
Samferdselspolitisk 
fundament 

 
 
 
 
 

PRIORITERT: 
 InterCity-Trønderbanen: El- 

drift og dobbeltspor til Stjørdal 
 E6 Sør: Nasjonalt viktig 

stamveg. 
 E6 Øst: Krav om doble 

tunnelløp utløser firefelts vei. 
 IKAP: Redusert reisebehov og 

økt kollektivbruk. 
 Videre kollektivsatsing i  

Miljøpakken og bymiljøavtaler, 
staten må også ta ansvar for 
økning i driftsutgifter. 

 Knutepunkt for godstransport 
på Torgård inn i NTP 2018-27. 
 

VI VEKTLEGGER OGSÅ: 
 Gode og raske nasjonale og 

internasjonale togforbindelser. 
 Bedre og mer miljøvennlig sjøtransport 

mellom Fosen-Trondheim  . 
 Værnes: Flyplass og flytilbud må 

videreutvikles  
 Bedre veg til Klæbu, sammenhengende 

standard på E39 helt fram til Orkdal. 
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InterCity-Trønderbanen med el- drift og dobbeltspor til 
Stjørdal er førsteprioritet.  
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag. 

Jernbane: 

 Politisk enighet i Trøndelag om 
jernbanesatsing Trondheim-Steinkjer: 
Gir høyeste prioritet 

 El-utbygging Trondheim-Steinkjer og 
Meråkerbanen må realiseres før kjøp av 
nye tog.  

 Steinkjer-Trondheim må sikres rask, 
forutsigbar og kontinuerlig finansiering 
som ”Særskilt prioritert prosjekt” i NTP 

 Planarbeid for gradvis dobbeltspor 
forseres.  

 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på 
lengre sikt Oppdal/Røros 
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Vei: 
Helhetlig utbygging av E6 Sør Trondheim – Oppland grense med standard 
som god stamveg mellom Nord/Midt-Norge og Sør-Norge/Europa er 
førsteprioritet.  
E6 Øst: Utbygging av doble tunnelløp og firefelts vei mellom Trondheim og Stjørdal 
må skje med statlig fullfinansiering av tunnelene og med så lav bompengeandel 
som mulig, og ikke på bekostning av baneutbygging Trondheim-Steinkjer. 
 
 E6 Sør Jaktøyen-Oppland grense og 

RV3 utbygges raskt og kontinuerlig. 
 Statens andel av Tonstad-Jaktøyen må 

på plass tidlig inneværende NTP-
periode. Den totale bompengeandelen 
må ikke overskride 3,5 mrd. 

 Staten må legge til rette for gjensidige 
rabattordninger slik at den totale 
belastningen ikke blir uakseptabel. 

 Utbygging av ny havn på Orkanger må 
skje parallelt med en oppgradering av 
vegsystemet for å sikre en trygg og 
effektiv godstransport. 
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 Ny bymiljøavtale:  
 Utvikling av superbuss. 
 Mål om framtidig etablering 

av bybane. 
 Staten må også ta ansvar for 

økte driftsutgifter innen 
kollektivtrafikken. 

 Det skal bygges nært 
kollektivårer/knutepunkt. 

 Kommunene skal forsterke 
dagens sentra, ikke utvikle nye . 

 Gang-/sykkelnett prioriteres. 
 6 jernbanestasjoner prioriteres 

for utvikling av arbeidsplasser, 
handel og bolig. 

 God innfartsparkering prioriteres 
for økt bruk av kollektivtransport. 

IKAP 2 og ny bymiljøavtale: Klimavennlig 
areal- og transportutvikling 

Gjennom arealpolitikken skal kommunene i Trondheimsregionen tilrettelegge 
for redusert transportbehov og økt kollektivbruk. 
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Nytt knutepunkt for godstransport  
på Torgård inn i NTP 2018-27 

En ny godsterminal på Torgård må bygges ut helhetlig for å sikre 
konkurransekraft og utbyggingsmuligheter både for gods- og 

persontransport 

 Mål: Gi næringslivet effektiv 
transport og mer gods fra bil til 
båt og bane, som gir reduserte 
utslipp av klimagasser. 

 Godstransport med bane, båt og 
bil må sees i sammenheng.  

 Logistikknutepunkt på Torgård 
må inn i NTP 2018-2027. 

 Utbygging av E6 Sør må tilpasses 
dette gjennom økt kapasitet i 
kryss og tilførselsveier, men uten 
at det går utover framdriften. 
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 Utvikle InterCity-Østlandet og 
InterCity-Trønderbanen og 
strekningen mellom for reisetid 
Oslo-Trondheim under 5 timer 

 Dersom høyhastighet blir 
aktuelt, skal Trondheim-Oslo 
være første strekning i Norge, 
uansett konsept 

 Meråkerbanen må elektrifiseres, 
vi oppnår stor effekt for miljø-
vennlig person- og godstrafikk 

 Elektrifisering av Rørosbanen 
skal gjennomføres for stabil 
godstransport på tog.  
 

 

Trondheim-Oslo skal være i front for å oppnå raskere togforbindelser i Norge. 
Elektrifisert Meråkerbane åpner nye muligheter 

 

Gode og raske nasjonale og 
internasjonale togforbindelser 

Vi vektlegger også: 
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Bedre og mer miljøvennlig 
sjøtransport 

Raskt og godt hurtigbåtsamband Fosen-Trondheim er en del av det regionale 
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres. 

 Kampflybase på Ørland vil øke 
behovet til/fra Brekstad.  

 Det må sikres hyppige 
avganger og rask reisetid både 
for Vanvikan-Trondheim og 
Brekstad-Trondheim.  

 Arbeide for elektrifisering av 
hurtigbåter og ferjer. 

 Støtte overgang til transport 
med båt for eksport av fisk. 
 

Vi vektlegger også: 
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 Avinor må videreutvikle 
Værnes i samsvar med veksten 

 Det må etableres flere 
utenlandsruter fra/til Værnes 
for viktige destinasjoner 

 Direkteruter utenlands og 
innenlands skal prioriteres 

 Trønderbanen som 
tilbringertjeneste til Værnes 
skal prioriteres 

Trondheim lufthavn:  
Flyplass og flytilbud må videreutvikles   

Gode internasjonale flyforbindelser og direkteruter styrker 
Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet 

Vi vektlegger også: 
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Ny veg til Klæbu utløser et av  
regionens viktige næringsområder. 
 Oppgradering av kryss og rundkjøring 

må sikres. 
 Trondheimsregionen forutsetter at alle 

instanser følger opp planmessig og 
investeringsmessig for å realisere 
Fv704 raskest mulig.  

 
Strekningen E39 Harangen–Orkanger  
må realiseres.  
 
Bru over Trondheimsfjorden til Fosen  
skal utredes som del av fergefri  
kyststamveg 
 
 

Vei: 
Vi vektlegger også: 
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