttet. For 
eneboligtomtene var refusjonsbel¢pene stipulert til 
kr. 3.500,- og senere kr. 4.000,-. 

Til slutt vii vi bare kort papeke at kommunen 
deltok aktivt som grunneier i utviklingen av 
landbrukssenteret pa Tunga og likeledes var 
kommunen sterkt involvert i tomtearrondering for 
det nye kretsfengslet. Kommunen var som rimelig er 
ogsa sterkt opptatt av arbeidet med a skaffe 
nfi)dvendige tomtearealer til skoler. 

10. Planleggingsarbeidet 
Med den akselererende urbaniseringsprosess som 

foregikk meldte behovet seg for mer oversiktlig 
plan legging, eller det man i dag kaller general 
planarbeid i kommunen. 

Man kunne ikke lenger la boligbyggingen spre seg 
uhemmet selv om partielle reguleringsplaner i og for 
seg ikke var noe a utsette pa. En rekke andre formal 
fikk ogsa stadig st¢rre plasskrav, saledes industri , 
forretning og lager og offentlige institusjoner. Man 
matte ogsa ta hensyn til friarealer og jordbruk. 

Bilismens voldsomme vekst krevde en langt st¢rre 
innsats nar det gjaldt plan legging av hovedtrafikkarer, 
kryssl¢sninger, trafikkinnretninger, parkeringsanlegg 



etc. Det ble nQldvendig med en .awelnmg i 
lokalisering av grunnarealer til de forskjellige formal. 

Som nevnt tidligere fikk man i 1960 ansatt en 
arkitekt til a ta seg av dette arbeid og sommeren 1962 
ble det sa fremlagt en diskusjonsskisse for en 
disposisjonsplan for Strinda kommune. (Se kart 
18.) En slik planlegging var ikke bare en intern sak for 
Strinda, men hadde interesse for hele Trondheim
regionen. Pa initiativ av fylkesmann Thor Skrindo ble 
det i slutten av 1960 nedsatt en egen 
grunnutnyttelseskomite med oppdrag a utarbeide en 
disposisjonsplan for kommunene Trondheim, Strinda, 
Tillier og Leinstrand. I komi teen satt representanter 
for de tekniske etater i kommunene og fylket. Deres 
arbeid ble fremlagt i et trykt dokument i slutten av 
1962 kalt: "Grunnutnyttelse i Trondheimsomradet". 
Strinda kommune sto jo meget sentralt i dette 
arbeidet, og det var meget gunstig og rasjonelt at man 
hadde ansatt egen reguleringsarkitekt som kunne 
arbeide parallellt med den mer oversiktlige 
grunnutnyttelsesplan for Trondheimsomradet og den 
mer detaljerte general plan for Strinda. Begge disse 
dokumenter ble meget nyttige bade fo'r det videre 
planleggingsarbeid og for behandlingen av en rekke 
saker man matte ta standpunkt til i denne tiden. Pa 
grunnlag av disse planer fikk man blant annet 
utarbeidet detaljert disposisjonsplan for hele 
"Sluppenomradet" hvor det primcere var a sikre 
tilstrekkelige trafikkarealer. Planen ble til og med 
stadfestet av departementet. Tilsvarende fikk man 
utarbeidet disposisjonsplan for Stendahl, Othilien
borg, Risvollan. 

Traseen for motorveg Qlst ble forelQlbig fastsatt og 
man fikk nedlagt byggeforbud hvor denne sku lie gao 

Man fikk regulert det vesentlige av omkjQlrings
vegen til fire spor. 

Planene var ogsa til stor hjelp under arbeidet med a 
lokalisere et nytt universitetsomrade. 

Mange av de elementer som finnes i disse planene 
er senere innarbeidet i generalplanen for det nye 
stor-Trondheim som ble utarbeidet i slutten av 
60-arene. 

F ra 1960 og utover hadde de som stelte med 
reguleringsplaner i Trondheim og Strinda, det vii si i 
fQlrste rekke de tekniske radmenn og byplansjefen i 
Trondheim og bygningssjefen i Strinda, jevnlige mQlter 
for a diskutere reguleringsplaner og gi gjensidig 
informasjon om reguleringsarbeidet i de respektive 
kommuner. I 1962 ble det nedsatt et felles 
reguleringsutvalg hvor folkevalgte representanter fra 
henholdsvis Trondheim byplanrad og Strinda 
bygningsrad deltok sammen med de foran nevnte 
administrasjonssjefer. 

11. Utbygging av kommunaltekniske anlegg, veger, 
kloakker, vannforsyning 
Strinda kommune var det fra gammelt av et 

utstrakt offentlig vegnett, idet vesentlig bygdeveger 
bandt de forskjellige deler av kommunen kommunika
sjonsmessig til byen. Det er i tidligere bygdebok bind 
III redegjort for utviklingen av dette vegnettet. 

I 1960 var det offentlige vegnett i Strinda: 
Riksveg (E 6 gjennom kommunen) 
Fylkesveg (Bratsbergvegen og Nyvegen) 
Herreds- eller bygdeveger 

Offentlig vegnett tilsammen 

9,1 km. 
15,6 km. 
97,3 km. 

122,0 km. 

Dette vegnett hQlrte inn under dagjeldende veglovs 
bestemmelser og Qlverste vegmyndighet for de 
offentlige veger er vegsjefen i fylket. Dette vegsystem 
dan net hovedarene i hele kommunen og da 
fortrinnsvis utenfor tettbebyggelsen. 

Det gate- og vegnett som ble bygget ut ifQllge 
regulerings- og delingsplaner i forbindelse med 
utbygging av boligstrQlk og senere ogsa industristrQlk 
var et rent kommunalt gatesystem utenom veglovens 
jurisdiksjon,' men til gjengjeld underlagt bygnings
lovens bestemmelser, blant annet om refusjon. Man 
hadde faktisk administrativt sett to kategorier av 
offentlige veger. Det kommunale gatesystem var i 
1960 pa ca. 105 km. Inkludert det offentlige vegnett 
pa 122 km. ble det samlede veg- og gate nett i Strinda 
227 km. Innen utgangen av 1963 ble ytterligere 
bygget 33 km. veg-gate, sa ialt var vegnettet i 1963 pa 
26 mil. 

Med den voldsomme veksten som hadde foregatt 
og med bilismens totale gjennombrudd i disse ar var 
store deler av veg- og gatenettet utilstrekkelig og 
mangelfullt. Gamle bygdeveger ble plutselig hoved
trafikkarer til store boligkonsentrasjoner. For a holde 
tritt med boligbyggingen ble gatene gjerne bare 
bygget ut sa de kunne tjene som adkomst. Som regel 
gjensto kant- og rennestein, opparbeidelse av fortau 
og asfaltering. 

Man hadde hverken de midler som skulle til eller 
den tilstrekkelige tekniske kapasitet til a fQllge opp 
dette, selv om tomteeierne i den siste tiden deltok 
med en god del av kostnadene med opparbeidelsen. 

Videre hadde det, scerlig i utkantstrQlkene, utviklet 
seg et privat vegnett som hadde sin opprinnelse i 
midlertidige adkomster gitt ved dispensasjoner for a 
kunne komme igang med bygging. En del av dette 
vegnett var mer eller mindre glidd over til kommunalt 
vedlikehold, i hvert fall til vintervedlikehold med 
brQlyting, uten at det var overtatt av kommunen. 

Det er klart av det viJle kreve mange penger og stor 
innsats for a fa ordnet opp i aile slike forhold. 

Mange steder fantes ikke fortau, eller de var ikke 
opparbeidet. Av et totalt vegnett pa over 22 mil var 
bare 18 km. asfaltert. Med den trafikkQlkning man 
hadde var det et skrikende behov for en Qlket 
vegstandard, ikke minst for a hQlyne trafikksikker
heten. 

Gatelyset over alt i kommunen var dertil i en 
elendig forfatning. Nar det gjaldt kloakkforholdene 
var man ogsa kommet til et vendepunkt. Etterhvert 
som man kom utenom de omradene hvor det var 
mulig a koble seg til Trondheims kloakksystem ble 
kloakkene i stor utstrekning satt ut i apne bekker. 
Etterhvert var;·orurensningsgraden av bekkene blitt sa 
stor at noe matte gjQlres. 
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Enten matte bekkene legges igjen eller det matte 
legges avskjeerende kloakker langs bekkene. Det siste 
systemet forutsetter at tilh¢rende kloakknett blir 
bygget ut som separatsystem. Det vii si at drens og 
overvann f¢res til et ledningssystem og spillvannet til 
et annet. Overvannet som er renvann kan fortsatt ga i 
apen bekk, mens spillvannet f¢res i lukket ledning til 
resipienten, fortrinnsvis via renseanlegg. Man gikk na 
over til a bygge ut aile nye boligfelter med 
separatsystem. 

Av st¢rre arbeider med lukking av bekker eller 
deler av bekker som var under arbeid eller utvikling 
var lukking av Ladebekken, Gildheimbekken, 
Grilstadbekken, Stokkanbekken, Fredlybekken, Sten· 
dalsbekken og Stavnebekken. Disse arbeidene krevde 
uttellinger pa hundretusener hvert ar. 

I disse ar holdt maskinene for alvor sitt inntog i 
anleggsbransjen. Kommunen matte ogsa se seg 
n¢dsaget til a legge om sin drift ved a ga over til mest 
mulig maskinelt utstyr. Dette krevde imidlertid store 
investeringer. Utbyggingen i Strinda hadde i aile ar 
veert finansiert over de I¢pende budsjetter. Man ma 
vel si at kommunen hadde gitt boligbyggingen og 
skolebyggingen f¢rste prioritet, mens de kommunal
tekniske anlegg som er en forutsetning for denne 
utbygging ikke var tilgodesett med tilstrekkelige 
midler. Mot slutten av 50-a rene var det imidlertid 
blitt bred enighet om at det var n¢dvendig med et 
krafttak i denne sektor. ' 

Kommunestyret vedtok 10. oktober 1960 etter 
grundig forberedelse av finansradmannen a ta opp et 
Ian pa kr. 10 millioner som utelukkende skulle 
benyttes til kommunaltekniske anlegg og ting som har 
tilknytning til dette, saledes som: 

"veger, kantstein og sluk, asfaltering, gate- og 
veglys, fordelingsledninger for vannverket, kloakk
bekker, hovedkloakker, kloakkrenseanlegg og 
anleggsmaskiner, tomtetekniske arbeider." 
Den nyopprettede planavdelingen fikk som 

hovedoppgave a olanlegge de prosjekter midlene 
sku lie bru kes ti I. 

Det resultat av denne prioritering som ble mest 
i¢ynefallende for publikum var de omfattende 
asfalteringsarbeider som ble satt i gang over alt i 
kommunen, og det moderne gatelyset man fikk langs 
aile gater og veger. A ga detaljert inn pa aile de tiltak 
midlene ble brukt til har vel mindre interesse, men 
noen tall for hva som ble utf¢rt fra 1960 til -63 pa 
dette felt illustrerer noe av omfanget. 

Det ble bygget 
Det ble bygget 
Det ble bygget 
Det ble utbedret 
Det ble bygget 
Det ble bygget 
Det ble asfaltert 
Det ble asfaltert 

33 km. veger og gater 
36 km. kloakk 
30 km. vannledning 

3,8 km. veg 
12,8 km. nye fortau 
27,5 km. rennestein 
38,- km. veger og gater 

5,- km. fortau 
Nytt moderne gatelys 
ble lagt i ea. 150,- km. veg og gate 

Innspr¢ytingen av disse midlene var en av 
forutsetningene for a fordoble den arlige boligproduk
sjonen i dette tidsrommet. 

Sammenholder vi disse tallene med kommunal
teknisk statistikk for mindre byer og samtidig 
betrakter tallene for boligproduksjon, industriareal og 
skoler, ble det i de siste tre ar i Strinda bygget ut en 
komplettby pa ea. 8000 innbyggere med aile 
tekniske anlegg. 

Et annet viktig kommu nalteknisk anliggende er 
vannforsyningen. Utbyggingen resulterte etterhvert i 
at kapasiteten pa vannverket ble for liten. Trondheim 
var i samme situasjon, og det var da helt naturlig at 
begge kommunene i 1956 ble enige om et samarbeid 
og besluttet a utrede sp¢rsmalet om vannforsyning 
for begge kommuner sett under ett. Det kan 
bemerkes at Strinda allerede i 1954 hadde besluttet a 
treffe de tiltak av juri disk og teknisk art som var 
n¢dvendig for a sikre kommunens rett til a ta 
drikkevann fra Jonsvannet. Slike saker tar lang tid og 
det var heldig at kommunen var ute i sa pass god tid 
da det f¢rste klausuleringsskj¢nnet f¢rst ble avhjemlet 
i 1959. Samme ar var saken blitt moden for a 
nedsette en felles plan- og byggekomite for nytt 
vannverk Trondheim - Strinda. 
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Byingeni¢ren i Trondheim med sin stab patok seg 
det tekniske planleggingsarbeidet og kommune
advokaten i Strinda fikk oppdraget med a fortsette 
med forberedelsene av de omfattende konsesjons-, 
klausulerings- og ekspropriasjonstiltak som matte 
fortsette eller settes i verk. 

I 1960 ble planene fremlagt i fire alternativer, hvor 
tre gjaldt vannuttak fra Jonsvannet 09 en fra Nidelva. 
Vannet fra Nidelva matte i tilfelle gjennomga en 
omfattende rensing, mens ravannet i Jonsvannet var 
av he It utmerket kvalitet. 

Kommunene valgte alternativ II som gi kk ut pa a 
sprenge en tunnel fra bunnen av Jonsvannet i 
neerheten av Valsetbakken. Tunnelen gar nordover og 
senere vestover i neerheten av Solem Nedre, krysser 
Vikelva i r¢r og kommer fram i dagen ved Fortuna 
0stre. Vannet f¢res derfra i 90 em ledning fram til 
Bromstad hvor det fordeles pa en 60 em. ledning og 
en 70 em ledning. Vannet gar med tyngdekraften fra 
Jonsvannet. 

F¢rste byggetrinn var beregnet til 21,6 mill. kroner 
og fullt utbygget 32 mill. kroner. Kostnadene skulle 
fordeles med en halvpart pa hver kommune. 
Finansieringen skjedde ved et laneopptak pa 22 
millioner kroner. 

Byggingen av vannverket ble satt i gang i september 
1961, men det ble f¢rst satt i drift etter 
kommunesammenSlutningen, nemlig i nov. 1964. 

Med dette anlegg fikk den nye kommunen et 
tidsmessig og moderne vannverk som vii dekke 
behovet i lang tid fremover. Reserven er Selbusj¢en 
som kan nyttes den dagen man slar en tunnel herfra 
til Jonsvannet. 



12. Samarbeid med Trondheim om brannslukning, 
renovasjon og nreringsmiddelkontroll osv. 

Ogsa pa andre tekniske felter ble det utviklet et 
nrert samarbeid med Trondheim kommune. 

I 1931 ble Strinda brannkommune opprettet. Den 
omfattet tettbebyggelsen . I brannkommunen ble 
huseierne palagt en brannskatt som gikk med til 
dekning av utgiftene til brannkommunen. Denne 
hadde sa avtale med Trondheim brannvesen om 
brannslukning i brannkommunen . 

Etter den nye brannloven som ble gjort gjeldende i 
1954 var denne ordningen ikke tilfredsstillende. 

F0rst i 1959 fikk man i stand en tilfredsstillende 
avtale med Trondheim som blant annet gikk ut pa at 
Trondheim brannvesen skulle utf\bre brannslukning, 
lovbestemt brannsyn og andre branntekniske 
inspeksjoner, samt arbeidsoppgaver for og 
brannstyret og bygningsrad som vanligvis l\bses av 
brannvesenets personale. 

Strinda sku lie delta i Trondheims utgifter til 
brannvesenet med 23%. Videre var det en 
forutsetning for avtalen at Brannstasjon \bst ble 
bygget snarest. 

Planleggingarbeidet med ny Brannstasjon 0st 
startet opp sa a si med en gang, men det tok litt tid 
med tomtesP0rsmalet, da tomten matte eksproprieres. 

Den 4. oktober 1962 ble de n\bdvendige midler 
bevilget og arbeidet kunne settes i gang. Bygget skulle 
koste ca. 2 millioner kroner, hvorav halvparten fait pa 
Strinda. Brannstasjon 0st fikk installert de 
n0dvendige kontrollrom for det nye vannverket. 

En sak som ogsa fant sin l\bsning var 
renovasjonsordningen i Strinda. 

I 1958 besluttet kommunestyret etter et par ars 
forarbeid a innf0re tvungen renovasjon i kommunen. 
Det ble utarbeidet vedtekter for dette og Strinda 
inngikk avtale med Trondheim kommune ved 
renholdsverket om t\bmming i tettbebyggelsen pa 
Strinda. Strinda fikk dermed samme ordning som 
Trondheim, idet det fra na av ble et moderne 
byrenovasjonsvesen som bes\brget renovasjonen i 
Strinda. 

Siden 1949 had de Strinda hatt felles kj\bttkontroll 
med Trondheim. I 1960 ble dette utvidet ogsa til a 
gjelde nreringsmiddelkontrollen. 

Man ser av dette hvordan en rekke service· 
funksjoner pa det tekniske felt etterhvert ble 
samordnet og integrert i de to kommunene, og dette 
ble mer og mer markant jo nrermere man kommer 
tidspunKtet for kommunesammenslutningen. Det 
faller derfor naturlig a avrunde dette kapittel med de 
konsekvenser sammenslutningen fikk for de tekniske 
etater. 
13. Kort om kommunesammenslutningen pro 
1/1·1964 

I 1958 fremla kommuneinndelingskomiteen, ogsa 
kalt Schei·komiteen, sin forel0pige tilrading (inn, 
stilling) om kommuneinndeling i S0r-Tr0ndelag. Den 
konkluderte med at Trondheim og Strinda skulle 
sluttes sammen til en kommune. Det er annet sted 
redegjort for hele bakgrunnstoffet for kommu ne-

sammenslutningen og de mange forskjellige syns
punkter som utkrystalliserte seg bade lokalt og 
sentralt. Her skal vi bare konstatere at i likelydende 
kommunestyrevedtak i Trondheim og Strinda ble 
sammenslutningen vedtatt 8 . februar 1962 og ved 
Stortingsvedtak av 2/4 1963 ble det ogsa vedtatt a 
utvide denne sammenslutningen til a gjelde Tiller, 
Leinstrand og Byneset kommuner. 

Allerede i god tid f0r Stortingsvedtaket ble det 
nedsatt et hovedutvalg samt srerutvalg for de 
respektive etatene for a utarbeide organisasjonsplaner 
for de nye etatene i kommunen. I det hele var det en 
rekke praktiske sp0rsmal som det matte tas 
standpunkt til i forbindelse med den omfattende 
kommunesammenslutning som skulle settes i verk. 

De tekniske etater i Strinda hadde i denne tiden 
fatt seg palagt mange, store og omfattende oppgaver a 
l\bse med en forholdsvis beskjeden teknisk stab. Ved 
oppbyggingen og integreringen av de tekniske staber i 
det nye Trondheim brakte man derfor med fra 
Strinda omfattende erfaringer som kom til stor nytte 
ved den fortsatte utbygging av den nye kommunen. 

En vesentlig del av den fortsatte utbyggingen sku lie 
ogsa komme til a forega i det gamle Strinda. 

Man ma vel si at det nrere samarbeid Strinda og 
Trondheim hadde etablert pa en rekke felter gjorde 
overgangen til en kommune langt lettere. Det 
utbyggingsm0nster som var lagt opp i Strinda 
fortsatte og ble f0rt videre i den nye kommunen. 

En av dem som sto midt oppe i det arbeidet som 
ble utf\brt av de tekniske etater i Strinda og som 
opplevde den riven de tekniske utviklingen i denne 
perioden var formann ved I ngeni0rvesnets anleggs
avdeling, Asbj0rn Worseth. Han starter med noen 
betraktninger om kommunesammenslutningen. 

Utbredt skepsis .... 
- Det var nesten sam med Fellesmarkedet - naen 

for ag naen imat, sier Asbj¢rn Warseth am 
strindingenes syn pa sa mmenslutningen med 
Trondheim. Warseth har wert aktiv kammune
palitiker bade i Strinda ag Trandheim ag minnes vel 
den utbredte skepsis sam gjarde seg gjeldende, agsa 
has en del av de falkevalgte, j synet pa 
sammenslutningen - agsa blant dem sam til slutt 

, stemte for. 
- Men ardf¢rer Dahle var ja for, ag jeg trar agsa at 

fylkesmann Skrinda averbeviste mange, sier Warseth, 
sam synes at menigmanns interesse for lakalpalitiske 
saker var st¢rre i de mindre kammuner. - Denne 
utviklingen skyldes imidlertid ikke bare etableringen 
av starkammuner. Lakale sp¢rsmal har sa lett for a 
kamme i skyggen av riksbegivenheter ag utenriksnytt 
na i TV-alderen. 

- Warseth, sam har vrert tillitsmann gjennam en 
arrekke, hevder ogsa det var st¢rre appslutning am 
fagforeningens m¢ter ag arrangementer de f¢rste 
arene etter krigen. Folk har fatt sa mye mer a ta seg 
til pa egen hand na. 

Sam farmann ved Ingeni¢rvesenets anleggsavdeling 
har Warseth vrert med pa en rivende teknisk utvikling. 
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Det er klart vi kan klare mye stf/Jrre 
utbyggingsappgaver med maderne utstyr, men vi la 
ikke sa darlig an i Strinda heller, der vi de sistearene 
fikk adskillig maskinelt utstyr. Kammunen fikk agsa 
egen teknisk radmann i slutten av femtiarene, da det 
kam fart i sakene med ganske stare prasjekter. 

Men i dag er det rart a tenke pa at f.eks. Persaune 
Hageby bakstavelig talt ble anlagt med handkraft - vi 
gravde ned ledninger med spade ag hakke, sla pukk, 
brukte hand-bar ag stf/Jpte ut sten pa stedet. Vi drev 
pa med Omkjf/Jringsveien mange ar ff/Jr kammune
sammenslutningen, ag fatgjengerundergangen ved 
Narda skale ble apprinnelig stf/Jpt far at kyrne skulle 
kunne drives trygt til ag fra beite. 

Strinda var sam kjent ingen fattig kammune, men 
vi hadde dessverre en periade etter krigen med 
redusert standard pa gater ag veger. Det er nae vi 
sliter med enna - der det mangler fartau ag 
rennesten. 

Byggevirksamheten stilte selvsagt stare krav til 
ingenif/Jrvesenet i Strinda, ag slik kammunen la sam 
en hesteska rundt byen, bf/Jd det ja pa rent 
geagrafiske prablemer. I praksis ble det gjerne til at et 
arbeidslag haldt seg pa sin side av elva. De store 
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avstandene var vel farf/Jvrig en av arsakene til at vi 
hadde bedre bilpark enn Trandheim Ingenif/Jrvesen. 
Likevel var det mange rader sam kjf/Jrte hest-plag til 
langt ut i femtiarene. 

Ingenif/Jrvesenet i Strinda hadde til tider aver 
hundre mann i arbeid, ag de tjente bra etter den tids 
farhald. Mange fikk faktisk redusert inntekt etter 
sammenslutningen, far i Strinda hadde vi akkard, 
mens det var timelf/Jnning i Trandheim. De fleste · 
kammunearbeiderne var derfar imat sammenslut
ningen, da de var redde far a tape fartjeneste; Det 
gjarde de riktignak i ff/Jrste amgang - men pa den 
annen side ble ja presset mindre, ag siden har det 
skjedd en stadig bedring i arbeidsfarhaldene. 

- Er palitikeren Warseth farnf/Jyd med bystyrets 
behandling av strindingene? 

- Jeg har dessverre inntrykk av at Strindamarka er 
ukjent land far mange by-representanter. De er flinke 
til a passe Bymarka, men det er ikke tvil am at vi 
trenger utfartsterrenget pa begge sider av byen, scerlig 
med tanke pa den amfattende baligbyggingen sam 
faregar pa Strinda-siden. Stadig flere mennesker 
sagner til dette terrenget, sam byr pa sa stare 
muligheter far dem sam farstar a utnytte det. 
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