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Tema 

• Bakgrunn for arbeidet 

• Oversikt over prosjektene i regionen 

• Status og muligheter; 

– Veiprosjekt 

– Jernbane 

– Avinor 

– Næringsareal 
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Prosjektbakgrunn og IKAP – 

Interkommunal arealplan 

• IKAP skal gi Trondheimsregionen avgjørende konkurransefortrinn: 

– Vilje og evne til samarbeid om arealutviklingen 

– Gode regionale næringsarealer for store virksomheter og næringsarealer i 

hver enkelt kommune 

• IKAP skal utvikle en “Korridor for næringsutvikling” for 

Trondheimsregionen 

– Fra “flekker på kart” til operasjonalisering – se Arealplanlegging, 

Samferdsel og Næringsutvikling i sammenheng. 

• Forprosjektets mandat er å finne felles faktagrunnlag og se mulige  

samfunnsmessige synergier. 

• Rådgivingsselskapet Proneo utfører en overordnet karlegging på 

vegne av NiT avd. Malvik, Malvik kommune og Stjørdal kommune for 

korridoren Trondheim-Stjørdal. 
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Pågående kartlegging 

• IKAP har definert korridorer for 

næringsutvikling. 

• Prosjektet gjør en overordnet 

kartlegging av prosjektene i 

aksen Trondheim -  Stjørdal: 

– E6 

– Jernbane 

– Næringsareal 

– Trondheim Lufthavn 

– Havner 
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Introduksjon og oversikt 

 

Animasjon: Kaare Hagerup, Næringsforeningen i Trondheim, avd. Malvik 
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Plangrunnlag for NTP 2018-2029 
Framlagt 04.03.2016 

• Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen har nylig lagt 

fram sitt grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029. 

• Viktige trekk: 

– Nye Veier AS prioriterer utbygging av Kvithamar-Åsen og Ranheim-

Værnes 

– Elektrifisering av Trønderbanen fullføres 

– Dobbeltspor Trondheim – Stjørdal er ikke prioritert/inkludert i noen rammer 

fra transportetatene. Vil avhenge av politisk påvirkning/beslutning. 

– Kun fase 1 av logistikk-knutepunkt Torgård ligger i plangrunnlaget, med 

oppstart i 2022. Perioden til 2029 inkluderer ikke ferdigstilling. 

 

 

http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag/_attachment/1215451/binary/1093521?_ts=15323e2abb8
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Kartlagte prosjekt 
1. Statens vegvesen - Vei Tunnelprosjekter/massedeponi 

– Være /Stavsjø /Gevingåsen 

– Forbordsfjell 

2. Jernbaneverket 

– Tunnelprosjekter / Næringsområder/havn i Muruvik 

3. Avinor 

– Utvikling av Trondheim Lufthavn Værnes 

4. Trondheim havn 

– Behov for avlastningsarealer Brattøra / Nyhavna / Havn 

5. Trondheim kommune - Næringsareal 

6. Malvik Kommune 

– Ny tilførselsveg til Muruvik havn 

– E6 – FV 705 forbindelse 

– Næringsareal Stav / Sveberg / Murvik havn 

7.Stjørdal Kommune 

– FV 705 E6 

– Næringsareal/områder 

– Stjørdal havn 
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Oversikt – tidsplan prosjekter 

Prosjekter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Avinor Fase 1 Langøra

Avinor Fase 2 Langøra

Avinor Fase 3 Langøra

Nye E6-tunneller Ranheim-Stjørdal

Ny E6 Kvithammar-Åsen

Dobbelspor jernbane

Muruvik Havn

Veiforbindelse Hommelvik-Stormyra
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Veiprosjekt – firefelts E6 

E6 Ranheim-Værnes 
• Firefelts veg med doble tunnelløp 

• Oppgradering av tunneler utløses 

av ny tunnelforskrift 

• Naturlig å utvide også veien 

mellom tunnelene. Dette betinger 

politisk tilslutning for 

bompengefinansiering. 

• Prosjektet overført fra Statens 

Vegvesen til Nye Veier AS 

• Ikke fastsatt byggestart. Mulig 

prosjektperiode 2018-2021 

• Totalt 1, 8 mill m3 masser 

• Over 1 mill m3 overskuddsmasse 

tilgjengelig for samfunnsnyttige 

formål (foreløpig anslag). 

E6 Kvithammar-Åsen 
• Firefelts vei og tunnel 

• Planarbeidet ferdigstilt 

• Prosjektet overført fra Statens 

Vegvesen til Nye Veier AS 

• Ikke fastsatt byggestart 

• Kan teknisk sett startes 2021 

• Krever delvis bompengefinansiering 

• Ca 3,1 mill m3 overskuddsmasse fra 

Forbordfjellet (foreløpig anslag). 

Aksjon E6 Ranheim – Værnes: 
• Må sendes søknad om bompenge-

finansiering av prosjektene. 

• Må behandles av Stortinget før 

utbygging kan starte.  
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Firefelts E6 - utviklingsmuligheter Muruvik 

• Ny vei til Muruvik havn bygges 

som en del av infrastrukturen 

for anleggsperioden for ny E6 

• Masser fra Helltunnelen til gir 

utviklingsmuligheter i Muruvik 

havn. 

• Mulig etablering av 

næringsareal gjennom utfylling 

og utviding av havn 

(grunnforhold må sjekkes). 

Areal eid av Jernbaneverket. 

• Det er et stort behov for sjø-

nært næringsareal i 

Trondheimsfjorden. 
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Næringsareal Stormyra/veiprosjekt 705-E6 

Stormyra industriområde ved fylkesvei 705 

(Selbuveien) har utviklingspotensial; 

• Viktig industriområde for Stjørdal kommune 

og mulig industriareal også for Malvik 

kommune 

• Flere store arrangement i området, f.eks. 

WM-rallycross, Landsskytterstevnet mm. 

• Planlagt område for «Hell Arena» - en 

utviklingsarena for framtidas kjøretøy. 

• Direkte veiforbindelse vil forkorte avstand 

med ca 13 km/10 minutter. 

• Utfordring: Rekkefølgekrav bygging gang- 

og sykkelvei langs 705 
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Næringsareal Stormyra/veiprosjekt 705-E6 

Stor effekt for Selbu og Tydal 

• 35% pendling ut og inn av Selbu 

kommune. 

• Kortere reisevei kan bedre tilgang på 

kompetent arbeidskraft. 

• Øke etterspørsel etter fritidsboliger 

• Redusere transportkostnadene for 

næringslivet 

• «Vil være det beste utviklingstiltaket i 

Selbu på 20 år»  ordfører Ole Morten 

Balstad 
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Næringsareal Stormyra/veiprosjekt 705-E6 

Mulighetene en vei kan utløse er store og 

• Malvik kommune har tatt mulig vei inn i kommuneplan og satt av 

en hensynsone. Ikke gjennomført KVU. 

• Stjørdal kommune gjennomførte KVU i 2012 

• Flere ulike trasevalg er mulig. 

• Utvikling av veiløsning nå vil være meget god timing pga. 

planlagt E6-prosjekt; 

– Tilgjengelige masser 

– Anleggskapasitet 
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Mulige traseer – Hommelvik-Stormyra 

• Alternativ vurdert i Stjørdal kommunes KVU og Malvik kommunes arealplan 
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Mulige traseer – Hommelvik-Stormyra 

• Mulig alternativt trasevalg med potensielt lavere byggekostnad. 

• Utvikling av veiløsning vil være god timing pga. E6-prosjekt 

– Tilgjengelige masser 

– Anleggskapasitet 

• Total kostnad: 
– 19 mill ex. asfaltering 

– 14 mill for asfalt 

– 33 mill tot. kost 

• Forutsetter masser fra  

E6-tunnel:  NOK 5,0 mill 
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Jernbaneverket 

• Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen ligger i NTP 2014-2023 

• Pågående planarbeid anbefaler dobbeltspor Trondheim-Steinkjer. Dobbeltspor 

ligger ikke i NTP 2014-2023 eller i plangrunnlag for NTP 2018-2029. 
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Logistikk-knutepunkt 

• Planprogram for ny NTP 2017-2029 foreslår 1 750 mill til 1. byggetrinn 

Torgård i perioden 2022-2029. 

• Totalprosjekt på 6-7 mrd vurderes som urealistisk. 

• I realiteten ikke logistikk-knutepunkt i overskuelig framtid 

• Må vurdere andre alternative logistikk-løsninger 

Aksjon: Utrede Hell-Muruvik 

som alternativt logistikk-

knutepunkt? 
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Avinor 

• Utbygging i tre faser 

• Langtidsplan -> 2060  

• Behov for ca 1 mill m3 

masser totalt. 

• Fleksibelt mottak (så snart 

arealplaner er godkjent) 

• Kan ta i mot masser fra 

Forbordfjellet og 

Helltunnelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsningsforslag: 

• Etablere ny E6-bro ved prosjektstart for å oppnå meget effektiv logistikk. 

• Alternativt ta inn masse på lekter fra Muruvik 
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Næringsareal 

• Muruvik næringspark 

• Muruvik havn 

• Stormyra 

• Sutterø 

• Sveberg handels- og 

næringspark 

• Nye Sveberg 

• Kjeldsbergtomta 

 

Næringsarealene i området bør 

ses under ett til beste for regionen  
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