
Samferdselspolitisk 
fundamentPRIORITERT:

 InterCity-Trønderbanen: Elektrifisiering av 
Trønder- og Meråkerbanen må settes i 
gang i første del av NTP-perioden. 

 Dobbeltspor til Stjørdal med langtunell må 
komme inn ved neste rullering av NTP.

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

 Satsing på kollektivtrafikk, gang- og 
sykkelveier og innfartsparkering i de neste 
byvekstavtalene.

 Oppstart av byggetrinn 1 for nytt 
logistikknutepunkt med vegtilknytning på 
Torgård må skje i første del av NTP 2022-
2033.

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 med 
ny vei Tanem – Tulluan.

 Sammenhengende 
standard på E39 helt 
fram til Orkdal.
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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 med langtunell må startes opp i 
første del av NTP-perioden.

 Avganger hvert 30 minutt må innføres 
parallelt med utbygging av ny E6.

 Stasjonsområdene må utvikles for å 
legge til rette for økt bruk av tog som 
transportmiddel.

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

 Legge til rette for totimersfrekvens på 
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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.
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 Ny byvekstavtale: 

 Utvikling av metrosystem.

 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 byvekstavtale: Klimavennlig 
areal- og transportutvikling

Gjennom arealpolitikken skal kommunene i Trondheimsregionen tilrettelegge 

for redusert transportbehov og økt kollektivbruk.
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Nytt knutepunkt for godstransport  
på Torgård inn i NTP 2022-2033

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
trinn 1 må inn i første del av NTP 
2022-2033.
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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:
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 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:
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Strekningen E39 Harangen–
Thamshavn må realiseres. 

Bru over Trondheimsfjorden til Fosen 
skal utredes som del av fergefri 
Kyststamveg.

Vei:

Vi vektlegger også:
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