
 

Trondheimsregionen 17.06.2016  Side 
1
 

 

 
 

INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 17.06.2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16/ Dato 10. juni 2016  
 

Sted: Melhus kommune, kommunestyresalen Rådhuset. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1130-1200  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører. 
 

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 20/16 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 15.04.2016 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.04.2016 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.04.2016 tas til etterretning. 

 

 TR 21/16 Orientering Luftfartsforum. 

Sak: Luftfartsforum TRD ble etablert med bred deltakelse både fra offentlige myndigheter og 

næringslivet i regionen. Hovedmålet med forumet er å arbeide for bedre flyforbindelser med 

utlandet og rammebetingelsene for utvikling i Trondheim lufthavn Værnes. Gode 

flyforbindelser er svært viktig for utviklingen av næringslivet i regionen, derfor er det naturlig at 

Regionrådet holdes jevnlig oppdatert om arbeidet de gjør. Berit Rian, fungerende leder for AU i 

Luftfartsforum, vil orientere. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 22/16 Rullering Strategisk næringsplan (SNP). 

Sak: Regionrådet har i flere omganger blitt orientert om og gitt innspill til arbeidet med rullering av 

SNP. Som kjent har Næringsalliansen for Trondheimsregionen fått oppdraget med å 

gjennomføre prosessen med rullering og utarbeidelse av forslag til ny Strategisk næringsplan, 

deres forslag er vedlagt. I det ligger også forslag til organisering av gjennomføring av SNP.  

 

Den opprinnelige prosessen la opp til at Regionrådet nå skulle sende den ut til kommunene for å 

gjøre endelig vedtak. Men med tanke på at det er viktig å bedre forankringen ute i kommunene 

så foreslås det at den rullerte planen sendes på høring til kommunene og fylkeskommunen. Det 

gjør at kommunestyrene/formannskapene får en mulighet til å gi innspill før endelig vedtak skal 

gjøres, og dermed få et tydeligere eierforhold til planen. Når planen skal vedtas vil det være et 

ønske om like vedtak i alle kommunene, og dermed vil muligheten til å komme med forslag på 

endringer være begrenset.  

 

Det forelås at høringsfristen settes til 15. oktober. Deretter vil administrasjonen legge fram et 

forslag for Regionrådet i desember der vi vurderer både NAT sitt forslag og høringsspillene, før 
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den sendes ut til vedtak i kommunene, og til sjuende og sist endelig vedtak i Regionrådet i april 

2017. Det gjør at behandlingstiden blir lang, men den omkostningen er verdt å ta hvis resultatet 

blir en bedre forankring ute i kommunene. 

 

Vedlegg 2: Forslag til rullert Strategisk næringsplan 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 23/16 Innovative offentlige anskaffelser – prosjektforslag. 

Sak: Nasjonalt program for Leverandørutvikling startet opp i 2010, og kom i stand som et samarbeid 

mellom NHO og KS. Det er en del av satsningen på metodisk opplæring og tilnærming til 

anskaffelser i det offentlige for å sikre gode, økonomiske anskaffelser, og legge til rette for 

innovasjon gjennom anskaffelsene. NHO, KS og DIFI er i dag programansvarlige, med NHO 

som sekretariat. Siden starten har programmet gjennomført 40 pilotprosjekter og utviklet en 

metode for innovative offentlige anskaffelser, og programmet skal gå fram til 2019. 

 

Trondheimsregionen har tidlig pekt på dette som et område hvor vi ønsker å samarbeide med 

NHO for å bidra til å oppnå god effekt av programmet og metoden i regionen, og har tiltak på 

dette i gjeldende handlingsplan. Vi har tidligere gjennomført en workshop hvor kommunene, 

med flere offentlige aktører i regionen, ble invitert. Vi ønsker nå å få enda mer trykk og effekt 

av metoden i våre kommuner, og har i samarbeid utformet et prosjektforslag med Hilde Sætertrø 

fra NHO og Nasjonalt program for leverandørutvikling.  Prosjektet har som mål at innovative 

offentlige anskaffelser strategiforankres i Trondheimsregionen som et verktøy for å nå mål i 

strategisk næringsplan og for og nå mål i egne kommuner. Innovative løsninger i 

anskaffelsesprosesser skal bidra til å oppnå strategien kommersialisering av teknologi og til 

bedre og mer effektiv tjenesteyting. Tanken er at etter endt prosjektperiode skal alle 

kommunene ha kompetanse til å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser innenfor 

helse/omsorg, kommunalteknikk og bygg og IKT- anskaffelser. Prosjektet ble presentert i 

Rådmannsforum 30.3.2016, og Næringsrådet 25. mai.  

 

Etter presentasjonen i Rådmannsforum kom det fram at for flere av kommunene var metoden 

lite kjent, og det var behov for forankring i egen organisasjon. Prosjektleder for SNP og Hilde 

Sætertrø har i etterkant av dette invitert seg selv til kommunene for 1:1 møter hvor programmet, 

metodikken og fordelene gås gjennom med de relevante aktørene i kommunen. Det er 

gjennomført et slikt møte i Melhus, og Malvik og Klæbu står for tur. Det jobbes opp mot de 

resterende kommunene for å få innpass. Dette for å sikre at beslutningen rundt et eventuelt 

prosjekt fattes på rett grunnlag. Vedlagt følger prosjektbeskrivelsen.  

 

Etter sekretariatets mening gir prosjektforslaget et godt utgangspunkt for å styrke arbeidet med 

innovative offentlige anskaffelser i kommunene, og ut fra det anbefales det at Regionrådet fatter 

en beslutning om å bevilge midler til et toårig prosjekt, innen en ramme på 1 mill pr år.  

 

 For mer informasjon om Innovative offentlige anskaffelser: 

http://www.anskaffelser.no/innovasjon .  

 For mer informasjon om leverandørutviklingsprogrammet:  http://leverandorutvikling.no/ 

 

Vedlegg 3: Prosjektbeskrivelse. 

 

 Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar å gå inn i et toårig prosjektsamarbeid med 

Leverandørutviklingsprogrammet, for å styrke arbeidet med innovative offentlige 

anskaffelser. Prosjektet gjennomføres innen en ramme på 1 mill pr år. 
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 TR 24/16 Konseptvalgutredning(KVU) for Trondheim/Trondheimsregionen. 

Sak: Statens Vegvesen har startet arbeidet med å avklare om det skal utarbeides en KVU for 

Trondheim/ Trondheimsregionen. Bakgrunnen er forslag om utredninger i byområder som en 

del av plangrunnlaget for NTP 2018-2029, ut fra et behov for faglig og politisk 

beslutningsgrunnlag for revisjon av bymiljøavtaler og tiltak i neste NTP.  Formelt er det 

Samferdselsdepartementet som skal bestille, etter innmelding av behov regionalt – og det er den 

fasen man er i nå. SVV vil innlede om arbeidet i Regionrådsmøtet, et sentralt tema er hvilket 

geografisk område som skal dekkes, og hvilke utfordringer som er viktigst å ta fatt i. En slik 

KVU vil legge grunnlaget for prioriteringer innen samferdselsområdet, og er derfor et særdeles 

viktig arbeid.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 TR 25/16 Høringsuttalelse til transportetatenes grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 

(NTP) 2018-2029.  

Sak: Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen la den 29. februar i år fram 

transportetatenes faglige anbefalinger i utarbeidelsen av Nasjonal transportplan 2018 – 2029. 

Planen er på høring med frist 01. juli 2016. Nasjonal transportplan 2018 – 2029 skal 

sluttbehandles av Stortinget i vårsesjonen 2017. Mer informasjon om prosessen finner her: 

http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag 

 

Trondheimsregionen er ikke formell høringspart, men alle kan levere høringsuttalelse. Ut fra 

den rollen det er vedtatt at Trondheimsregionen skal ha på samferdselsområdet er det naturlig at 

Regionrådet vedtar en høringsuttalelse, med basis i vedtatt Samferdselspolitisk fundament.  

 

Regjeringens overordnede mål er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og 

bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag
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 Kilde: NTP felles presentasjon 29.02.16_endelig   
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 De økonomiske rammene til rangering av nye prosjekter er i stor grad begrenset av 

finansieringsbehovet til prosjekter som enten er forutsatt startet i perioden 2014-2017, eller 

prosjekter som er forutsatt startet tidlig i planperioden. Disse bundne prosjektene utgjør om lag 

176 mrd. kr. I tillegg er det lagt til grunn at Nye Veier AS skal tilføres 61,6 mrd kr i 

planperioden i alle rammer. Avinors investeringer inngår ikke i rammen som er gjenstand for 

etatenes prioriteringer. 

 

Det er viktig å merke seg at uavhengig av rammenivå er det ikke rom for å ferdigstille alle 

InterCity-strekningene og heller ikke mulig å starte nye satsinger over programområdene eller 

for bymiljøavtalene de første seks årene av planperioden.  

 

For Trondheimsregionen betyr det i praksis at både E6 Sør og E6 Øst er løftet ut av 

prioriteringene i NTP og inn i Nye Veier, og at en eventuell påvirkning av utbyggingen av E6 

må skje gjennom dialog med Nye Veier. Derfor tas det ikke inn noe om utbygging av E6 i 

høringssvaret, Nye Veier ligger inne med finansiering av sine prosjekter i alle forslag til ramme. 

 

De viktigste premissene for våre prioriteringer innen samferdselsområdet bør være hvordan vi 

lykkes med en klimavennlig regionforstørring, og at areal og transport sees i sammenheng. 

Allerede i dag er det ca 20 000 som pendler inn og ut av Trondheim, og alt tyder på at det bare 

vil øke i årene framover. Det er bra både fordi det øker verdiskapingen, men også fordi det gir 

den enkelte innbygger flere muligheter i jobbmarkedet. Utfordringen er å løse denne 

regionforstørringen på en klimavennlig måte.  

 IKAP angir prinsippene for arealplanleggingen, og de har kommunene forpliktet seg til. Da er 

det viktig at samferdselsinvesteringene spiller på lag med disse prinsippene og styrker 

mulighetene for klimavennlig transport. 

 Trondheim kommune har forpliktet seg til nullvekstmål i persontrafikken, og vi vet at staten 

gjerne ønsker slike forpliktelser også fra omegnskommunene. Det er utfordrende når det legges 

opp til samferdselsinvesteringer som vil øke persontransporten, uten at det samtidig investeres 

tistrekkelig i klimavennlig transport. 

 

Det arbeidet som foregår som en del av Bymiljøavtalene, med utvikling av superbuss, 

tilrettelegging for gående og syklister, og styrking av kollektivtilbudet vil være viktige 

elementer. Men det som mangler i samferdselsprioriteringene for Trondheimsregionen er en 

satsing på tog. Beregninger gjort av NSB/Jernbaneverket viser at Trondheimsregionen er den 

storbyregionen med størst potensial for vekst mht persontransport. For å binde Trøndelag tettere 

sammen på en bærekraftig måte må tiltak på jernbanen som sikrer en halvtimefrekvens Steinkjer 

– Støren og en 15 minutt frekvens Stjørdal – Melhus inn i NTP 2018-2029. Anbudene som 

kommer på drift av jernbane må legge til rette for dette. Elektrifisering av Trønder- og 

Meråkerbanen ligger inne i tidsrommet 2018-2021, og det er viktig at det gjennomføres som 

forutsatt. Men dobbeltspor Heimdal – Stjørdal med start fra Trondheim og østover må 

prioriteres som nytt tiltak, både av hensyn til transport til/fra Værnes og muligheten til størst 

overgang av persontransport fra veg til bane.  

 

Trønderbanen betjener kommunesentrene Hommelvik, Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Melhus, 

samt Heimdal og Ranheim lokalsenter. Et bedre togtilbud på jernbane vil styrke en effektiv 

arealutvikling i regionen. Vekstpotensialet med buss er tatt ut. Reisevaneundersøkelsen (RVU) 

2013/2014 viser en økt andel bilreiser i pendling fra Malvik og Stjørdal til Trondheim. Økt 

frekvens, hastighet og komfort på jernbane er svært viktig tiltak for å øke andel reiser med 

kollektiv i regionen. 

 

Det andre store tiltaket som bør prioriteres er helhetlig utbygging av ny godsterminal på 

Torgård. En trinnvis utbygging av terminal på Torgård med som første trinn en sekketerminal er 

en dårlig løsning for godsoperatørene. I tillegg har denne løsningen negative konsekvenser for 

nærmiljøet. Investeringer i midlertidige terminalfunksjoner på Heggstadmoen har en avlastende 

funksjon, men kan på ingen måte erstatte en fullverdig godsterminal med tanke på å gi 
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godstogene nødvendig konkurransekraft. Adkomsten til Heggstadmoen er heller ikke 

dimensjonert eller egnet for slik terminaldrift som, om den mot formodning viser seg vellykket 

isolert sett, kan bli langvarig. Utbygging av ny E6 Sør må også dimensjoneres ut fra ny 

godsterminal. 

 

 

Vedlegg 4: Samferdselspolitisk fundament. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet avgir følgende høringsuttalelse til transportetatenes grunnlagsdokument for 

Nasjonal transportplan 2018-2029: 

 Høy ramme må legges til grunn. 

 Dobbeltspor Trondheim – Stjørdal må inn i NTP 2018-2029, og samordnes med 

veiutbygging på E6 Øst. Det vil være helt nødvendig for å nå målene om regionforstørring 

og nullvekst i persontrafikken. Med en slik utbygging vil kommunene prioritere 

jernbanestasjonene for utvikling av arbeidsplasser, handel og bolig i samsvar med og som 

oppfølging av IKAP. 

 Helhetlig utbygging av ny godsterminal på Torgård må inn i NTP. Investeringer i 

midlertidige terminalfunksjoner på Heggstadmoen kan ikke erstatte en fullverdig 

godsterminal med tanke på å gi godstogene nødvendig konkurransekraft. Adkomsten til 

Heggstadmoen er heller ikke dimensjonert eller egnet for slik terminaldrift.  Det er viktig 

at utbyggingen av E6 Sør tilpasses ny godsterminal på Torgård gjennom økt kapasitet på 

Sandmoen kryss og tilstrekkelig kapasitet på tilførselsveier, men uten at veiutbyggingen 

blir forsinket. 

 Forslaget i NTP om 40 minutters frekvens på Trønderbanen anses som uegnet overfor 

kundene. Anbudene på drift av jernbane som blir lagt ut i regionen må ta høyde for det. 

 Utbygging av ny havn på Orkanger må skje parallelt med en nødvendig oppgradering av 

vegsystemet slik at godstransporten til og fra havna kan skje på en trygg og effektiv måte. 

 For å sikre en fortsatt god utvikling i kollektivtransporten er det viktig at staten bidrar til å 

løse de økte utgiftene til drift ved en ønsket passasjerøkning.  

 Staten må legge til rette for gjensidige rabattordninger mellom de forskjellige 

bomveiprosjektene slik at den totale belastningen ikke blir uakseptabel. 

 

 

 

 

 TR 26/16 Orienteringer 

- Omdømmeundersøkelse. 

- Internasjonalt arbeid – deltakelse på Northside innovasjonsfestival. 

 

 

 TR 27/16 Eventuelt 

 

 

Jon P Husby Bård Eidet 

Leder Daglig leder 


