
 

 

NYHETSBREV 
20. april 2016. 

Regionrådet i Trondheimsregionen møttes i Midtre Gauldal rådhus fredag 15. april. Fra møtet: 

 

NYE VEIER – FØRST I NORD ELLER FØRST I SØR? 

Statens nye selskap Nye Veier AS har som oppdrag å bygge mer vei for pengene, raskere enn før. 

Direktør Finn Aasmund Hobbesland:  

 Samfunnsøkonomisk nytte, planstatus og bompenger avgjør hvor vi starter. 

 E6 Ranheim-Værnes (nord) har høyere samfunnsnytte enn E6 Melhus-Oppland (sør). 

 I nord vil vi knytte 60 000 innbyggere tettere til regionen, i sør bare 10 000. 

Politikerne i regionen var enige om å prioritere E6 i sør og jernbane i nord inntil EUs tunneldirektiv 

ble tema: Doble tunnelløp når trafikken når 20 000 per døgn på E6 Ranheim-Værnes. Stikkord fra 

frisk debatt: 

Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag fylke: I innspill til NTP var vi enige om å satse på tog Trondheim-

Steinkjer og veg mot sør. Godstrafikk og ulykker er årsaken til å prioritere E6 Melhus-Oppland. Vi 

har en Miljøpakke og mål om nullvekst i personbiltrafikk. Det må Nye Veier høre på selv om 

selskapet har et annet anliggende. 60 000 innbyggere i nord er et argument for bane, ikke veg. Kan 

ikke fylle byen med biler. 

Gunnar Krogstad, Melhus: Ulykker og trafikkbelastning på E6 Sør er langt alvorligere enn det Nye 

Veier legger til grunn. 

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Sør-Trøndelag: Nye Veier må dokumentere beregning som sier 

at samfunnsnytten er pluss 190 millioner mot nord og minus 760 millioner mot sør. 

Ivar Vigdenes, Stjørdal: Viktigst å komme i gang med bygging så snart som mulig i nord og sør. 

Prognoser sier at det blir mer trafikk i tunnelene enn EU-direktivet godtar selv ved full 

jernbaneutbygging. 

Rita Ottervik, Trondheim: Vi står bak prioriteringen av tog mot nord og veg mot sør. 

Bymiljøavtalen (staten) krever nullvekst i personbiltrafikken for å gi oss penger til buss og sykkel. 

Samtidig vil Nye Veier (også staten) prioritere fire felts motorvei som gir mer biltrafikk. Staten 

låser oss inne. Nye Veier må se på faktiske trafikktall på E6 Ranheim-Værnes, ikke på prognoser 

(liten trafikkvekst unntatt elbiler).  

Ivar Vigdenes, Stjørdal: OK for oss med ny rekkefølge dersom gjennomgang av tallmaterialet skule 

tilsie det. 

Finn Aasmund Hobbesland, Nye Veier: Ny gjennomgang kommer. Men…NÅR kan vi legge inn 

prognoser med ny jernbane mot nord? 

Det siste forsøkte Jernbaneverket å svare på: 



 
 

 
 

  Nyhetsbrev side 2 

 

TEMA: JERNBANE I TRØNDELAG – KLART FOR AVGANG? 

Jernbanen tar lengre tid å bygge ut enn vegnettet, men nå foreligger konkrete planer i Trøndelag. 

Trondheimsregionen har langt større potensial enn Bergen og Stavanger for å få flere på tog. Økt 

frekvens (flere avganger) gir mange flere passasjerer. 

Når toget kan komme på sporet – Esther Balvers, Trondheimsregionen 

2022: Avgang hvert 30. minutt Trondheim (Marienborg) - Stjørdal. 

Tiltak som kreves: 

* Elektrifisering. 

* Dobbeltspor Marienborg - Trondheim S og Hell - Værnes. 

* Ny Leangen stasjon 

2029: Avgang hvert 15. minutt Marienborg – Stjørdal. 

Tiltak som kreves: 

* Dobbeltspor Trondheim – Stjørdal. 

* Utvikle stasjoner. 

2035: Avgang hvert 15. minutt Melhus – Stjørdal. 

Tiltak som kreves: 

* Dobbeltspor Marienborg – Melhus. 

* Godsterminal som frigir kapasitet for persontrafikk. 

Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal, Torunn Hellen, Jernbaneverket: 

Krevende grunnforhold, undersøkelser pågår. Jo lenger fra sjøen, dess mindre problematisk grunn. 

(Det kan styrke langtunnel som alternativ, slik Malvik ønsker). 

Jernbaneverket har som mål å sende på høring et anbefalt trasevalg våren 2017. 

Vil redusere kjøretid med 3-5 minutter og doble fra 22 til 44 avganger med lokaltog per døgn. 

Elektrifisering Trønderbanen og Meråkerbanen – Brede Nermoen, Jernbaneverket 

* Vil redusere kjøretid litt pga bedre tog. 

* Mindre støy, mindre utslipp. 

* 5000 master, 460 000 meter høyspentkabel og 23 transformatorer skal fordeles på 200 km 

jernbanespor Trondheim – Stjørdal/Meråker. 

* 3 mrd. kr. i økonomisk ramme. 

* Start 2017, ferdig 2022. 

Trønderbanens rolle i kollektivnettet - Terje Sivertsvoll, Jernbaneverket  

Toget må gå oftere for å få flere passasjerer. Må utnytte banens fortrinn: 

 Pendlermarket til/fra Trondheim. 

 Pendlermarkedet på Innherred. 

 Værnes som flytog, markedet er ikke tatt ut. 



 
 

 
 

  Nyhetsbrev side 3 

Må jobbe for kortere reisetid og avgang hvert 15. minutt Melhus – Stjørdal. Det forutsetter 

dobbeltspor. Penger til dobbelspor må seinest inn i NTP 2022-33. 

Toget må samspille bedre med buss, sykkel og gåing (stasjoner/knutepunkt). Heimdal, Trondheim 

S, Leangen og Ranheim viktig å utvikle som knutepunkt. 

Med dobbeltspor vil bane knuse superbuss på en strekning som Heimdal-Trondheim S; 6-7 

minutter reisetid. 

 

MILJØPAKKEN SOM RETTFERDIG PROSJEKT 

”Vi betaler sykkelveier for folk i Trondheim”. Påstanden kommer fra politikere i enkelte 

nabokommuner som mener bompengene er urettferdige. Det førte til vedtak om evaluering av 

rettferdighet i Miljøpakken, med fokus på Trondheim kontra nabokommunene.  

Nå foreligger rapporten, som er faktabasert uten fasit. Les artikkel med lenke til rapporten.  

Noen poeng fra Miljøpakken, Hans Kringstad: 

 Belastning: Rapporten viser hva bilistene betaler til Miljøpakken fordelt på kommuner – og 

fordelt på bydeler i Trondheim. Hvor relevant er kommunegrensene når 20 000 pendler inn 

til Trondheim og 4000 pendler ut av Trondheim hver dag? Vi er én transportkommune. 

 Nytte: Gevinsten ligger i framkommelighet for reisende - uavhengig av adresse - ikke i 

antall meter veg/sykkelfelt. Sykkel kutter køer. 9000 sykler til jobb i Trondheim. 

 Miljøpakken gir billigere buss og mindre bilkø. Det styrker Trondheimsregionen som felles 

bo- og arbeidsmarked. 

 Reisende og bedrifter er mer fornøyd med transportsystemet hos oss enn i andre 

storbyregioner. 

 

Følg oss på Facebook. 287 gjør det. 

Se nyheter fra regionen i nyhetsstrømmen på trondheimsregionen.no.  

Se presentasjoner på møtesida. 

http://miljopakken.no/nyheter/miljopakken-hvem-har-nytte-og-hvem-betaler
https://www.facebook.com/Trondheimsregionen
http://trondheimsregionen.no/no/
http://trondheimsregionen.no/mote-i-regionradet-15-april-2016/

