
 

 

NYHETSBREV 

20. desember 2016. 

Regionrådet i Trondheimsregionen møttes i Klæbu rådhus fredag 16. desember. Fra møtet: 

 

NY BYMILJØAVTALE 2018-2029: FLERE KOMMUNER KAN BLI MED 

 – BOMPENGER OG GODER 

Nabokommunene blir invitert inn når Trondheim kommune skal fornye bymiljøavtalen med staten i 2018. 

Kommunene må bestemme seg i 2017 om de vil være med. Statens krav for å gi oss penger er nullvekst i 

personbiltrafikken i storbyregionen. Leder Henning Lervåg i Miljøpakkens sekretariat orienterte: 

 Alle kommunene i regionen har nytte av tiltakene i Miljøpakken.  

 Nabokommunene betyr mye for bilbruken. Tre av fire pendler til Trondheim med bil.  

 Kommunene må lage tettsteder som gjør det enkelt å gå, sykle og reise kollektivt. 

 Miks av pisk og gulrot virker best. Bedre buss alene er ikke nok. Det virker å skru opp bomtakstene. 

Hvordan få inn mer penger til tiltak? Noen muligheter: 

 Nabokommunene betaler tilsvarende som Trondheim kommune: 95 mill. kr. på 15 år. 

 Lokal p-avgift i nabokommunene, 10 kr. på 700 plasser: 200 mill. kr. på 15 år. 

 Økt bomavgift i ytre snitt på 6/3 kr. i/utenfor rush: 480 mill. kr. på 15 år. 

 Staten følger opp økte inntekter med økt bidrag. 

Blant tema som må avklares: 

 Hvordan øke og fordele inntekter? 

 Hvem skal bestemme dersom mange kommuner blir med? 

Fra debatten i regionrådet fredag 

Jon Gunnes, Trondheim: Ønsker at nabokommunene blir med. Folk som skal til Trondheim på jobb må 

legge om vanene sine. Bra med tettere samarbeid. Dere er velkommen til å diskutere bomtakster. 

Gunnar Krogstad, Melhus: Er positiv i utgangspunktet. Vi må få avklart hva som skjer om vi blir med eller 

ikke blir med. Hva slags forbedringer vi kan selge inn hos egne innbyggerne? 

Ivar Vigdenes, Stjørdal: Positiv til å se konkret på hva som ligger her. Tiltak ved Stjørdal stasjon kan bidra til 

å utvikle sentrum og samtidig redusere pendling med bil. 

Yngve Brox, Trondheim: Tiltak kommer enten dere blir med eller ikke, så bli med! Stortinget har forpliktet 

oss. Paris-avtalen gjelder. Dagens bomsystem må endres og forenkles. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

 

 



 
 

 
 

  Nyhetsbrev side 2 

NÅ KOMMER BYUTREDNING: SKAL VISE HVORDAN VI STOPPER BILVEKSTEN 

15. desember 2017 foreligger en byutredning for Trondheimsregionen. Formålet er å beskrive løsninger for 

å nå det nullvekstmålet som bymiljøavtalen krever (se over).  Joar Nordtug i Statens vegvesen orienterte. 

Utredningen er en analyse og ikke et politisk forslag. Den skal beregne effekter av blant annet: 

 Ekstra innsats på kollektivtransport. 

 Arealbruk som gir fortetting langs kollekvitårer. 

 Dyrere bommer og parkering. 

Utredningen skal legge fram pakker av tiltak og finne ut hva som må til for å stoppe veksten i 

personbiltrafikken i perioden til 2030. Egne arbeidsgrupper opprettes for arealbruk, sykling, kollektivtrafikk, 

veg & næringstransport og bilregulerende tiltak. 

Debatt om hvordan kommunene og Trondheimsregionen bør involveres. 

Vedtak (forkortet): 

Alle medlemskommunene blir en del av utredningsområdet. 

Den politiske og administrative deltakelsen lokalt/regionalt må være tett og forpliktende. 

Utformingen av prosjektplan må skje i tett dialog med Trondheimsregionen og regionrådet. 

 

NYE VEIER: E6 SØR (MELHUS-ULSBERG) RYKKER BAKOVER I BILKØEN 

Selskapet Nye Veier AS har penger til å bygge 11 store vegprosjekter i Norge. Samfunnsøkonomiske 

beregninger avgjør hvilken rekkefølge utbygging skal skje. Ny prioritering: 

E6 Øst (Ranheim-Åsen) nummer 5 av 11. Byggestart mulig i 2019. 

E6 Sør (Melhus-Ulsberg) nummer 10 av 11. Byggestart i det blå. 

E6 Sør nest nederst kan bety utbygging rundt 2030. Temaet er følsomt blant annet fordi: 

 I lang tid var det politisk enighet i Trøndelag om å prioritere veg (E6) i sør og jernbane i nord. Nye 

Veier snur opp-ned på dette. 

 Dagens regjeringspartier lovte rask utbygging av E6 Sør om de kom i posisjon. Nå raser strekningen 

nedover på listene. 

Direktør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier: Vi bruker standard metode for å beregne nytte og 

kostnad. Tidsgevinst teller 70 prosent. Melhus-Ulsberg kommer dårlig ut her.  Vi må se grundig på hva vi 

kan gjøre med kostnadene og om vi kan få til høyere hastighet på deler av strekningen. 

Gunnar Krogstad, Melhus: Er svært skuffet. Er dette er rett måte å løse vegbygging på? Høyre lovte rask 

utbygging om de kom i regjering. Nå må vi vente i 15 år om dette blir rekkefølgen. Det godtar jeg ikke. 

Yngve Brox, Trondheim: 2031 er ikke akseptabelt. Hvordan kan vi hjelpe til lokalt? 

Finn Aasmund Hobbesland, Nye Veier: Er overrasket selv over hvor mye hastighet slår ut i de 

samfunnsøkonomiske beregningene. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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VI HAR EN PLAN: SLIK VOKSER TRONDHEIMSREGIONEN 

Trondheimsregionen får nå en revidert Strategisk Næringsplan (SNP) for perioden fram til 2020. 

Hovedmålet er fortsatt å øke verdiskapingen slik at den tilsvarer vår andel av BNP. Et annet viktig mål som 

står fast er å forboble antall teknologibedrifter og ansatte der. 

Den justerte planen har færre mål og strategier. Regionrådet endret litt på sekretariatets forslag:  

 Strategi om at vi skal ha en kompetent offentlig sektor med god kapasitet blir likevel beholdt. Det 

samme gjelder mål om rask saksbehandling. Disse var foreslått tatt ut. 

 Næringsrådet blir utvidet slik at antall rådmenn øker fra to til fire. Kommunene sterkere inn. 

Det grønne skiftet er nå med: Kommersialisering av ”grønn” teknologi.  

Vedtak (forkortet): 

SNP vedtas med de endringer som framkom i møtet, og legges til grunn for næringsarbeidet i 

Trondheimsregionen og medlemskommunene. 

 

ST FYLKE – MINDRE PENGER TIL TRONDHEIMSREGIONEN 

Sør-Trøndelag fylkeskommune kutter bidrag til næringsutvikling i Trondheimsregionen. Bakgrunn: Mindre 

penger fra staten og dermed større behov for å spisse det som er igjen mot tiltak som utjevner 

konkurransemessige ulemper i distriktene.  

Stig Klomsten om fylkets satsing: 

Jordbruk: Trygg og god mat smart å satse på. Ny teknologi/FoU vil løfte landbruket vårt. 

Marin sektor: Enorme eksportverdier allerede. Tang, tare og alger kommer. Vi har bare så vidt pirket i 

verdiene i havrommet. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

ITJ FOR Å SKRYT, ALTSÅ – MEN VI E BÆST 

Enighet om at Trondheimsregionen fortsetter dagens profileringsarbeid i 2017 og 2018. Det vil si med vekt 

på å fortelle suksesshistorier fra næringslivet og forskningsmiljøet vårt. Det skjer hovedsakelig via korte 

videoer spredt på Facebook og YouTube. ”Teknologihovedstaden Trondheim” er avsender. 

Vår hittil siste video går nå sin seiersgang på sosiale medier. Se hvordan vi lærte Ronaldo og Messi å løpe 

mer – og andre historier: Teknologihovedstaden.no 

 

 

Følg oss på Facebook. Over 300 gjør det. 

 

https://teknologihovedstaden.no/
https://www.facebook.com/Trondheimsregionen

