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Først til framtida 

• Framtida er nå - en kontinuerlig utvikling  

• Krav om økt produktivitet - effektivisering 

• Arbeidsplasser i endring  

• Nye kompetansekrav og ny teknologi 

• Vi må endre oss og svare på utviklinga 

• Gjør vi det så blir vi først til framtida 

 

 

 

 

 

 

 

 



Først til framtida 

• Vi må skape nye arbeidsplasser 

• Arbeidsplasser gir grunnlag for bosetting 

• Bosetting gir grunnlag for nye næringer 

• Framtida vil kreve gode tjenester 

• Vi må levere kvalitet til riktig tid. 

• Gjør vi det så blir vi først til framtida 

 

 

 

 



Vekst brytere 

Tjenester 

Kultur 

Bolig Støren Sør 

Ny E6 Rørosveien Jernbane Næringsliv 

Kollektivtilbud 

Idrett Folkehelse 



Vekstbryteren Jernbane 

Dobbeltspor Støren - Stjørdal 

Flytog 

Flere avganger 



Stasjonsbyen Støren  
 

 

Noen tog og mye stasjon 

 

Flere tog og mere stasjon 

 

 



Støren Station 1864 



Støren Station 

1915-1930 Lokomotiv 30b 359 ble levert til 
Dovrebanens åpning i 1921, 

hensatt i 1964 og utrangert i 1965 



Støren Station 

1952 Mars 2015 



Stasjonsområdet Støren 



Stasjonsområdet Støren 

Lengste møtende spor > 1 km 
Plass til flere hensetninger 
Trønderbanetoget må til Støren 
Timesfrekvens:  

• 3 tog til overnatting 
• 3 flere avganger på morgen 
• 3 flere til Støren på kveld 

Halvtimesfrekvens: 
• 6 tog til overnatting 
• 6 flere avganger på morgen 
• 6 flere til Støren på kveld 

 
 
 
 
 
 



Stasjonsområdet Støren 

Stasjonsområde 75 daa 
Skogskratt 65 daa 
 
Plass til nye verkstedhaller  
for Trønderbanen 
 
75+65=140 daa = 140 000 m2 

Arealene utgjør store verdier  
x 100 kr/m2   = 14 mill 
x 1000 kr/m2  = 140 mill 
x 10000 kr/m2  = 1.4 mrd 

 
 



Kommunens ansvar 

Bolig Støren Sør Kultur 

• Det e ittnå som kjem tå sæ sjøl ….. 
• Distriktskommuner forskjellig fra vekstområder 
• Støren Sør en utrolig viktig vekstbryter 
• Kommunedelplan Støren 2019 – lages nå –  

- Vil få flere tidshorisonter og revisjoner 
• Vekst krever tilpassinger i tjenestetilbudet 
• Folk skal trives og bli best i verden her. 

Tjenester 



Utviklingstrekk Midtre Gauldal 

Befolkning perioden 1972 - 2012  



Utviklingstrekk Midtre Gauldal 



Akkumulert inntektsutslag 2000 – 2018  

Utviklingstrekk Midtre Gauldal 



- 20 millioner i ramme og 
skatteinngang fra 2014 

Differanse 
på 2100 



Hva skjer i bygd og grend.  



Hva skjer i bygd og grend.  



Hva skjer i bygd og grend.  

 

24. Juni 2028 



Hva skjer i bygd og grend.  

• Reduksjon i sysselsettingen i landbruket 

• Generasjonsfamiliene redusert i antall 

• Familiene får færre barn. Det svekker 

desentraliserte oppveksttilbud 

• Uten oppveksttilbud så vil bosettingen svekkes 

ytterligere 

• En ond sirkel 

 



Bosetting i bygd og grend.  

• Langt til byen for alternativt arbeid 

• Nye arbeidsplasser i rimelig nærhet et 

«must» 

• Arbeidsplasser må skapes lokalt i egen 

kommune eller nabokommuner’ 

 

 

 



Hvorfor først på Støren?  

• Lettest å trekke til seg nye næringer 

nærmest Trondheim og E6 aksen 

• Avstand til bygdesentre akseptabel 

• Større aktivitet på Støren gir «spinoff» til 

bygdene som har rimeligere areal og boliger 

• All vekst på Støren og nabokommuner er bra 

for bygdene  

• Trondheim flytter seg nærmere oss 

 

 

 

 



Overordna mål må være tydelige 

• Distriktskommuner forskjellig fra vekstområder 

• Alltid 100+ tilgjengelige boligtomter 

• Alltid 200+ planlagte leiligheter 

• Alltid 300+ tilgjengelige hyttetomter 

• Alltid 400+ daa tilgjengelig næringsareal 

 



Veien til Støren Næringsområde Sør  



Takk for oppmerksomheten 


