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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 07.06 2017 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 17/- Dato: 31. mai 2017  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerens kontor. 

Tidsrom: 1400-1600. 

Innkalt: Jon P Husby, Rita Ottervik, Ingrid Aune, Oddbjørn Bang.  

 

 
AU 18/17 Protokoll AU-møte 29.03.2017. 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 29.03. 2017 
 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Arbeidsutvalget 29.03.2017 godkjennes.  
 

 
AU 19/17 Trondheimsregionens oppgaver, rolle og finansiering i tida framover. 

Sak: Dette er en videreføring av den debatten som allerede er startet og som må videreføres i tida 
framover, av flere årsaker: 
• Som det tidligere er informert kan dagens aktivitetsnivå opprettholdes ut 2018, etter det må 

enten finansieringen økes eller aktiviteten tas ned. 
• Det må tas en avgjørelse på åremålsstillingen min i september. 
• Kommune- og regionreformen har gjort at rolle, ambisjoner og geografi er i spill, noen 

eksempler:  
o Det er signaler fra både fylkesmann og fylkeskommune om at regionrådene blir de 

sentrale samspillsarenaene framover, rett og slett ut fra lederkapasitet i et 
sammenslått Trøndelag. 

o Det er signaler om nye regionsamarbeid, og det gjør at diskusjonen om doble 
medlemskap kan komme opp igjen. 

o Trondheimsregionen kan få forespørsel om andre kommuner som vil være med, 
eventuelt med observatørstatus.  

o Vi får uansett to kommuneslåinger innen nåværende geografi, hvilke konsekvenser 
vil det ha? 

o Og selv om TRR ikke skal handle om tjenestesamarbeid er også det i spill innen 
geografien Trondheimsregionen, som gjør at det kan være fruktbart å diskutere det. 

  
Det er viktig å starte denne diskusjonen i AU, om den i denne omgang skal inn i Regiornrådet 
må AU selv avgjøre. I 2015 ble det som en del av dere husker gjennomført en evaluering av 
samarbeidet, den legges ved her. 

 

Vedlegg 2: Evaluering av Trondheimsregionen 2015. 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon.. 
 
 

AU 20/17 Arbeidet med Byutviklingsavtale. 
 Arbeidet med Byutviklingsavtaler knyttet til stasjonsutvikling går framover, og de fire berørte 

kommunene skal behandle en sak om å gi de respektive ordførerne fullmakt til å gi inn i 
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forhandlinger. Det legges opp til at Esther Balvers informerer i Regionrådet om framdrift og 
mulig innhold. Vedlagt er forslaget til hva en slik avtale bør inneholde. 

 
 

Vedlegg 3: Forslag til innhold i Byutviklingsavtale. 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

AU 21/17 Revidering av målene i Bymiljøavtalene, og prosessen med å invitere 
omegnskommunene inn i neste generasjons Bymiljø-/Byvekstavtaler.  

Sak:   De nåværende målene i Bymiljøavtalene gjelder fram til 2018, og nå skal man se fram til 
2025/2029. Med tanke på de prosessene som går med diskusjon om omegnskommunene skal 
delta i neste generasjons Bymiljøavtaler så er det viktig at også kommunene utenfor Trondheim 
involveres i prosessen. Oddgeir Myklebust, rådgiver i sekretariatet for Miljøpakken vil orientere 
i Regionrådet om prosessen og hva som legges til grunn. 
 
Det legges ikke til egen sak om prosessen rundt invitasjonen til de andre kommunene om å delta 
i neste generasjons Bymiljøavtale i Regionrådet, det har ikke skjedd endringer som tilsier at det 
er nødvendig. Men AU kan gjerne ha en drøfting om hvordan man ligger an, og hvordan den 
videre prosessen bør organiseres. 
 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for diskusjon. 
 
 

AU 22/17 Samferdselspolitisk fundament – årlig revidering. 
 I årshjulet legges det opp til en årlig revidering av Trondheimsregionens samferdselspolitiske 

fundament. Det er ambisiøst med tanke på hvor store debatter samferdselsprioriteringer utløser, 
men det er uansett lurt å ta jevnlige oppdateringer for å tilpasse kartet til terrenget, og for å ha en 
mulighet til å diskutere om våre prioriteringer bør endre seg. En problemstilling er når 
prioriteringer skal ut fordi de er gjennomført/i ferd med å bli gjennomført. Her er det forsøkt å 
legge til grunn at det tas ut når det fattet forpliktende vedtak om finansiering og byggestart. 

 

Vedlegg 4: Revidert samferdselspolitisk fundament. 

Forslag til vedtak: 

 Revidert Samferdselpolitisk fundament legges fram for Regionrådet for endelig vedtak. 
 
 

 
AU 23/17 Nytt møte med fylkesordfører/fylkesrådsleder til høsten? 

 Møtet med Tore O Sandvik og Anne Marit Mevassvik i mai måtte avlyses pga for mange 
forfall. Er det et behov for et slikt møte til høsten igjen? Før eller valget? Hva er relevante og 
viktige tema? 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
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AU24/17 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.06. 2017 
Sak: Møtet vil være i Skaun. Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU sin saksliste: 

• Orientering om arbeidet med Byutredning. 
• Rissa kommune v/ Per Kristian Skjærvik har spurt om den satsingen Rissa har på å motvirke 

frafall fra skole og arbeidslivet for unge i alderen 18-30 år kan settes på dagsorden på 
Regionrådet, eventuelt at det kan rigges et fellesprosjekt i Trondheimsregionen på det. AU 
må ta stilling om det er ønskelig, men det ligger jo i ytterkant av det som er våre 
arbeidsområder. Ytterligere informasjon kan dere finne i denne lenken: 
https://www.dropbox.com/s/mx1iw8gw1ute5ls/Hysnes%20helsefort%20%28Eva%29.mov?
dl=0 

•  
 
 

AU 25/17 Orienteringer 
• Diverse næringssaker. 

 
 

Bård Eidet 
Daglig leder 

https://www.dropbox.com/s/mx1iw8gw1ute5ls/Hysnes%20helsefort%20%28Eva%29.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mx1iw8gw1ute5ls/Hysnes%20helsefort%20%28Eva%29.mov?dl=0
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 29.03.2017 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 17- Dato 05. april 2017  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom. 

Tidsrom: kl 0900-1100 

Til stede: Jon P Husby, Oddbjørn Bang, Bård Eidet. 
 

Forfall: Rita Ottervik, Ingrid Aune, 

Referent: Bård Eidet 
 
Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 10/17 Referat/protokoll AU-møte 08.02.2017. 

 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 08.02.2017 godkjennes.  
 

 
AU 11/17 Felles formannskapssamling 23.–24. mars – oppfølging. 

 

 Fra møtet: Bra diskusjoner. BRIDGE/studentoppgaver må følges opp, men må være opp til den enkelte 
kommune.  
Bymiljøavtalen: For mange assosierte det med byutviklingsavtale, som gjorde det mindre in-
teressant i og med det er knyttet til stasjonsutvikling.  
Utfordringen blir om man må betale uansett. Kommunene positive til å være med på proses-
sen, vanskelig å si nei.  

Vedtak: Saken tatt til orientering. 

 

 

AU 12/17 Regionrådsmøte 7. april 

 

 Fra møtet:  Nye Veier inviteres for å presentere sin bompengeutredning. 

Vedtak: Saken tatt til orientering. 

 

AU 13/17 Møte mellom ordførerne og fylkesordfører/fylkesrådsleder. 

 

 Fra møtet:  Fylkeskommunen må få tid til å presentere sine utfordringer. Viktig å fortsette diskusjonen om 
samarbeidsformer. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Vedtak: Saken diskutert. 

 

AU 14/17 Framtida til Trondheimsregionen i et nytt kommune- og regionlandskap. 
 

 Fra møtet: Fylkeskommunen må bruke regionrådene i større grad enn nå, det samme med fylkesmannen.  
En eventuell videreføring av daglig leders åremål må besluttes på regionrådsmøtet i septem-
ber. Henger sammen med spørsmålet om finansiering av samarbeidet, som det må lages en 
prosess for å diskutere. 
Diskusjonen om hva slags interkommunalt samarbeid man skal ha og med hvilket innhold må 
tas nå når kommune- og regionreform holder på å lande. 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

AU 15/17 Årsrapport 2016. 
 

 

Vedtak: AU ber Regionrådet vedta årsrapporten for 2016. 

 

AU16/17 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 07.04. 2017 

 
 

Vedtak: Sakslisten supplert etter innspill fra møtet. 

 

AU 17/17 Orienteringer 

• Diverse næringssaker. 
• Technoport. 

 
 

AU 18/17 Eventuelt. 

 

 Ingen saker 

 
 
Jon P Husby Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  
(sign) (sign) 
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Evaluering av Trondheimsregionen 
 
 
1. Hvilken rolle har du i Trondheimsregionen-Regionrådet? 
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 Navn 
1 Ordfører 
2 Opposisjonsleder 
3 Rådmann 
4 Observatør 

 
Navn Prosent 
Ordfører 28,6% 
Opposisjonsleder 28,6% 
Rådmann 28,6% 
Observatør 14,3% 
N 28 
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2. Jobber Trondheimsregionen med de rette saksområdene? 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 17,9% 
Ganske enig 78,6% 
Ganske uenig 3,6% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 
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3. Skal Trondheimsregionen fortsatt ha fokus på utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid? 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 60,7% 
Ganske enig 39,3% 
Ganske uenig 0,0% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 

  
  
 
4. Har du eksempler på saker Trondheimsregionen burde ha jobbet med? 
 
Enda mer regiontanke, styrke midtnorge som næring, arbeidsplass og boregion for landet. Sett mer til og lært av andre regioner som har klart det, 
også i Sverige, Danmark.  
 Ikke jobbe så internt- vær mer utadrettet i media, mot næringsliv, medpolitikere, trøndelagsbenken. Fortell mer om oss selv. 
Hvordan Trondheim kan være en bidragsyter i utviklingstiltak i hele regionen, som ikke nødvendigvis ikke er lokalisert til Trondheim og det nære 
omlandet. 

Klimatilpasning, bymiljøavtaler, bosetting av flyktninger 

Større fokus  på utvikling på Fosen(Rissa og Leksvik), her er et stort potensiale for boligbygging. Bro over Trondheimsfjorden burde vært på 
agendaen. Dessverre har det til nå vært fokus kun på sørsiden av fjorden. 

Bør fokusere mer på næringsutvikling (ref. Strategisk næringsplan) 
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5. Arbeidet med interkommunal arealplanlegging (IKAP) fungerer godt. 
 

14.3%

64.3%

21.4%

0.0% 0.0%

1 2 3 4 5
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pr
os

en
t

 

 

 
 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 14,3% 
Ganske enig 64,3% 
Ganske uenig 21,4% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 
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6. Har du forslag til hvordan IKAP kan fungere bedre? 
 
Forståelsen for hva IKAP innebærer er for svak i kommunestyrene. Det påhviler alle partiene et betydelig ansvar for å sørge for at 
representantene kjenner saken godt. 

Fylkeskommunen må bruke IKAP i sin plan. 

Mer forpliktende kommunene i mellom. Må ha fokus når kommunene rullerer egen arealplan 

Sette fokus på hva IKAP opprinnelig skulle vere. 

IKAP må ikke bli et nyttig redskap for å sentralisere bedrifter mm som like naturlig kan drive sin virksomhet utenfor byer og tettsteder. 

Planarbeidet fungerer godt, men gjennomføringen avhenger av den enkelte kommuneplan. Dette svekker IKAP som felles styringsredskap. Bør 
vurdere å gi IKAP formell status som interkommunal plan etter PBL eller som regional plan (fylkesdelplan), evt med regional planbestemmelse. 

Få Fosen mer integrert i samarbeidet. 

kan være enda mere forpliktende, ambisiøs i sine mål 

Ha kontroll på at IKAP ikke eser ut; men fokusere på kjerneområder (særlig næringsareal). 

 
 
7. Næringsutviklingsarbeidet med oppfølging av strategisk næringsplan fungerer godt 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 



Evaluering av Trondheimsregionen 27.05.2015 8:25 
 

  

 

Navn Prosent 
Helt enig 21,4% 
Ganske enig 64,3% 
Ganske uenig 10,7% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 3,6% 
N 28 

  
  
 
8. Spørsmål nr. 8 Har du forslag til hvordan arbeidet med næringsutvikling kan fungere bedre? 
 
Ikke ha for mange mål og delmål. Ganske ambisiøst å si at et kommunestyre skal besøke to bedrifter i året, og ha næringssaker på hvert møte. Slik 
er det ikke. 
Spørs hva man definerer som næring da. 

Mer forpliktene kommunene i mellom. Virker på meg som om kommunene er seg selv nærmest. 

Vet  egentlig ikke hvor stor påvirkningskraft Trondheimsregionen kan ha. Kan bety noe i enkeltsaker? 

Gjerne fokus også på jord- og skogbruk som viktig del av næringsutviklingen. 

Temaet kan fort bli for generelt til å ha konkret nytte. Her også børe det bli mere forpliktende 

 
 
9. Arbeidet med samferdselssaker fungerer godt 
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1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 
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Navn Prosent 
Helt enig 14,3% 
Ganske enig 75,0% 
Ganske uenig 7,1% 
Helt uenig 3,6% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 

  
  
 
10. Har du forslag til hvordan arbeidet med samferdsel kan fungere bedre? 
 
Miljøpakken og randkommunene har vært utfordrende, da randkommunene mener det er skjevfordeling, og det stemmer. 
Godsterminal har vært utfordrende før regjeringen grep inn, nå må vi enes om Torgård. 
Her kommer den største uenigheten frem. Brukte lang tid på å kompromisse på samferdselspolitisk fundament. Her er nok "by og land - sør og 
nord". Trondheim dominerer for mye. 

Sterkere fokus på tiltak som kan gi reell overgang fra veg til bane og sjø. 

Sett dette på agendaen slik at de enkelte kommuner kan presentere sine utfordringer og eventuelle fremtidige planer. 

Dette tema blir også svært overordnet i Trondheimsregionen, sikker vanskelig å enes om innspill som går på tvers av de enkelte kommuner 

Det fungerer best om kommunene i Trondheimsregionen bestemmer hvordan planen skal se ut, med minst mulig innblanding fra 
fylkeskommunen. 

 
 
11.  Arbeidet med profilering fungerer godt 
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1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 
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Navn Prosent 
Helt enig 22,2% 
Ganske enig 66,7% 
Ganske uenig 7,4% 
Helt uenig 3,7% 
Vet ikke 0,0% 
N 27 

  
  
 
12. Har du forslag til hvordan arbeidet med profilering kan fungere bedre? 
 
Jeg tror ikke Trondheimsregionen som organ besitter hverken tilstrekkelig med ressurser eller har en posisjon som gjør det naturlig at 
profileringen av regionen bør skje gjennom vårt regionråd. Dette bør legges til et samarbeid mellom rådmennne. 

Jeg vet ikke om det er behov for veldig mye mer profilering heller 

Mer synlig i media 
Ledere, adm og politisk må møte de ulike kommunestyrene og lokalpressen 
Vi må være mer ute av vår egen region for å snakke om vår fortreffelighet, det hjelper ikke å snakke med oss selv 

I større grad markedsføre hva man jobber med og vise til resultate. 

 
 
13. Skal dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann videreføres? 
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1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 
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Navn Prosent 
Helt enig 82,1% 
Ganske enig 17,9% 
Ganske uenig 0,0% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 

  
  
 
14. Antallet møter i Regionrådet er passende. 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 60,7% 
Ganske enig 35,7% 
Ganske uenig 3,6% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 28 
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15. Sakspapirene er av passende lengde og gir tilstrekkelig innsikt i sakene. 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 51,9% 
Ganske enig 44,4% 
Ganske uenig 3,7% 
Helt uenig 0,0% 
Vet ikke 0,0% 
N 27 
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16. Informeres det godt nok i egen kommune om hva som skjer i Trondheimsregionen? 
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 Navn 
1 Helt enig 
2 Ganske enig 
3 Ganske uenig 
4 Helt uenig 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Helt enig 3,7% 
Ganske enig 37,0% 
Ganske uenig 33,3% 
Helt uenig 11,1% 
Vet ikke 14,8% 
N 27 
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17. Hva mener du kan gjøres for å informere bedre i den enkelte kommune om arbeidet i 
Trondheimsregionen? 
 
Her ligger det ansvar for ordf./opposisjonsleder å dra fram de viktigste sakene I Kommunestyrene. 

Usikker, men føler ikke behovet er kjempestort her heller 

Referatsaker til kommunestyremøter 
Ledere, adm og politisk må ut årlig i kst 

Vi må ta mer ansvar for dette i egen kommune. 

Ordfører må orientere kommunestyret etter hvert møte. Interessante tema i mange av møtene. 

Ha dette på agendaen på kommunestyremøtene med mulighet for diskusjon.  Innspill til ordfører bør tas med til regionsmøtene. 

Nyhetsbrev kan markedsføre i kommuner, fylkeskommuner og aktuelle statsetater 

Ved å legge opp til drøftingssaker i kommunestyrene som et ledd i behandlingen av saker Trondheimsregionen skal vedta til slutt. 

 
 
18. Leser dere nyhetsbrevet som Trondheimsregionen sender ut? 
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 Navn 
1 Ofte 
2 Av og til 
3 Sjelden 
4 Aldri 
5 Vet ikke 

 
Navn Prosent 
Ofte 59,3% 
Av og til 33,3% 
Sjelden 3,7% 
Aldri 0,0% 
Vet ikke 3,7% 
N 27 
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19. Besøker dere hjemmesiden til Trondheimsregionen? 
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Navn Prosent 
Ofte 3,7% 
Av og til 70,4% 
Sjelden 22,2% 
Aldri 3,7% 
Vet ikke 0,0% 
N 27 

  
  
 



Byutviklingsavtale mellom Staten og Trondheim, Malvik, 
Melhus og Stjørdal kommuner og Nord- og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 
 

Denne byutviklingsavtalen skal konkretisere hvordan partene skal samhandle for å følge opp 
retningslinjene i Interkommunal plan for Trondheimsregionen (IKAP) og for å nå målet om nullvekst i 
personbiltransporten, jfr. bymiljøavtalen for Trondheim.  

Byutviklingsavtalens geografiske virkeområde er Trondheim, Malvik, Melhus, Stjørdal kommune.  
Foreliggende byutviklingsavtale har fokus på:  

● prioriterte stasjonsområdene i Interkommunal plan (IKAP) i Melhus, Trondheim, Malvik og 
Stjørdal samt omstigningsstasjonene Leangen og Ranheim, som vil bli et viktig 
omstigningspunkt mellom tog og superbuss. Videre i avtalen omtalt som <<knutepunktene 
langs jernbanen>>, jfr. figur i vedlegg. 

● <<Sentrumsområdene i sentrale deler av Trondheim>>, jfr. kart i vedlegg. 
 

IKAP skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging. 
Det vil si at partene legger IKAP til grunn for all sin virksomhet. Partene følger opp gjeldende Statlig 
retningslinje for en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (BATP) innenfor sine respektive 
ansvarsområder.  

Byutviklingsavtalen gjelder fram til Byvekstavtale er inngått. 

1. Mål for byutviklingsavtalen  
Byutviklingsavtalens hovedmål er å nå nullvekstmålet gjennom å samarbeide om en effektiv og 
forutsigbar oppfølging av mål, strategier, retningslinjer i IKAP og SPR-BATP. 

 

2. Parter for avtalen 

Partene i denne avtalen (herved omtalt som "partene") er: 

− Kommunene ved Melhus kommune, Trondheim kommune, Malvik kommune, og Stjørdal 
kommune  

− Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune (fra 2018 Trøndelag fylkeskommune). 

− Staten 

3. Samarbeidsområder 
Partene skal samarbeide om følgende: 

● Tilrettelegging for økt frekvens på jernbaneutvikling  på strekningen Melhus-Stjørdal. 
● Helhetlig planlegging av knutepunktene langs jernbane (jfr. figur i vedlegg) og kollektivakser.  
● Å legge til rette for effektive planprosesser med tidlige avklaringer partene i mellom. 
● Å finne løsninger for kryssing av jernbanen ved de prioriterte stasjonene i IKAP, slik at begge 

sider av stasjonsområdene kan bygges ut i samsvar med overordnede mål for denne avtalen. 
● Frigjøring av sentrale arealer langs jernbanen for by- og tettstedsutvikling.  
● Å legge til rette for høy arealutnyttelse i knutepunkt langs kollektivakser og jernbane i tråd 
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med IKAP og BATP for å hindre byspredning og vekst i personbiltrafikken. 
● En plan for et sammenhengende nett for gående og syklende med god adkomst til 

kollektivsystemet. 
● Virkemidler for å utløse utbyggingspotensial i sentrumsområder. 
● Prioritering av realisering av potensialet for fortetting og transformasjon ved viktige 

knutepunkter, stasjoner og holdeplasser før nye utbyggingsområder tas i bruk.  
● At etablering av nye arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter, herunder statlige 

virksomheter, lokaliseres ved eksisterende og framtidige holdeplasser/knutepunkter langs 
kollektivakser, herunder jernbane. 

● Helhetlig parkeringspolitikk som bidrar til nullvekstmålet. 
 

Statens forpliktelser: 
  

● Staten skal arbeide for økt frekvens på Trønderbanen til 15 minutt frekvens mellom Melhus 
og Stjørdal. 

● Staten skal arbeide for å legge til rette for kryssing av jernbanen ved de prioriterte stasjonene 
i IKAP, slik at begge sider av stasjonsområdene kan bygges ut i samsvar med overordnede 
mål for denne avtalen. 

● Staten som eiendomsforvalter skal vurdere hvilke deler av stasjonsområdene som kan frigis 
til by- og tettstedsutvikling. 

● Ny bycampus skal legge til rette for miljøvennlig mobilitet og legge mål og prinsipper i felles 
masterplan for Trondheim bycampus (Inspirerende & Innovativ, januar 2014) til grunn i sin 
planlegging av bycampus. 

● Lokalisering og relokalisering av statlige publikumsrettede virksomheter og 
kontorarbeidsplasser skal medvirke til reduksjon av biltransport, og økt gang-, sykkel- og 
kollektivtransport og bedre bymiljø i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging.  

● Avklare vegløsninger i Sluppenområdet i samarbeid med kommunen og fylkeskommunen, for 
å få fortgang i transformasjon. 

● Ved etalberling og relokalisering av nye statlige virksomheter skal staten følge den avtalte 
helhetlige parkeringspolitikken for å begrense bilbruk og bidra til nullvekstmålet. 

● Staten legger til grunn prinsippene for bærekraftig areal- og transportutvikling også som 
eiendomsforvalter og tjenesteleverandør.  

● Staten vil sikre at BATP skal samordnes med Statlige retningslinjer for lokalisering av statlige 
arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.  

● Staten skal følge styringssignalene fra BATP i tråd med målene i byvekstavtalen gjennom 
statlige sektormyndigheters- og virksomheters mål- og resultatstyring. Departementene skal 
følge opp respektive underliggende etater med hensyn til dette.  

● Det skal utarbeides en mobilitetsplan for statlige virksomheter i storbyområdet. Denne skal 
inkludere evaluering av tilgjengelighetsprofilen til virksomhetenes lokalisering og deres 
bidrag til målet for Byutviklingsavtalen. Partene skal se på muligheten for å utarbeide en 
langsiktig strategi for relokalisering av virksomheter som har negativ virkning på å oppnå 
nullvekstmålet. 

● Staten vil bidra til lokal pilot- og forbildeprosjekter gjennom tilskuddsordningen "Bolig-, 
areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling" 
(tilskuddsordningen under Plansatsing mot store byer). Ordningen videreføres ut 2020.. 

● Berørte statlige myndigheter vil delta med faglige innspill i planprosessene ved utarbeiding 
av kommunenes arealplaner og bidra til tidlig og tydelig avklaring av nasjonale og vesentlige 
regionale interesser. 
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Kommunenes forpliktelser: 

Når det gjelder knutepunkt langs jernbanen, jfr. kart, forplikter kommunene Melhus, Malvik, Stjørdal 
og Trondheim kommune  seg til: 

● Å arbeide for å legge til rette for kryssing av jernbanen ved de prioriterte stasjonene i IKAP, 
slik at begge sider av stasjonsområdene kan bygges ut i samsvar med overordnede mål for 
denne avtalen. 

● Utbygging i senterområder og knutepunkter langs kollektivaksene med høy arealutnyttelse, 
fortetting og transformasjon og med høy by- og bokvalitet i tråd med IKAP og BATP.  

● Å prioritere utbygging av boliger, detaljhandel og arbeidsplasser i senterområder og de best 
tilgjengelige områder med kollektivtransport. 

● Å konsentrere største delen av veksten av boligbygging i gang-/sykkelavstand fra 
senterområdene og holdeplasser for kollektivtransport. 

● Målene for IKAP, BATP og byutviklingsavtalen følges opp i kommunenes planer. 
● Kommunale virksomheter skal lokaliseres slik at en begrenser bilbruk og bidra til å nå 

nullvekstmålet. 
● Ved etablering og relokalisering av nye kommunale virksomheter skal kommunene følge den 

avtalte helhetlige parkeringspolitikken for å begrense bilbruk og bidra til å nå nullvekstmålet. 
 

Når det gjelder sentrumsområdene i sentrale Trondheim forplikter Trondheim kommune  seg  til å: 

● utvikle Sentrumsområdene i Trondheim til en mer miljø- og menneskevennlig bydel. 
● ha en parkeringspolitikk som stimulerer til miljøvennlige reiser og urban transformasjon 
● utarbeide geografisk differensierte støy- og miljøkrav som sikrer kvaliteter og sikrer økt 

forutsigbarhet i den urbane transformasjonen. 
● utarbeide mulighetsstudier som viser alternativer for transformasjon og som legges til grunn 

for pågående buytviklingsdebatt. 
● utarbeide plan for sentrumsutvikling. Planen skal bidra til å skape attraktive og levende 

sentrumsområder ved å legge bedre til rette for at flere bor, arbeider og besøker sentrum, og 
at persontransporten primært skjer ved gange, sykkel og kollektiv.  

● utarbeide plan for Bycampus i fellesskap med NTNU, som gir rammer for utvikling av en god 
og miljøvennlig utvikling av Bycampusområdet. 

● bidra til avklaring av vegløsninger i Sluppenområdet for å få fortgang i transformasjon. 

 

Fylkeskommunenes forpliktelser: 

● Fylkeskommunene forplikter seg til å bidra til en klimavennlig areal- og transportutvikling i 
regionen  i tråd med målene og samarbeidsområdene i denne avtalen. 

● Fylkeskommunene skal gjennomgå gjeldende aktuelle regionale planer og strategier i forhold 
til målene i denne avtalen.  

● Fylkeskommunene skal som vegeier og ansvarlig for kollektivtrafikk bidra til 
transportløsninger som støtter opp om denne avtalen. 

● Lokalisering av fylkeskommunale publikumsrettede virksomheter, videregående skoler og 
kontorarbeidsplasser skal medvirke til reduksjon av biltransport, og økt gang-, sykkel- og 
kollektivtransport og bedre bymiljø i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging.  

● Ved etablering og relokalisering av fylkeskommunale virksomheter skal fylkeskommunene 
følge den avtalte helhetlige parkeringspolitikken for å begrense bilbruk og bidra til å nå 
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nullvekstmålet. 

4. Oppfølging av avtalen  
Byutviklingsavtalen vedtas politisk i avtalepartenes beslutningsorganer: Fellesnemda for Trøndelag 
fylkeskommune, kommunestyrene i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal og regjeringen.  

Tiltakene i avtalen følges opp i partenes løpende virksomhet, planlegging og ved konkrete 
lokaliseringsbeslutninger. Partene skal sikre at sine underliggende etater og virksomheter følger opp 
Byutviklingsavtalen. 

5. Videre arbeid 
Avtalepartene forplikter seg gjennom samarbeid om byutredningen å videreutvikle denne avtalen 
fram mot reforhandling av bymiljø- og byutviklingsavtalen til en felles byvekstavtale.  

Partene skal samarbeide om kartlegging av behov for, og utvikling av nye virkemidler for å følge opp 
nullvekstmålet gjennom konkrete tiltak. 

Partene skal samarbeide om at arealutviklingen bygger opp under et sammenhengende 
kollektivsystem hvor tog- og busstilbudet er utfyllende og styrker hverandre. 

Partene skal tallfeste veiledende mål for arealbruk i sentrale områder og ved viktige knutepunkter og 
kollektivtrafikktraseer. Mål for arealbruk avveies med hensyn til andre viktige hensyn i byplanlegging, 
for eksempel jordvern, kulturvern, bo- og områdekvalitet, grønnstruktur, hensiktsmessig 
sammensetning av formål.  

Partene skal sikre tilgang til hverandres datasett som er nødvendige for å gjennomføre areal- og 
transportanalysene som skal være grunnlag for rapportering på byutviklingavtalens måloppnåelse. 

 

Vedlegg: 

Geografisk virkeområde av byutviklingsavtale mellom Staten, Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal 
kommuner og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune, dd xx.xx.2017 

 

 

pr. 11.05.17 
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Samferdselspolitisk 
fundament 

 
 
 
 
 

PRIORITERT: 
 InterCity-Trønderbanen: 

Dobbeltspor til Stjørdal må 
igangsettes i første del av 
kommende NTP-periode. 

 Utbygging av E6 Sør og E6 Øst 
ferdig senest innen 2026. 

 IKAP: Redusert reisebehov og 
økt kollektivbruk i hele 
regionen. 

 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. 
 

Juni 2017 



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. 

 Elektrifisering Trondheim-Steinkjer og 
Meråkerbanen må gjennomføres innen 
2023.  

 Arbeidet med dobbeltspor Trondheim - 
Stjørdal må startes opp i første del av 
NTP-perioden.  

 Avganger hvert 30 minutt må innføres. 
 Stasjonsområdene må utvikles for å 

legge til rette for økt bruk av tog som 
transportmiddel. 

 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på 
lengre sikt Oppdal/Røros. 

Juni 2017 



Vei: 
Helhetlig utbygging av E6 Sør Trondheim – Oppland grense og E6 Øst 
Trondheim  – Åsen etter motorveistandard er førsteprioritet.  
 

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

 Utbygging av havn på Orkanger må 
skje parallelt med en oppgradering av 
vegsystemet for å sikre en trygg og 
effektiv godstransport. 

Juni 2017 



 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. 

Juni 2017 



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. 

Juni 2017 



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: 

Juni 2017 



 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: 

Juni 2017 



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

Vei: 
Vi vektlegger også: 

Juni 2017 
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