
 

 

NYHETSBREV 
15. april 2015. 

Trondheimsregionen samles til møte på Ole Vig videregående skole i Stjørdal fredag 17. april kl. 09-14. Fra 

saklista: 

 

VEG OG BANE: 15 ÅR TIL MED BOMPENGER PÅ E6 ØST? 

Trondheimsregionen er bedt om å komme med innspill til Nasjonal Transportplan for 2018-2027. Det reiser 

på ny spørsmål om E6 Øst: Skal folk betale bompenger for fire felt mellom tunnelene når staten bygger 

doble løp i tunnelene? 

To følsomme tema: 

 Det er vedtatt å prioritere jernbane Trondheim-Stjørdal. Vil satsing på veg på samme strekning gå 

ut over den planlagte baneutbygginga?  

 Bompenger må til for å bygge mellom tunnelene. Hvor skal bommer stå, og hva skal det koste? 

Om det siste: 

Anslag sier at fire felt mellom tunnelene vil koste ca 2 milliarder kroner. En mulig modell er tre bommer 

plassert hhv i Trondheim, Malvik og Stjørdal for å finansiere strekningene i de respektive kommunene.  Det 

vil si 15 år ekstra med bompenger med takst på ca 18 kr. Ny bom må opp i Malvik. 

Forslag til høringsuttalelse sier blant annet at: 

 Bompengeandelen må være så lav som mulig. 

 Staten må sikre rabattordning mellom bomprosjektene for å hindre uakseptable belastninger for 

dem som krysser flere prosjekt. 

Les mer i innkallinga. 

Forslag til vedtak:  

Regionrådet vedtar høringsuttalelsen (se innkalling). 

HVEM FLØRTER KOMMUNENE MED – HVEM VIL VÆRE SINGEL? 

Kommunereformen: Alle kommunene forteller kort om hvor de står. 

 Hvilke kommuner snakker sammen? 

 Hvem er gifteklar, og hvem vil dyrke singellivet? 

 Status for medvirkning; folkeavstemninger, spørreundersøkelser osv. 

Forslag til vedtak:  

Tas til orientering 

FLERE TEKNO-BEDRIFTER: VI KAN LÆRE AV BY I BELGIA 

Det fins flere byer i Belgia, og en av dem heter Leuven. Trondheimsregionen skal oppdatere strategisk 

næringsplan. Et nytt hovedmål er å fordoble antall tekno-bedrifter og ansatte i disse fram til 2025. 

Næringsalliansen har kommet med et tilbud om å rullere næringsplanen for 600 000 kr. Inkludert er å bruke 

erfaringer fra universitetsbyen Leuven i Belgia, som har lyktes godt med å kommersialisere teknologi. 

Sakspapirer til møtet i  

Trondheimsregionen 17.04.2015 

finner du på møtesida vår. 

http://trondheimsregionen.no/images/Møter_regionrådet/17.april_2015/Regionrådet_innkalling_150417.pdf
http://trondheimsregionen.no/no/om-oss/moter/moter-2015-regionradet/572-17-april-2015


 
 

 
 

  Nyhetsbrev side 2 

Forslag til vedtak (forkortet):  

Regionrådet sier ja til tilbudet. 

MASSEDEPONI – HVEM SKAL MED OG HVA SKAL UT? 

En omfattende plan for nye massedeponi er allerede på plass. Det gjenstår å avklare noen omstridte 

områder eller områder som har kommet til underveis i Melhus, Trondheim og Malvik. Høringsfristen for 

tilleggsutredningene gikk ut 16. mars.  

Forslag på bakgrunn av uttalelsene går ut både på at områder tilrås, frarås, avgrenses og utredes nærmere. 

Les mer i innkallinga. 

Forslag til vedtak (forkortet): 

Utredning vedtas med de foreslåtte justeringene. 

 

UT I ROMMET, NED I DYPET – OPPFINERFESTIVAL OG KULEKINO 

Spennende i teknologihovedstaden: 

1) Trondheim Makers – vår utgave av verdens største oppfinnerfestival: Frode Halvorsen forteller om den 

kommende festivalen i august.  

2) Vitensenteret har store planer: Arnfinn Rokne forteller om en mulig 70-seters 3D kulekino i bakgården. 

Kan bringe oss ut i verdensrommet, ned på største havdyp (jfr. planene om Ocean Space Centre) og inn 

i kroppen. En mulig, ny attraksjon i regionen for de smarte. 

Følg oss på Facebook. 226 gjør det. 

Se nyheter fra regionen i nyhetsstrømmen på trondheimsregionen.no 

http://trondheimsregionen.no/images/Møter_regionrådet/17.april_2015/Regionrådet_innkalling_150417.pdf
https://www.facebook.com/Trondheimsregionen
http://trondheimsregionen.no/no/

