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Oppsummering 
 
 
• I 2017 ble det registrert 24794 anmeldelser i Trøndelag politidistrikt. Dette er 657 flere 

enn første halvår i 2016 og en prosentvis økning på 2,7. 
• Det er små endringer av den totale registrerte kriminaliteten. 
• Det er en økning i narkotikalovbrudd, miljølovbrudd, arbeidsmiljølovbrudd og 

voldslovbrudd og en nedgang i seksuallovbrudd (sedelighet) og trafikklovbrudd. 
• Den registrerte økningen av narkotikalovbrudd gjelder både narkotikaovertredelser 

(21,5 %), grove narkotikaovertredelser (17,5 %) og legemiddelloven (8,8 %). 
• Økningen i antall voldslovbrudd skyldes flere registrerte saker i de fleste typer 

voldsutøvelse, både fysisk vold og trusler. 
• Det er registrerte flere anmeldelser innen vold/trusler/forulemping mot 

polititjenestemenn/kvinner (53 %), mishandling i nære relasjoner (29 %), trusler (9 %) 
og kroppskrenkelser (10 %) Det er en reduksjon av den grovere fysiske volden (3 %). 

• Nedgangen i antall vinningslovbrudd skyldes i hovedsak færre anmeldte 
persontyverier på offentlig sted (- 23 %) og grove tyverier fra bedrifter/skoler (- 43 %). 

• Det er registrert en økning i antall sykkeltyverier (45 %) og bilbrukstyverier (28 %). 
• Trøndelag har en nedgang av anmeldte seksuelle overgrep mot barn på 2,3 prosent. 
• Nedgangen i antall trafikklovbrudd skyldes færre personskader (- 15,8 %) og færre 

anmeldelser for kjøring uten gyldig førerkort (- 10,4 %) og hastighet (17,7 %). 
• Ungdomskriminaliteten øker med 28,4 %. Spesielt er økningen stor innen 

voldslovbruddene (54,9 %). 
 
Alle tall i dette skrivet gjelder anmeldelser knyttet til registreringstidspunkt og gjerningssted i 
Trøndelag politidistrikt.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Statistikken er primært hentet fra politiets statistikker JUS066 og JUS063. Tallene for barne- og 
ungdomskriminaliteten er utarbeidet ved bruk av PalStrasak. 
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Overordnet bilde 
 

 
Antall anmeldelser i Trøndelag politidistrikt i 2017 sammenlignet med 2016, hele tall og prosent. Kilde: Strasak 
JUS066. 
 
Det er totalt sett små endringer i antall anmeldte saker i politidistriktet i år sammenlignet med 
i fjor. Som tabellen over viser, er det allikevel endringer av betydning i 
kriminalitetslovbruddene vold, narkotika, miljø, arbeidsmiljø og undersøkelsessaker. 
Anmeldelsesstatistikken uttrykker ikke nødvendigvis den reelle kriminalitetsutviklingen. For 
eksempel kan nedgangen i anmeldt vinningskriminalitet skyldes overgang til internettbaserte 
lovbrudd.  
 
 

Ulike lovbruddstyper 
 
Vinningslovbrudd 
Det ble totalt registrert 7064 anmeldelser av vinningslovbrudd i 2017, en nedgang på 1 
prosent sammenlignet med året før. Dette innebærer 72 færre anmeldelser. 
 
I 2017 ble det anmeldt 951 persontyverier på offentlig sted. Dette er en nedgang på 23,1 
prosent sammenlignet med 2016. De aller fleste persontyverier på offentlig sted er knyttet til 
Trondheim sentrum og Solsiden i Trondheim. Det er også i disse områdene nedgangen i antall 
anmeldelser er størst. 
 
Antall grove tyverier fra bedrifter/skoler er redusert fra 281 til 159, som er en nedgang på 43 
prosent.. Den største nedgangen ser vi i området Trondheim sentrum og nordover mot Tempe. 
Vi legger til grunn at fengsling av flere vinningsgjengangere2 har stor betydning for 
reduksjonen i antall anmeldelser. 

                                                 
2 Flere av de mest aktive vinningsgjengangerne, også omhandlet som MAS-kandidater (MAS = mellom alle stoler) 
ble fengslet rundt årsskifte 2016/2017. 

Kriminalitetstype 2016 2017 Diff Diff %

ØKONOMI 2 067 2 071 4 0,2 %

VINNING 7 136 7 064 -72 -1,0 %

VOLD 2 045 2 306 261 12,8 %

SEDELIGHET 601 553 -48 -8,0 %

NARKOTIKA 2 332 2 785 453 19,4 %

SKADEVERK 1 423 1 492 69 4,8 %

MILJØ 182 212 30 16,5 %

ARBEIDSMILJØ 61 79 18 29,5 %

TRAFIKK 4 831 4 512 -319 -6,6 %

ANNEN 2 557 2 684 127 5,0 %

UNDERSØKELSESSAKER 902 1 036 134 14,9 %

Totalt 24 137 24 794 657 2,7 %
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Antall boliginnbrudd er stabilt Trøndelag. Det ble anmeldt 146 saker i 2017, det samme 
antallet som året før. Boliginnbruddene knyttes til de fleste stedene i politidistriktet.  
 
Antall ran/grove ran ble redusert i 2017 sammenlignet med 2016 fra 29 til 20, en nedgang på 
31 prosent. 
 
Det har vært en økning i antall bilbrukstyverier i 2017 sammenlignet med 2016. Antallet økte 
fra 157 til 201, en økning på 28 prosent. Spesielt har økningen vært stor i områder knyttet til 
Trondheim og Melhus. 
 
2017 ble igjen et år med mange sykkeltyverier i Trøndelag. 1985 personer anmeldte sykkelen 
sin for stjålet, som er en økning på 45 prosent sammenlignet med 2016. Vi må tilbake til 
rekordåret 2013 for å finne tilsvarende antall sykkeltyverier, med 1995 registrerte saker. 
 
 
Vold 
Kriminalitetstypen vold dekker både fysisk vold og trusler. Det var en forholdsvis stor økning 
i antall anmeldelser i 2017 sammenlignet med 2016. Økningen av den fysiske volden er en 
endring av utviklingen vi har sett de siste årene, hvor antallet er blitt redusert år for år frem til 
2016.  
 
Anmeldelser av mishandling i familieforhold 3 økte med 29,3 prosent i 2017, fra 253 til 327 
anmeldelser. Økningen gjeldt mishandling med legemskrenkelse /fysisk vold), så vel som 
mishandling uten legemskrenkelse. Denne økningen viderefører de senere års utvikling, i tråd 
med myndighetenes målsetting om å avdekke en større del av vold i nære relasjoner.  
 
Antall familievoldssaker4 økte i 2017 med 8,1 prosent.  
 
Antallet trusselsaker økte fra 469 i 2016 til 509 i 2017, en økning på 9 prosent. Vi ser en 
økning både i de ordinære trusselssakene, i de grovere sakene hvor våpen er benyttet og i 
saker knyttet til utsatte yrkesgrupper/helsepersonell. 
 
Antall anmeldelser av fysisk vold som ikke er omfattet av lovhjemlene for mishandling i nære 
relasjoner, økte med 9,6 prosent, fra 821 til 900 anmeldelser. Den grovere fysiske volden ble 
redusert med 2,6 prosent, fra 196 til 191 anmeldelser. Den største økningen ser vi i Midtbyen, 
Møllenberg og Ranheim i Trondheim og på Stjørdal. 
 
Antallet hatkrim-saker5 økte fra 16 saker i 2016 til 23 saker i 2017. 
 
Anmeldelser for vold, forulemping eller trusler mot politiet økte i 2017 med 52,8 prosent 
sammenlignet med samme periode året før, fra 144 til 220 saker. 
Ved første halvår 2017 så vi at 65 prosent av sakene var knyttet til en pågripelsessituasjon, 
mens 20 prosent knyttes til transport av arrestant og 15 prosent knyttes til inkvirering i arrest. 
6 
Det er anmeldt 3 drap og 4 drapsforsøk i 2017 mot 2 drap og 1 drapsforsøk i 2016. 

                                                 
3 Mishandling i familieforhold omfatter statistikkgruppene 1506, 1507, 1508, 1509, 1768, 1769 og 1770.  
4 Familievoldssaker omhandler saker både innen vold og sedelighet, og antallet økte fra 467 til 505. 
5 Hatkrim-saker gjelder kriminelle handlinger på bakgrunn av rase/etnisk tilhørighet, religion, seksuell legning og 
nedsatt funksjonshemming. 
6 Undersøkelse gjort av hovedverneombudet i Trøndelag politidistrikt. Sakene er fra hele 2016 og frem til juni 2017. 
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Seksuallovbrudd 
Innenfor seksuallovbrudd (sedelighet) var det en nedgang fra 2016 til 2017 på 8 prosent. 
  
Antall seksuelle overgrep mot barn ble det siste året redusert med 2,3 prosent, fra 255 til 249 
saker7.  
 
Antallet anmeldte voldtekter gikk ned i 2017 sammenlignet med året før med 11,2 prosent, fra 
161 til 143 anmeldelser8. I disse tallene er også voldtekt av barn under 14 år med, som for 
øvrig hadde en økning i antall saker med 21,4 prosent.  
 
Det er registrert en økning i antall seksuallovbrudd med bruk av internett. Med dette 
videreføres en utvikling med økende antall anmeldelser. Dette gjelder hovedsakelig overgrep 
mot barn. I 2017 var økningen på 76,5 prosent.  
 
 
Narkotika 
Antall anmeldte narkotikalovbrudd økte i 2017 med 19,4 % sammenlignet med samme 
periode i 2016. Det er en økning på 453 saker. 
Det var en økning både av narkotikaovertredelsene, de grove narkotikaovertredelsene, doping 
overtredelsene og av legemiddelloven (bruk/besittelse) i 2017.  
 
Antall anmeldelser for narkotika påvirkes i stor grad av politiets valgte strategier og innsats.  
 
 
Trafikk 
I 2017 var det 319 færre anmeldelser for trafikklovbrudd, sammenlignet med 2016. 
Nedgangen var særlig stor for anmeldelser for kjøring uten gyldig førerkort med en nedgang 
på 10,3 prosent og hastighet med en nedgang på 20,2 prosent. Det var en økning i antall ATK-
saker på 17,7 prosent, samt en økning på saker med kjøre- og hviletid på 20,2 prosent. 
 
Det er registrert 13 drepte i trafikken i Trøndelag i 2017, som er 1 mindre enn året før. I 2017 
var det 12 bilførere og en passasjer som ble drept i trafikken. Det vil si at ingen gående eller 
syklende ble drept i fjor. 
  
Antall registrerte personskader i trafikken ble redusert fra 335 i 2016 til 282 i 2017, en 
nedgang på 15,8 prosent.  
 
 
Øvrige kriminalitetstyper 
Det anmeldes fortsatt et stort antall bedragerier9i Trøndelag. Dette gjelder også grove 
bedragerier. Selv om nedgangen i 2017 var på ca. 5 prosent sammenlignet med 2016, har vi 
de siste årene sett en stor økning av denne type saker. Mange av sakene er knyttet til bruk av 
internett. 
 

                                                 
7 Grunnlaget for tallene er statistikkgruppene 1402, 1403, 1404, 1415, 1418, 1429, 1460, 1461, 1463, 1464, 1466, 
1467, 1469 og 1470. 
8 Grunnlaget for tallene er statistikkgruppene 1401, 1413, 1420, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1460, 1461 og 1463. 
Forsøk på voldtekt er med i tallgrunnlaget. 
9 Grunnlaget er statistikkgruppene 2603, 2651-2661 og 2698, med en hovedvekt på 2651 bedrageri og 2655 mindre 
bedrageri. 
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Vi registrerer en økning på 38,1 prosent i antall arbeidsulykke10 med personskade i 2017 
sammenlignet med 2016, samt at politiet i 2017 skjerpet inn kontrollene av ulovlig fiske11 og 
snøscooterkjøring12. Dette resulterte i flere saker.  
 
 
 

Barne- og ungdomskriminalitet blant unge under 18 år 
 
Statistikken baserer seg her på antall forhold, ikke antall anmeldelser. I en anmeldelse kan 
flere være mistenkt/siktet. Hver av disse telles da som ett forhold. 
 
Det ble i 2017 registrert totalt 1359 forhold hvor mistenkt/siktet var under 18 år. Dette var en 
økning på 28,4 % sammenlignet med 2016. Det var 837 ulike unge personer involvert som 
mistenkt/siktet i 2017, som er en økning på 19,1 prosent sammenlignet med 2016. 
 
I følgende tabell er forholdene fordelt på de ulike kriminalitetstypene.  
 

 
Tabellen viser antall forhold med mistenkt/siktet under 18 år med gjerningssted Trøndelag politidistrikt. 
 
Tabellen viser at økningen i 2017 skjer innenfor mange av kriminalitetstypene. 
 
Innen voldskriminaliteten øker antall kroppskrenkelser fra 77 i 2016 til 110 2017, en økning 
på 42,9 prosent.  Antall trusselsaker økte fra 31 til 60, en økning på 93,6 prosent og antallet av 
den grovere volden økte fra 29 til 35, en økning på 20,7 prosent.  
 
Ungdommene representerer de fleste kommuner i Trøndelag, men vi ser en merkbar økning 
av den registrerte ungdomsvolden i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Steinkjer. 
Antallet forhold innen narkotikalovbrudd økte med 47,7 prosent fra 2016 til 2017. 
Narkotikaovertredelser økte med 96,3 prosent, fra 27 til 53 forhold og antallet bruk av 
narkotika økte med 28,4 prosent, fra 81 til 104 forhold.  
Antall forhold innen narkotika påvirkes i stor grad av politiets valgte strategier og innsats. 

                                                 
10 Fra 42 til 58 saker.. 
11 Fra 57 til 100 saker. 
12 Fra 22 til 33 saker. 

Kriminalitetstype 2016 2017 % endring
ANNEN 97 153 57,7
MILJØ 5 8 60,0
NARKOTIKA 128 189 47,7
SEDELIGHET 89 87 -2,2
SKADEVERK 128 170 32,8
TRAFIKK 186 136 -26,9
UNDERSØKELSESSAKER 13 20 53,8
VINNING 236 333 41,1
VOLD 153 237 54,9
ØKONOMI 23 26 13,0
Totalsum 1058 1359 28,4
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Økningen i antallet forhold innen kriminalitetstypen vinning skyldes en stor økning i antall 
mindre tyverier og naskerier fra butikker.  
 
Den anmeldte ungdomskriminaliteten har hatt en positiv utvikling de siste årene, med stadig 
mindre anmeldte saker. Denne utviklingen snudde i 2017.  
 
 
Trøndelag politidistrikt, januar 2018
 


