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Samspill er basis for all utvikling

All utvikling er samspill

Hjulet drives av 
aktørene 

Hvis alle drar i 
samme retning får en 
vinn - vinn


Lovverk, 
sektormyndigheter og 
planprosesser er 
ressurs- og tidkrevende. 
Det er i seg selv 
vanskelig nok
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Noen påstander

Skaun har noen unike muligheter 
enten en snakker om, bokvalitet, 
bærekraftig stedsutvikling og den 
videre vekst

Langsiktig og strategiske planer 
(tenking) er kritisk for en ønsket 
samfunnsutvikling.  
- Hvor er vi? 
- Hvor skal vi? 
- Hvordan komme dit?

Langsiktige og strategiske planer er 
kritisk for en ønsket utvikling av 
kommunen. 
- Krever politisk langsiktghet 
- Oppegående administrasjon



De som vil - får det til
Leksen fra Drammen:


Bit for bit bedre

Vilje, målrettet langsiktig 
jobbing politisk og 
administrativt (enige)

Ny infrastruktur og andre 
tiltak i Drammen var en 
vesentlig bidrag til 
transformeringen


Skaun har et optimalt 
utgangspunkt og stort 
potensiale

Selberg Arkitekter AS



Skaun er mangfoldig

Steder ved sjøen

Steder i innlandet


Større steder

Mindre steder


Steder som vokser

Steder som er som de er
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De “bærende” steder

Befolkning

Identititet

Tilbud og aktiviteter

Økonomisk liv


Stor forskjell mellom “kyststripen” 
og “innlandet”


Befolkning tetthet

Næringsgrunnlag

Stedsbilde og karakter

Vekstpotensiale
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Stedsforståelse

Hvordan utvikle de gode 
steder??


Hvordan og hva en regulerer

Hva en prioriterer

Det offentlige sin rolle er 
viktig

Forståelse hos private 
aktører er også viktig

Lave en framtid som i ettertid 
blir bra!



Stedsidentitet
Det unike, spesifikke og 
gjenkjennbare. Hva defineres 
identiteten til Buvika, Børsa, Vigja, 
Venn og Eggkleiva? osv

- landskap

- veger/gater

- bebyggelse - arkitektur

- tradisjon 

Stedets egenart, det som skiller et 
sted fra et annet

Noen steder er mer verdifulle enn 
andre, en løfter “verdien” til Skaun 
generelt og de enkelte steder - 
spesielt, gjennom langiktig og 
målrettet arbeid



Hvilke mål må vi stille oss for 
utviklingen? Hva må vi sikre da?

På kort sikt? 
Tilrettelegge, forutsigbarhet, 
planlegging og beslutningsevne

På lang sikt? 
• Flere beboere - sikre kommunen 
som kommune, mer enn 
12 000innbyggere? 
• Oppgradere E39  til 4 felt 
• Etablere og utvikle de langsiktige 
vekststrategiene

Skaun og de ulike steder må ha både mål og vilje

Skaun i 

sentru
m
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Fotosafari

Skaun har masse kvaliteter mange 
steder





Friluftsliv - turkart

Skaun står ikke tilbake for noen i 
rekreasjon, variasjon og mangfold med 
unntak av slalom og skihopp























Skaun er i besøks og arbeidsavstand til 
tre steder der to er regionssentre



2050??

?
Regionale sammenhenger

• Holdningsendring mot et 
mer forpliktende samarbeid 
mellom Trondheim og 
nabokommunene.

• Erkjennelsen av at man ikke 
konkurrerer med hverandre, 
men kan utnytte hverandres 
styrker.

• Behov for samordnet politikk 
mht næringsetableringer og 
bosettingsstrategier.

Hvor skal Trondheim vokse

400 000 mennesker om 100 år 
med dagens vekst

Skaun kan ta en stor andel av 
denne veksten



Det marked som ikke betjenes i 
Trondheim, betjenes i 
randkommuner

Dagens politikk i Trondheim er 
leilighetsbygg med en typisk 
tetthet større enn typisk  4-6 
boliger pr DA.

Markedet med nybygg av 
eneboliger, rekkehus, kjedehus 
og små leilighetsbygg overlates 
så til nabo kommuner



I Skaun etterspørres 
småhusbebyggelse

Randkommunene er i en annen 
virkelighet enn Trondheim

Valg av bosted og preferanser 
kan ikke styres - fritt land 
Alle kan eller skal ikke bo i 
leilighet



Hvorfor flytter folk til Skaun

Oppvekstmiljø

Nært sjø

Natur

Mer landlig

Tre arbeidsmarkeder 
- Trondheim 
- Orkanger 
- Melhus

Utsikt

Nye skoler

En kommune som satser og vil

Størst vekst i 

midtnorge 3,7%, ca 

7700 med ca 270 

nye pr år
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Vekst

Strategisk plan for vekst og 
vekstretning 
Kysten er motoren i utvikling av 
Skaun



Tetthet er viktig

Tetthet sikrer

Identifiserbare steder

Sosial setting, lek og møteplasser

Sikre verdier til tomteier (større 
utbyggingspotensiale)

Holde kostnader for samfunnet nede 
sosial- og teknisk infrastruktur

Bedre miljøegenskaper



Men det er utfordrende terreng og ditto 
kostnader for å få fart på 
boligbyggingen

Krever nytenking - kommunalt 
infrastrukturselskap

Skaun har både evne og vilje og ta grep 
å gå nye veger

Samspill mellom tomteiere, utbyggere 
og kommunen er grunnlaget for all 
utvikling  

 Utbyggere overtar eierinteressen



Veksten videre

Alt som reduserer prakk er bra

Alt som gir flere tilbud og bedre opplevelse er 
bra

Alt som trekker folk er bra 


Alt som styrker Skaun er bra - uansett hvor… 
enten det er Buvika, Børsa, Vigja, Jåren - 
Råbygda, Eggkleiva og/eller Venn.

Børsa og Buvika er motoren i utviklingen av 
Skaun kommune der Børsa er tyngdepunktet

Stedene i Skaun er avhengige av hverandre - 
de har en arbeidsdeling 



Skauns plassering og posisjon 
som boligkommune er unik i 
regionen

Det er kritisk viktig at boligbygging 
ikke stopper opp pg 
kompliserende krav fra 
Fylkesmannen - der det 
kommunale infrastrukturfornd er 
et sentralt element  
(nytenkende kommune)

Tenk langsiktig, ikke ta den ta den 
- det blir aldri bra.



Oppsummering

Skaun er vakker med mange ulike og varierte 
kvaliteter, sjø, mark, innland mm

Skaun er bindeleddet mellom to tyngdepunkt 
Trondheim og Orkanger

Ny E6 flytter Skaun stadig nærmere 
Trondheim

Børsa og Buvika har nye skoler

Boligmarkedet for nye kjede, rekke og 
eneboliger betjenes ikke i Trondheim

Børsa og Buvika har også et 
leillighetssmarked

Med økt tetthet og befolkningsvekst kommer 
bedre tilbud på Nærservice



Vi er på en reise, en 
kommer aldri fram

Hva vi gjør idag preger 
morgendagen


Som bokommune med 
lokal service og tilbud 
har Skaun en usedvanlig 
solid posisjon, hvis en 
tenker langsiktig og 
arbeider metodisk med 
å utvikle kommunen


