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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 16.06.2017 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 17/ Dato 09. juni 2017  
 

Sted: Skaun kommune, Rådhuset. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200-1230  

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

Kopi: Varamedlemmer 
 
 TR 20/17 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 07.04.2017 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.04.2017 

Forslag til vedtak:  
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.04.2017 tas til etterretning. 

 
 
 TR 21/17 Byutredningen for Trondheimsregionen – oppdatering. 

Sak: Som det tidligere er orientert om vil arbeidet med en Byutredning for Trondheimsregionen 
legge føringer for utbygning av samferdselsløsninger i Trondheimsregionen i et langsiktig 
perspektiv. Samtidig er det viktig å holde fast på at Byutredningen ikke er en plan, men et faglig 
grunnlag for planlegging, i første omgang for arbeidet med nye Bymiljøavtaler fra 2018. 
Regionrådet fikk presentert formål og organisering i desember 2016, I og med at Regionrådet er 
referansegruppe er det viktig med jevnlige oppdateringer på arbeidet, Joar Nordtug fra Statens 
Vegvesen vil orientere. 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 
 
 TR 22/17 Revidering av målene i Bymiljøavtalene/Byvekstavtalene. 

Sak: De nåværende målene i Bymiljøavtalene gjelder som kjent 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 Byvekstavtaler (som de nåværende Bymiljøavtalene vil skifte 
navn til) så er det viktig at også kommunene utenfor Trondheim involveres i prosessen, og får 
komme med innspill.  
Når dette er temaet i Regionråder er det naturlig at også ordførerne orienterer om status fra sin 
kommune mht prosessen om eventuell deltakelse i neste generasjons Byvekstavtale. 
 
Oddgeir Myklebust, rådgiver i sekretariatet for Miljøpakken vil orientere om prosessen rundt 
revidering av målene. 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
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 TR 23/17 Forhandlingene om Byutviklingsavtale i Trondheimsregion. 
Sak: Byutviklingsavtalen har vært oppe i Regionrådet i flere omganger. Forskjellen fra 

Byvekstavtalene er at Byutviklingsavtalen handler om forpliktelser om klimavennlig 
arealplanlegging og –bruk. Det har hele tiden vært usikkerhet om hva som skulle være 
nytteverdi i disse avtalene, men det ble valgt å gå videre med forhandlinger om utvikling av 
stasjonsområder i de fire berørte kommunene. Målet har vært en størst mulig forpliktelse fra 
statens side til at en forpliktende avtale om arealbruk fra kommunens side kan utløse mest mulig 
bindende lovnader om investeringer i stasjonsutvikling knyttet til gjennomføringen av Nasjonal 
Transportplan, og økt tilgang tilvirkemidler og ressurser for klimavennlig arealutvikling i 
kommunene.. 
 
7. juni kom det et klargjørende brev fra statsråd Sanner (vedlagt), som kort fortalt sier at staten 
nå ikke kan forplikte seg til ambisjoner eller tiltak om samferdselsinvesteringer. Da blir 
spørsmålet hvorfor kommunene skal gå inn i en avtale som staten ønsker at kommunene skal 
inngå, men der staten ikke har noe å bidra med til forhandlingsbordet. Selv om det er fire av 
kommunene som har vært inne i forhandlingene, så var det et ønske fra statens side at alle 
kommunene ble med på en slik Byutviklingsavtale, derfor er det naturlig at dette fortsatt er en 
sak for Regionrådet 

 
Vedlegg 2:  Brev fra statsråd Jan Tore Sanner, KMD. 

Forslag til vedtak: 
Regionrådet er positiv til at det inngås Byutviklingsavtaler med de aktuelle kommunene, men 
forventer at staten har et forhandlingsmandat som gjør av avtalen kan tuftes på gjensidige 
forpliktelser. 

 

 

 TR 24/17 Orientering om nye takstsoner fra AtB. 
Sak:  Ved sammenslåingen av Trøndelagsfykene var det helt nødvendig å gjennomgå de over 800 

forskjellige sonene de to fylkeskommunene til sammen opererte med. Nå har det kommet et 
forslag med 11 forskjellige takstsoner.  Dette har selvfølgelig konsekvenser også for 
Trondheimsregionen, og forslaget må vurderes både mot rimelighetshensyn og nullvekstmålet. 
Janne Sollie, direktør i AtB vil orientere. 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 25/17 Samferdselspolitisk fundament – årlig revidering. 
Sak: 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 3:  Revidert Samferdselspolitisk fundament. 
Forslag til vedtak: 
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 Regionrådet legger revidert Samferdselspolitisk fundament til grunn for sine 
samferdselspolitiske prioriteringer. 
 

 
 

 TR 26/17 Orienteringer 
- Visit Trondheim. 
- Saksbehandlingstid, kostnader og digitalisering av byggesaksbehandling.. 
 
 

 TR 27/17 Eventuelt 
 

 

Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 07.04.2017  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 17/ Dato 24. april 2017  
 

Sted: Stjørdal, Gjensidigebygget. 

Tidsrom: Kl 0900-1400. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Joar Håve, Anne Kathrine Slungård. 
Malvik kommune: Matz Ulstad, Torgeir Anda, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Morten Wolden. 

 Klæbu kommune: Kirsti Tømmervold, Lillian Waaden, Kjetil Mjøsund. 
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Jorid Jagtøien, Katrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Erik Fenstad, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Trude Tevik Gulbrandsen, Ingvill Kvernmo. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Aina Bogen, Knut Dukane. 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik, Vigdis Bolås. 
Leksvik kommune: Steinar Saghaug, Knut Ola Vang. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Henrik Kierulf, Odd Inge Mjøen. 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Svein Fjørtoft Hole. 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune: Tomas Iver Hallem 

 Statens Vegvesen: Eva Solvi 
 Jernbanedirektoratet: Anne Skolmli. 
 Trondheim Havn: Einar Hjorthol. 
 Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo. 

 Trondheim kommune: Sigmund Knutsen.  
 Sekretariat: Bård Eidet, Hans Kringstad, Esther Balvers, Astrid Haugslett. 
  
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Jon P Husby ledet møtet. 
 
 

 TR 11/17 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 17.02.2017 
Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2017 tas til etterretning. 

 

 

 TR 12/17 Orientering om Hell Arena. 
 

Ole Hermod Sandvik og Hilberg Ove Johansen orienterte.  
 

 Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

http://www.trondheimsregionen.no/møter


 

Trondheimsregionen 07.04.2017  Side 2 av 3 
 

 

 TR 13/17 Årlig møte med samferdselsledelsen i STFK og AtB. 
   Karin Bjørkhaug og Janne Sollie innledet. 

Fra møtet: 
 
 

 Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

  
 

 TR 14/17 Orientering fra Nye Veier om bompengeutredning for strekningene E6 Ulsberg – 
Melhus og E6 Ranheim - Steinkjer 

  Johan Arnt Vatnan orienterte. 
Fra møtet: 
 
 
 

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

 
 

 TR 15/17 Årsrapport 2016.. 
   

Vedtak: 

 Regionrådet godkjenner årsrapporten for 2016. 

 
 

 TR 16/17 Eventuell videreføring av tiltaket Forsker i bedrift. 
 

Vedtak: 
Regionrådet vedtar å videreføre Forsker i bedrift innen en rammeavtale på NOK 500 000,- 
for 2017. Videreføring i 2018 avhenger av dokumenterte resultater. 

 
 

 
 
 
 

 TR 17/17 Orienteringer 
- Technoport. 
- Saker fra Næringsrådet: Studentmobilisering. 
- Visit Trondheim og tettere samarbeid om reiseliv i regionen. 

 
 
 

 TR 18/17 Eventuelt 
  Ingen saker. 
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Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 



 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Videre arbeid med byutviklingsavtale 

 

Jeg viser til brev av 10. november 2015 der jeg inviterte de fire største byregionene til å 

utarbeide og inngå byutviklingsavtaler for å følge opp forpliktelsene knyttet til arealbruk i 

bymiljøavtalene og i de regionale areal- og transportplanene. For Trondheimsregionen gikk 

invitasjonen til Trondheim kommune, Trondheimsregionen og Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag. 

 

Departementet har gitt fylkesmannen i Sør-Trøndelag i oppdrag å lede forhandlingene om et 

utkast til en byutviklingsavtale på vegne av departementet med sikte på vedtak i 

kommunene, fylkeskommunen og i regjeringen.  

 

Gjennom bymiljøavtalen forplikter Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune 

seg til å legge til rette for høy arealutnyttelse knyttet til eksisterende og nye 

kollektivtransporttraséer, spesielt rundt holdeplasser/stasjoner. I bymiljøavtalen heter det at 

staten, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune vil følge opp kravene knyttet 

til arealbruk i bymiljøavtalen gjennom å samarbeide om en byutviklingsavtale. Ved revisjon 

av avtalen vil man vurdere å utvide avtaleområdet. Regjering har senere vedtatt at 

bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene skal reforhandles til en felles byvekstavtale. 

 

Bakgrunnen for bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene er nullvekstmålet for 

persontransport. Av den grunn er det nødvendig å se utviklingen i hele det funksjonelle 

byområdet under ett, slik at utbyggingsmønster og transportsystem reduserer 

transportbehovet, og legger til rette for kollektivtransport, sykling og gange. De tre 

kommunene Malvik, Melhus og Stjørdal har stor innpendling til Trondheim, og en betydelig 

del av transportarbeidet i regionen oppstår i disse kommunene.  

Ifølge liste  

 

 

Deres ref Vår ref 

15/4537-35  

Dato 

7. juni 2017 
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Byutviklingsavtalen i Trondheimsregionen skal være en overordnet avtale om hvordan stat, 

fylkeskommune og kommunene i regionen skal samarbeide om å følge opp IKAP 2. IKAP 2 

er vedtatt av Trondheimsregionen 13.2.2015, og er relevant her for å bygge opp under 

målene i bymiljøavtalen - ikke minst med det formål å sikre aktiv og forutsigbar deltagelse fra 

staten i planprosesser.  

  

Jeg er kjent med at forslag til utkast til byutviklingsavtale for Trondheimsområdet er under 

behandling i kommunene. Det er lagt ned en betydelig innsats for å konkretisere arealbruk 

og tiltak som bygger opp under, og gir optimal utnyttelse av, investeringene i infrastruktur for 

kollektiv, sykkel og gange i hele det funksjonelle byområdet.  

 

Jeg vil imidlertid presisere at det ikke vil være naturlig at en byutviklingsavtale inneholder 

forhandlinger om transportrelaterte tiltak, slik det er en klar forventing om lokalt. Dette vil vi 

komme tilbake til ved reforhandling til byvekstavtale. Byvekstavtalen vil komme til å omfatte 

virkemidler som ligger under både Samferdselsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets ansvarsområder. Spørsmål knyttet til framtidig ambisjonsnivå 

på jernbane og kollektivtransport i byområdet hører derfor hjemme i forhandlingene om 

byvekstavtalen. 

 

Hvis de lokale partene holder fast ved sine krav om at byutviklingsavtalen må inneholde 

konkrete forpliktelser på samferdselsområdet, mener jeg at vi må utsette forhandlingene til 

den kommende byvekstavtalen.  

 

Med hilsen 

 

 
Jan Tore Sanner 

 

 

Kopi 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Samferdselsdepartementet 

Trondheimsregionen 
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Adresseliste 

 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Sør-Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2350 

Sluppen 

7004 TRONDHEIM 

Trondheim kommune Postboks 2300 

Sluppen 

7004 TRONDHEIM 

 



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 ta ansvar for økning i driftsutgifter. 

 Oppstart av byggetrinn 1 for nytt 
logistikknutepunkt med vegtilknytning 
på Torgård må skje i første del av 
planperioden. 
 
 

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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