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Oppsummering 
 

 

• I 2018 ble det registrert 23415 anmeldelser i Trøndelag politidistrikt. Dette er 1371 

færre enn i 2016 og en prosentvis nedgang på 5,5. 

• Det er en økning i antall bedragerier, voldtekter og arbeidsulykker.  

• Bedragerier er den "nye hverdagskriminaliteten", og øker med 13 prosent fra 2017 til 

2018. Det ble anmeldt 1900 bedragerier i Trøndelag i fjor. 

• Det ble anmeldt 175 voldtekter i Trøndelag i 2018, som er en økning på 24 prosent 

sammenlignet med året før. 40 av disse er voldtekter av barn under 14 år. 

• Nedgangen i antall vinningslovbrudd skyldes i hovedsak færre anmeldte naskerier (- 

26 %), Sykkeltyverier (- 16,1 %), tyverier fra personer på offentlig sted (- 8,4 %), 

grove tyverier fra bedrifter (- 23,5 %) og bilbrukstyverier (- 19,4 %). 

• Det er registrert en nedgang i antall voldssaker. Den grove volden har en nedgang på 

26,7 prosent. 

• Trøndelag politidistrikt registrerte i 2018 en stor økning i antall saker med nedlasting 

av filer som seksualiserer barn og/eller viser seksuelle overgrep mot barn. 

• Antall ruskjørere øker med 5 prosent, samtidig som antall registrerte personskader 

reduseres med 6 prosent. 

• Ungdomskriminaliteten ble redusert med 7,9 prosent. Vi ser allikevel at antall 

registrerte saker ligger høyere enn årene fra 2013 til 2016.  
 

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 2018 sammenlignet med 2017, hele tall og prosent. Kilde: Strasak 

JUS066. 

 

Trøndelag politidistrikt registrerte 5,5 prosent færre anmeldte saker i 2018 enn i 2017. Vi var 

det politidistriktet som hadde størst prosentvis nedgang i antall anmeldte saker. På landsbasis 

ble den registrerte kriminaliteten redusert med 0,5 prosent. 

 

En stor del av nedgangen i Trøndelag skyldes færre anmeldte vinningssaker.  

 

 

Ulike lovbruddstyper 
 

Vinningslovbrudd 

Det var i 2018 en nedgang på 10,3 prosent i vinningssaker sammenlignet med 2017, noe som 

betyr 725 færre saker. Nedgangen hittil i år skyldes færre tyverier av sykkel, naskerier og 

tyverier fra person på offentlig sted. 

 

Vi registrerte 8,4 prosent færre anmeldte tyverier fra person på offentlig sted, det vil si en 

nedgang fra 953 til 873 saker. Grove tyverier fra bedrifter reduseres med 23,5 %, de mindre 

tyveriene (naskeri) reduseres med 25,9 % og antall bilbrukstyverier reduseres med 19, %. 

Antall sykkeltyverier reduseres fra 1981 til 1662, en nedgang på 16,1 %. 

 

De fleste sykkeltyverier og tyverier fra personer på offentlig sted skjer ved Sentrum 

politistasjonsdistrikt og spesielt i Trondheim. Derfor er det her vi ser den største nedgangen.  
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Vold 

Kriminalitetstypen vold dekker både fysisk vold og trusler. Det var en nedgang i antall 

anmeldte voldssaker i 2018. Den totale nedgangen er på 4,9 prosent, og skyldes nedgang både 

av de mindre alvorlige trussel-sakene, kroppskrenkelsene og den mer alvorlige volden. 

 

Vold og trusler mot politi reduseres med 9,5 prosent - fra 147 saker i 2017 til 133 saker i 

2018.  

 

Vi opplevde 2,8 prosent færre kroppskrenkelser og den grove volden ble redusert med 26,7 

prosent. Antall anmeldte mindre alvorlige trusler ble redusert med 9 prosent, mens de grovere 

truslene økte med 10 prosent. 

 

Antall anmeldte mishandlinger i nære relasjoner økte med 7,3 prosent - fra 289 til 310 saker. 

Økningen gjaldt 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.  

 

Antallet hatkrim-saker
2
 reduserte fra 23 saker i 2017 til 2 saker i 2018. 

 

Det er anmeldt 3 drap og 2 drapsforsøk i 2018. 

 

Volden ble redusert i de fleste tjenesteenheter i 2018, bortsett fra ved Fosen lensmannsdistrikt 

(32,5 %) og Namdal politistasjonsdistrikt (11,8 %). 

 

Volden i midtbyen av Trondheim ble redusert i 2018. Det ble anmeldt 127 kroppskrenkelser, 

noe som er en reduksjon på 11,8 prosent sammenlignet med året før. Den grove volden ble 

redusert fra 32 til 21 saker, som tilsvarer en nedgang på 34,4 prosent. 

 

 

Seksuallovbrudd 
Det var små endringer fra 2017 til 2018 i det totale antallet sedelighetssaker.  

 

Antall voldtekter økte fra 141 til 175 saker - en økning på 24,1 prosent. Antall anmeldte 

voldtekter av voksne over 14 år økte fra 108 til 135, mens voldtekter av barn under 14 år økte 

fra 33 til 40 saker (17,5 prosent). 

 

 

Narkotika 

Det var en nedgang på 5,1 prosent i antall narkotikasaker i 2018 sammenlignet med 2017. 

Både de mindre alvorlige narkotikaovertredelsene og den grove overtredelsen ble redusert. Vi 

opprettet 59 grove narkotikaovertredelser i 2018, noe som er en reduksjon på 12 prosent 

sammenlignet med året før. 

 

Antall saker knyttet til legemiddelloven økte med 4,6 prosent fra 2017 til 2018. 

 

Antall anmeldelser for narkotika påvirkes i stor grad av politiets valgte strategier og innsats.  

 

 

                                                 
2 Hatkrim-saker gjelder kriminelle handlinger på bakgrunn av rase/etnisk tilhørighet, religion, seksuell legning og 
nedsatt funksjonshemming. 
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Trafikk 

I 2018 var det 101 flere anmeldelser for trafikklovbrudd, sammenlignet med 2017. Økningen 

ser vi i 5 prosent flere ruskjørere og 10,5 prosent flere hastighetssaker.  Samtidig er antall 

ATK-saker stabilt.  

 

Det er registrert 10 drepte i trafikken i Trøndelag i 2018, noe som er 2 færre enn året før. 

  

Antall registrerte personskader i trafikken ble redusert fra 273 i 2016 til 257 i 2017, en 

nedgang på 5,9 prosent.  

 

 

Annen 

Annen-kategorien inneholder mange ulike statistikkgrupper. Vi hadde en nedgang siste året i 

denne kategorien på 12,8 prosent.  

 

Nedgangen skyldes blant annet færre anmeldte ordensforstyrrelser (- 25,1 prosent), færre 

anmeldt for falsk forklaring og det ble i 2018 registrert 5,2 prosent færre branner i 

politidistriktet. 

 

 

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. 

 

 
Tabellen viser antall forhold med mistenkt/siktet under 18 år med gjerningssted Trøndelag politidistrikt. 

 

Som tabellen over viser var det 7,9 prosent nedgang i ungdomskriminaliteten i Trøndelag i 

2018 sammenlignet med året før. Likevel ser vi at antallet i 2018 var høyere enn årene fra 

2013 til 2016. 

 

Sammenligner vi 2018 med 2017 ser vi at vi opprettet i overkant av 10 prosent færre 

narkotikasaker.  

 

Antall sedelighetsforhold øker med 20,7 prosent. Vi ser en stor økning av voldtekter begått av 

ungdom under 18 år. I 2018 ble det registrert 38 forhold - 81 prosent flere enn året før.  
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Den store nedgangen i antall vinningsforhold skyldes i sin helhet færre anmeldte naskerier. 

 

Antall voldssaker øker med 18,9 prosent. Her ser vi en økning av kroppskrenkelsene. Det er 

en nedgang og få anmeldte grove voldssaker i 2018. Det er heller ingen økning i trusselsaker i 

2018 sammenlignet med 2017.   

 

Ungdomskriminaliteten øker fra 413 til 477 forhold ved Sentrum politistasjonsdistrikt. Det er 

registrert en stor økning i antall forhold med ulovlig bevæpning på offentlig sted (fra 3 – til 

17) og det er en forholdsvis stor økning i antall voldssaker. Antall voldssaker øker fra 70 til 

122 og skyldes flere trusselsaker og kroppskrenkelser. 

 

 

 

Trøndelag politidistrikt, februar 2019
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