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Elektrifisering av Trønderbanen og 

Meråkerbanen 

Vedtak fylkesutvalget:

• Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen om å arbeide videre med å få 
etablert en forening/selskap med hovedansvar for nødvendig politisk 
pådriv, drøftinger og avklaringer med Staten, samt nødvendig 
overordnet planlegging knyttet til elektrifisering av Trønderbanen og 
Meråkerbanen.

• Foreningen/selskapet bør etableres i samarbeid mellom 
fylkeskommunene, kommunene, evt. svenske myndigheter og 
næringslivet. Arbeidet må ses i sammenheng med prosjektet NECL II.

• I tilknytning til saken: Fylkesutvalget presiserer at elektrifisering av 
Trønderbanen er svært viktig for tilrettelegging for en velfungerende 
bo- og arbeidsregion. For å øke godstransporten fra veg til bane, vil 
flere kryssingsspor og dobbeltspor på Dovrebanen og Trønderbanen 
være avgjørende viktig.





• Effekter av Meråkerbanens 
elektrifisering - Mulighetsstudie 
Meråkerbanen/Mittbanan

• Gods - Varestrømmer – effektiv 
logistikk – jernbanens 
konkurransekraft - eksportrettet 
sørvest transport, 
havnetilknytning, ferdigvarer, 
innsatsvarer nordøst transport, 
transittransporter, 
dagligvareforsyning

• Person - Reisemarkeder, 
næringsstrukturer, synergi 
kompetanse og tjenestemiljøer

• Redundance - alternative veier 
mellom Norge og Sverige

• Miljø - Klimautslipp

• Godt samarbeid eller felles 
prosjekt med norske og svenske 
myndigheter/markeder



Elektrifisering Trønderbanen og 

Meråkerbanen

Pågående utredninger av betydning for prosjektet:

• North East Cargo Link II (NECLII)-Midtnordens grønne 
transportkorridor. Styrke grunnlaget for en øst-vest-
korridor/forundersøkelser for investeringsbeslutninger/utvikling 
av transport og logistikkløsninger i korridoren. Meråkerbanen i 
et nordisk transportsystem.

• KVU Logistikknutepunkt Trondheimsregionen. Skal gi 
MidtNorge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og 
intermodalt knutepunkt for fremtidens transporter.

• KVU Trondheim – Steinkjer. Veg- og jernbaneinvesteringer i 
en sammenheng. Samdrift i anleggsfasen.



Elektrifisering av Trønderbanen og 

Meråkerbanen.

• Mulighetsstudie Meråkerbanen. På oppdrag fra 
samferdselsministrene: Utredning: Hvilken rolle kan 
Meråkerbanen/Mittbanan spille i det nordiske transportsystemet 
i fremtiden? Og hva skal til for at transportkorridoren får større 
betydning?

• ”Alle” vil en satsing både med hensyn til elektrifisering og 
standardheving, men skal vi vente til 2023 før vi kanskje har 
strukket ledningene og kanskje NSB har latt dagens 
dieselmateriell hangle mye på overtid?   



Elektrifisering av Trønderbanen og 

Meråkerbanen.

Hvordan kan vi få finansiert opp en raskere gjennomføring?

Hva gjør andre?

Botniabanen. 

• Kommunene sørget for tilpasning av oversikts- og detaljplaner, samt 
utredning, bygging og drift av trafikkterminaler.

• Banverket sørget for jernbanerelaterte utredninger, hovedplanarbeid, 
grunnerverv, samt overtok anlegget når det ble satt i drift.

• Botniabanen AB, eid 91% av Staten v/Næringsdepartementet og 9% av 
kommunene på strekningen, hadde ansvaret for å finansiere prosjektet, 
samt leie ut anlegget til Banverket (Trafikverket). Mao. Staten som 
medeier medvirket til privat finansiering utenfor Trafikverkets normale 
budsjettbegrensninger.  



Elektrifisering av Trønderbanen og 

Meråkerbanen.

Norrbotniabanen.

Ikke bygd.

• Pådriverorganisasjon/forening etablert med representasjon fra 
kommunene, næringslivet, foretaksorganisasoner, 
fagorganisasjoner, länsstyrelser, landsting mfl med ansvar for å 
arbeide for virkeliggjøring.

• Regionen har etablert Norrbotniabanan AB for å kunne 
iverksette forretningsmessige avtaler med Staten.

• Regionen tilbudt selskapet et lån på 250 mill SEK som 
forskuttering for finansiering av jernbaneutredning, herunder 
nødvendige hovedplaner, samt forskuttering av en oppstart 
snarest mulig. Forskutteringen tilbakebetales av Staten.



Elektrifisering av Trønderbanen og 

Meråkerbanen.

Nytt dobbeltspor gjennom Moss.

• Forskuttering av Moss kommune og Østfold fylkeskommune 
basert på vedtak i Stortinget:

• .Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet kan inngå 
avtaler om forskuttering av midler til jernbaneformål ut over 
gitt bevilgning……



Elektrifisering Trønderbanen og 

Meråkerbanen.

Gjennomføringstempoet må opp og 
elektrifiseringsinvesteringene må ses i sammenheng.

Forslag til oppfølging:

• Det etableres en forening (evt. selskap) med hovedansvar for 
nødvendig politisk pådriv, drøftinger og avklaringer med Staten, 
samt nødvendig planavklaring frem til anleggsstart.

• Foreningens medlemmer vil være fylkeskommunene og 
kommunene i nedslagsfeltet, samt næringsforeninger og 
transportaktører. Svenskene vil være med. Eget styre.

• Foreningen tilføres en arbeidskapital 2-4 mill.kr. med sikte på 
klargjøring av plangrunnlaget og finansieringsgrunnlaget. 2-3 
år.



Elektrifisering av Trønderbanen og 

Meråkerbanen.

• Det stiftes et utbyggingsselskap Trønderbanen AS med ansvar 
for utbygging og ferdigstillelse av anlegget i løpet av 2-3.

• Selskapet kan eies av fylkeskommunene med 1/3 hver og 
kommunene med 1/3 samlet.

• Avtale med Staten om forskuttering av investeringskostnadene, 
evt. at Staten blir medeier i selskapet.

• Investeringskostnadene skaffes til veie gjennom lån; det åpne 
markedet, fra Staten eller Nordiska Investeringsbanken.


