
NYHETSBREV 

18. desember 2017

Regionrådet i Trondheimsregionen møttes i Midtre Gauldal rådhus fredag 15/12. Fra møtet: 

MILJØPAKKE 4 – DOBBELT SÅ MYE BOMPENGER MÅ TIL 

Staten krever at personbiltrafikken ikke øker selv om vi blir mange flere innbyggere (nullvekstmålet). Ellers 

glipper milliardbeløp til samferdsel i regionen.  

Nå foreligger byutredningen som viser om og hvordan vi kan klare målet. To svar med streker under: 

1. Ja. Det er mulig å sikre at all transportvekst kommer ved kollektivbruk, sykling og gåing.

2. Nei. Det er ikke mulig uten mer bompenger – eventuelt sammen med dyrere parkering.

Pisk virker mye bedre enn gulrot for å stoppe veksten i personbilbruk. Gulrot alene er ikke nok: 

 Halv pris på kollektiv vil gi 2 prosent lavere vekst i transporten. Gir store kostnader.

 Dobbelt bomtakst og bommer på E39 vil gi 3 prosent lavere transportvekst. Gir store inntekter.

Byutredningen beskriver tre pakker av virkemidler. Pakkene skal hindre at antall kjørte kilometer med 

personbil øker fra 2016 til 2030 – selv om vi trolig blir 50 000 flere som skal reise.

Pakkene inneholder både pisk (bom/parkering) og gulrøtter (bedre å ta buss, trikk, tog, sykle og gå). De 

mikser tiltak på forskjellige måter, for eksempel: 

 Dobling eller 4-dobling av dagens bomsatser i Trondheim.

 Dobling pluss gjeninnføring av bom på E39.

 Dyrere parkering/utvidet sone for avgiftsparkering (bare Trondheim).

 Flere metrobusslinjer, raskere og oftere tog, bybane.

Arealbruk viktig 

I tillegg kommer arealbruk. Kompakt utbygging vil redusere reisebehovet og gi utslag over tid. Spredt 

utbygging øker transporten. Arealbruk virker langsomt, bompenger virker med en gang. 

Statens vegvesen har ledet arbeidet med byutredningen. Den er et faglig kunnskapsgrunnlag uten 

anbefalinger. Tiltak kan justeres og mikses mellom de tre pakkene.  

Fra debatten: 

Viktig at kommunene blir enige om standpunkt.  

Felles formannskapsmøte 22-23. mars en gyllen anledning. 

Alle kommunene det angår direkte må delta i forhandlinger med staten. 

Hva skjer? 

Nå går utredningen ut på høring til kommunene. Den danner grunnlag for forhandlinger med staten om en 

ny byvekstavtale – Miljøpakke 4. Bare Trondheim har avtale i dag. Kommunene må avgjøre hva de skal gi og 

kreve å få for å bli med. En avtale skal være klar i løpet av 2018. 

Se presentasjon på møtesida. 

Vedtak (forkortet):  

Forslag til prosess og begrepsbruk ligger til grunn for videre arbeid med Byvekstavtale/Byutredning. 

https://trondheimsregionen.no/mote-regionradet-15-desember-2017/
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DOBBELTSPOR – BANE NOR VIL HA TUNNEL FRA RANHEIM 

Bane NOR: Langtunnel for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal må starte på Ranheim – ikke på Være.  

Selskapet har ombestemt seg, og snuoperasjonen skyldes blant annet funn av store områder kvikkleire ved 

Være. Dermed ligger det an til at Bane NOR bygger ny stasjon like ved fabrikken på Ranheim. Selskapet vil 

derfor båndlegge et større areal sentralt på Ranheim. 

Også Ranheim-alternativet er krevende - pga dårlig fjell der tunnelen er tenkt å skulle starte, men det antas 

å være løsbart og billigere enn Være. Verdifulle arealer blir frigitt langs dagens trasé Ranheim-Være. 

Fra debatten: 

Rita Ottervik (Trondheim) og Ingrid Aune (Malvik):  

Bane NOR må ikke sette av så mye areal som foreslått til oppstilling av tog ved stasjoner på Ranheim og i 

Hommelvik. Her skal folk bo nær knutepunkt, jfr. nullvekstmålet. 

Torun Hellen, Bane NOR: Vi må se nærmere på det i reguleringsprosessen, men husk hvor mye areal langs 

sjøen Malvik får frigitt. 

Torgeir Anda (Malvik): Vi bør juble. Dobbeltspor er det viktigste tiltaket for å bygge Trøndelag sammen. 

Hva skjer? 

Desember/januar: Bane NOR sender forslag til kommunedelplan for traséen til kommunene.  

Januar-juni 2018: Kommunal planbehandling. 

September/oktober 2018: Håp om at Trondheim og Malvik vedtar kommunedelplan og at det blir vedtatt 

konsekvensutredning for dobbeltsporet også i Stjørdal kommune. 

Se presentasjon på møtesida. 

Vedtak: 

Saken tatt til orientering. 

 

PLANEN FOR STOR-TRØNDELAG – VI MÅ HUSKE IDRETTEN! 

En strategisk plan for det store Trøndelag skal gi oss nye mentale kart for landsdelen. Arbeidet har startet 

med forslag til ”retningsmål” innen følgende tema: 

 Bolyst og livskvalitet. 

 Senterstruktur og kommunikasjoner. 

 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser. 

 

Trondheimsregionen mener storbyregionens kvaliteter og potensial som motor for hele Trøndelag må bli 

mer synlig. Trøndelag vil bestå av 48 kommuner. Storbyområdet har 50 prosent av arbeidsplassene. 

 

Planen skal gi Trøndelag felles, overordnede mål og en sterkere strategisk samordning. Dilemma: Innholdet 

kan bli veldig generelt for å tekkes alle, vanskelig å spisse.  

 

Fra debatten: 

Ole H. Sandvik (Stjørdal): Idretten må synliggjøres som satsingsområde. Vant gehør og tas inn som innspill 

fra Trondheimsregionen – ”en av verdens viktigste idrettsregioner”. 

Torgeir Anda (Malvik): Rart at så lite i planen dreier seg om et område med halvparten av arbeidsplassene.   

https://trondheimsregionen.no/mote-regionradet-15-desember-2017/
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Knut Dukane (Midtre Gauldal): Interessen for planen vil øke om vi tallfester mål. 

 

Hva skjer i 2018? 

1.mars: Fylkestinget sender planforslag ut på høring. 

12. desember: Fylkestinget vedtar planen. 

 

Se presentasjon på møtesida. 

 

Vedtak (sterkt forkortet – se innkalling for komplett uttalelse): 

Planen må legge større vekt på Trondheim og Trondheimsregionen – kvaliteter som kunnskapsmiljøene og 

betydningen som motor for hele fylket. I tillegg konkret innspill om å framheve Trøndelag som idrettsregion. 

 

BÅRD EIDET TILBYS NYTT ÅREMÅL 

Regionrådet vedtar å tilby Bård Eidet forlenget åremål med seks år som daglig leder i Trondheimsregionen.  

 

 

 

 

Se videoer og nyheter fra regionen i nyhetsstrømmen på trondheimsregionen.no.  

Neste filmer ute blir om Orkel og Siemens. Orkels landbruksmaskiner har erobret det kinesiske markedet. 

Simens´ avdeling i Trondheim gjør skipsfarten elektrisk. 

 

Da gjenstår bare å ønske god jul og godt nytt år! 

 

https://trondheimsregionen.no/mote-regionradet-15-desember-2017/
http://trondheimsregionen.no/

