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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 04.06.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-5 Dato: 29. mai 2012  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1300-1500. 

Innkalt: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm 

 

 

AU 20/12 Referat/protokoll AU-møte 12.04.2012 og Rådmannsforum 23.05.2012. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 12.04.2012 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 23.05.2012 (Foreløpig) 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 12.04.2012 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 23.05.2012 tas til etterretning. 

 

AU 21/12 Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen  

Sak: I foregående AU-møter har vi vært enig om å avvente denne saken inntil departementets KS1-

vurdering forelå. Denne ble framlagt offentlig for kort tid siden, se hele rapporten her, (Sam-

mendrag: vedlegg 3) 

 Jernbaneverket har beskrevet status og forventet prosess i orienteringsvedlegg til Trondheimsre-

gionen-regionrådets  møte 17.02.2012, vedlegg 4. Som kjent hadde JBV da anbefalt delt sør 

som konsept ved at de la fram revidert KVU datert 13.01.2012, etter at høringen av det opprin-

nelige KVU-rapporten (datert 12.05.2011) var gjennomført med frist sommeren 2011. Revisjo-

nen skyldes delvis merknader fra KS1-konsulentene under vegs, dels JBVs vurdering av inn-

komne høringsuttalelser. 

 KS1-utredningen bygger på den reviderte KVU-rapporten.  KS1-konsulentene støtter delt sør, 

med Søberg som noe bedre enn Torgård. For Torgård antydes etappevis utvikling med bruk av 

Hegstadmoen. Det vises til ulike havneløsninger. Dersom integrert løsning ”fortsatt er ønsket 

basert på lokale prioriteter og overordnede politiske målsetninger”, anbefales det at Være og 

Midtsandan utredes videre. (Se sammendraget, vedlegg 3).  

 Som det framgår av saksgangen beskrevet i vedlegg 4, forventes nå en videre bestilling fra Sam-

ferdselsdepartementet til JBV om videre planprosess. Det er ikke lagt opp til flere formelle hø-

ringer. 

 Fylkestinget har fattet vedtak i april angående regional transportplan. Her ber fylkestinget Sam-

ferdselsdepartementet om å foreta en tilleggsutredning av framtidige godsstrømmer i et regio-

nalt, nasjonalt og Midt-Nordisk perspektiv. 

 Jeg tok opp saken til drøfting i rådmannsforum 23.05.2012, der ble det opplyst at det arbeides 

med en felles holdning for delt sør-alternativet fra Orkdal, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal. 

De fleste rådmennene anser at det ikke har hensikt å prøve å etablere felles enighet om kon-

sept/lokalisering i Trondheimsregionen-regionrådet. Det ble uttrykt at de enkelte kommunene 

må håndterer dette selv. STFK uttrykker også at de vanskelig kan ta opp saken på nytt ut fra 

vedtak i regional transportplan som referert over.  

 Jeg tok opp om det likevel kan være aktuelt med en gjensidig informasjon i kommende region-

rådsmøte fra ulike parter om status/initiativ, slik at vi er kjent med hverandre i forhold til at alle 

uansett ønsker konkret realisering snarest mulig. Rådmannsforum ga tilslutning til at dette vil 

http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/KS-rapporter/ks1_nytt_logistikknutepunkt_Trondheimsregionen.pdf
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/17231/2012-01-13%20Hovedrapport%20KVU%20nytt%20logistikknutepunkt%20Trondheimsregionen%20v2.0_rev190112_Siste2.pdf
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være fornuftig. En slik orientering bør i så fall innbefatte å ta med Jernbaneverket og Trondheim 

havn. 

 Vedlegg 3:  Sammendrag, KS1-rapport  

Vedlegg 4:  Notat fra JBV datert 13.02.2012 

Forslag til vedtak: 

Orientering om status/initiativ i forhold til logistikknutepunkt fra aktuelle parter settes på dags-

orden i kommende møte i Trondheimsregionen-regionrådet. 

  

AU 22/12 Uttalelse fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23 

Sak: Jeg viser til drøfting i ordførermøtet 09.05.2012. Saken har også vært drøftet i rådmannsforum 

23.05.2012, se kommentarer i referatet, vedlegg 2. Videre har jeg kontakt med STFK, NTFK og 

Trondheim kommune. Jeg tar sikte på å ettersende utkast til uttalelse i løpet av denne uken.  

Forslag til innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til uttalelse til NTP datert xxxx.  

AU 23/12 Videreføring fra kommunikasjonsplattform til handlingsplan: 

Sak: Jeg viser til drøfting i ordførermøtet 09.05.2012. Det har nå kommet utkast til tilbud på tilleggs-

arbeider fra Røe kommunikasjon. Dette sendes dere i egen sending.  

 Jeg tar sikte på å drøfte videreføring i AU-møtet, det dreier seg både om prioritering av tiltak og 

vurdering av hva vi gjør med egne ressurser og hva vi ønsker bistand til. 

Vedlegg 5:  Utkast fra Røe kommunikasjon datert 29.05.2012: Vedlegg til kontrakt av 13.10.2011 (Sendes i 

egen sending.) 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 24/11 Orienteringer 

 Samling infomedarbeidere: 

 - Jfr. drøfting i ordførermøtet. Rådmannsforum støttet opplegget og oppnevner deltakere til 

samlingen.  

Invitasjon til deltakelse i plansamarbeid om regionalt næringsareal på Nye Sveberg:  

- Jfr. drøfting i ordførermøtet. Tatt opp i rådmannsforum (se vedlegg 2) som peker på tydelig-

gjøring av formålet, lønnsomhet mm. Det jobbes videre ut fra dette.  

IKAP:  

- Dagseminar i administrativ prosjektgruppe avholdt 16.05.2012. Det forberedes oppstart av 

rullering etter sommeren 

Prosjektleder IKAP:  

- Ester Balvers er tilsatt.  

Interkommunal prosjektkoordinator:  

- Intervju pågår. 

Samhandling HiST-Trondheimsregionen 

- Ut fra signaler i Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.12, sak 19/12 ble dette drøftet 

i rådmannsforum, se vedlegg 2, sak RF 30/12. Det nedsettes en arbeidsgruppe med deltakere 

fra HiST og Trondheimsregionen somutreder samspill/bestillinger mellom HiST og kommu-

nene. Behov for utdannede kandidater er signalisert som et naturlig utgangspunkt. Stjørdal, 

Melhus, Klæbu, Trondheim og STFK oppnevner representanter til arbeidsgruppen. 

Status, samarbeid om samfunnssikkerhet/beredskap: 

-  Kontakt med alle kommunene, det vil bli innkalt til felles møte over ferien. 

Forberedelse, felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2011:  

- Samarbeid med NTNU organisasjonsteknisk er i god gjenge. Innhold videreføres i hht ordfø-

rermøtet. Kan bli nært 400 deltakere. (370 i kommunestyrer/bystyret/fylkestinget) Plenum og 

gruppeviser befaringer/besøk.  
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AU 25/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.06.2012  

Sak: Klæbu kommune står for tur som møtested.  

 Mulige saker til som er nevnt i dette saksframlegget: 

- Gjensidig info om status logistikknutepunkt  

- NTP-uttalelse 

 Innspill fra rådmannsforum: 

- Ev. Ungt entreprenørskap 

- Trondheim 2030 - Konsekvenser av befolkningsvekst - det langsiktige investerings- og are-

albehovet for tjenestene til befolkningen  

- Arbeid med forskuttering av elektrifisering, STFK m fl.  

- Kampflybase Ørland – scenarier om konsekvenser for regionen. Aktuelt å be STFK eller en 

ordfører fra de berørte kommunene om en redegjørelse?  

- Fylkesdelplan for vindmøller – at STFK ev. orienterer om status. 

  Andre mulige saker: 

-  JBV: Stasjonsstruktur er sendt ut til høring 

- Havnesamarbeidet, kan ev kobles med sak om logistikknutepunkt  

- Folkehelse – jfr. orientering fra Malvik i siste møte. 

- Spesifikke Klæbu-saker? 

 

AU 26/11 Eventuelt 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder  
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 16.04.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-4 Dato 18. april 2012  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1330-1500 

Til stede: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm, Jon Hoem 

Forfall:  

Referent: Jon Hoem 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til 
saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.  

 

 Ingen merknader til innkallingen. 

 

AU 09/12 Referat/protokoll AU-møte 07.02.2012 og Rådmannsforum 20.03.2012. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 07.02.2012 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 20.03.2012 tas til etterretning. 

 

AU 10/12 Forskningssenter for økt utvinning av olje/gass (IOR-senter) i Trondheimsregionen? 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at leder i næringsrådet Berit Rian skal avklare med MOLGA 
hvordan det skal jobbes videre med påvirkningsarbeid og hvem som bør involveres.  

- AU var klar på at MOLGA har fått et tydelig mandat om oppfølging i denne saken. 
- Trondheimsregionen bør gi en støtteerklæring dersom dette er naturlig. 

Vedtak:  Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med MOLGA. 

 

AU 11/12 Regional forvaltning av statens finansformue 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at NiT nå har tatt ansvaret for å føre fram saken. Kapitalmiljøet i 
Trondheimsregionen har lyktes med denne typen investeringer. Tilsvarende har investor-
miljøene i Bergens- og Stavangerregionen. Dette er langsiktig arbeid, som krever at en byg-
ger allianser med de andre miljøene utenfor Oslo. 

- AU påpekte at det må være et politisk trykk på saken.  
- Forholdet til Trøndelagsrådet ble drøftet. Leder Erling avklarer med Tore Sandvik/Ingvild 

Kjerkol angående Trøndelagsrådets engasjement.  

Vedtak:  Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med fylkeskommunene. 

 

AU 12/12 KVU E6 Oppland grense-Jaktøyen 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at Trondheimsregionen har samarbeidet med STFK om hørings-
uttalelsen og hatt kontakt med planleggere i de berørte kommunene. Det har ikke kommet 
avvikende merknader til Trondheimsregionens forslag fra de berørte kommunene. 

- AU ønsket at saken legges fram for Trondheimsregionen i møte 27.04.2012.  
- Ev merknader fra AU kan sendes sekretariatet før utsending til Trondheimsregionen.  
- Sak i Trondheimsregionen kan samordnes med en generell orientering om status for ivare-

takelse av samferdselspolitisk fundament i NTP-forslaget fra transportetatene. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/moter-2012/253-mote-i-arbeidsutvalget-07-februar-2012
jmj
Tekstboks
Arbeidsutvalget 04.06.2012Vedlegg 1
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Vedtak:  Forslag til uttalelse legges fram for Trondheimsregionen til vedtak 27.04.  

.  

AU 13/12 Kronikkforslag 

Vedtak: Kronikk om omdømmeundersøkelsen sendes inn av leder i Trondheimsregionen.  

 

AU 14/12 Høyhastighetstog - oppfølging 

Fra møtet: - AU ønsker at daglig leder utarbeider ordlyd for utsending av ny offensiv mot aktuelle be-
slutningstakere i NTP og andre allianser, med hensikt å endre formuleringen i NTP til fordel 
for Oslo-Trondheim.  

- Saken følges opp i Trondheimsregionens møte 27.04. 
- Høyhastighetsprosjektet er presentert i Jernbaneforum. Det tas opp videreføring av dette i 

samhandling med dem. Tor Erik Jensen er nå leder for jernbaneforum og deltar i Trond-
heimsregionens møte. 

Vedtak:  Prosjektet videreføres med sikte på å oppnå endring i NTPs formulering om prioritert strek-
ning. 
 

AU 15/12 Årsmelding Trondheimsregionen 2011 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om formen på årsmeldingen, tilsvarer 2010. Fondsoverføring fra 
2011 til 2012 er 3,5 mill kr, hovedtyngden av dette er ressurser til næringsplanen, her blir 
det større ressursbehov kommende år. 

- AU gir eventuelle kommentarer til framlagt tekst før utsending til Trondheimsregionen. 

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregio-
nen 2011. 
   

AU 16/12 Ordførermøte 99.05.201 

Fra møtet: - AU ønsker at Knut Røe tilrettelegger drøftingsprosesser innefor temaene ”Trondheimsregi-
onen som politisk verksted/tenketank”, ”saker/budskap og historier som viser nytte/be-
tydning av samarbeidet” og  ”merkevarebygging”. 

- Andre saker kan tas opp 
- Samme arrangementsopplegg som på Leangen med etterfølgende middag. 

 Vedtak: Ordførermøte gjennomføres 09. mai 2012 kl 1400-1900. 

 

AU 17/12 Orienteringer 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om utlyste stillinger og webpresentasjon av næringsareal.  
 

AU 18/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Fra møtet: Malvik kommune arrangerer, møtested: Stav Hotell (Best Western). 

 Saker som AU prioriterte tatt opp: 
Forskningssenter for økt utvinning av olje/gass (IOR-senter) i Trondheimsregionen? 
- Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med MOLGA, jfr sak 10/12. 
Regional forvaltning av statens finansformue.  
- Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med fylkeskommunene, jfr sak 11/12. 
Årsmelding Trondheimsregionen 2011 
- Legges fram for Trondheimsregionen til vedtak, jfr sak 15/12 
KVU Oppland grense-Jaktøyen  
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- Tas med i møtet sammen med en gjennomgang av transportetatenes NTP-forslag i forhold 
til samferdselspolitisk fundament, jfr sak 12/12 

Jernbaneverket starter utredning av dobbeltspor Trondheim-Hommelvik 
- JBV og Trondheimsregionen er enig om et tett samarbeid om dette arbeidet.  
- Daglig leder orienterte om at også SVV har tatt kontakt angående start av planarbeid på E6 

Stjørdal-Trondheim, men utgangspunkt at tunellforskrifter krever dobbeltløp. Begge disse 
sakene er viktig i forhold til rullering av IKAP. 

- JBV inviteres til en redegjøring. AU ba om at JBV samtidig kan utfordres på elektrifisering av 
Rørosbanen, en sak som aktualiserer seg i forbindelse med stengningen i Soknedal. 

Si Trondheimsregionen! 
- Saken sto på dagsorden sist men ble utsatt. Terje Granmo forespørres om å ta dette nå. 
FoU-institusjonenenes regionale perspektiv 
- HiST og NTNU ved Trond M Andersen og Johan E Hustad inviteres til å gi innledninger. Disse 

bør rettes mot utdanningsinstitusjonenes avhengighet/samvirke med kommunene i Trond-
heimsregionen, for eksempel næringsutvikling, innovasjon, bosetting/rekruttering av ar-
beidskraft og studenter, praksisplaser/sommerjobber osv.  

 

AU 19/12 Eventuelt 

Fra møtet: Logistikknutepunkt ble drøftet 
- Daglig leder orienterte om gjennomgang av kommunenes høringsuttalelser. 
- Erling Lenvik orienterte om at det forberedes felles utspill fra kommunene sør for byen om 

å prioritere delt løsning. 
- Rita Ottervik deltar i møte med departementet 19.04, forespør om status. 
- Jon sjekker status for offentliggjøring av KS1-utredning. 

 
 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder  
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 23.05.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-6 Dato: 23. mai 2012  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 23. mai 2012 kl 1300-1530 

Til stede: Kjell Fosse, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Erlend 
Myking, Odd Inge Mjøen, Hans Kringstad, Børge Beisvåg, Jon Hoem, Sigmund Knutsen. Til sak 
24/12: Wenche Ulvan og Morten Sørli møtte fra Ungt Entreprenørskap. 

Forfall: Randi Rasmussen, Stein A. Ytterdahl, Ove Snuruås, Vigdis Bolås  

 

 Leder Knut Dukane tok opp å behandlet ny sak på bakgrunn av signaler i Trondheimsregionen-
regionrådets møte 27.04. 2012: Trondheimsregionens samhandling med HiST. Dette ble fast-
satt. 

 

RF 22/12 Referat fra møte 20.03.2012 

Vedtak: Referatet godkjent. 

 

RF 23/12 Saker fra næringsrådet som skal følges opp i kommunene  

Fra møtet: - Prosjektleder Børge Beisvåg orienterte. Statuskonferansen ble gjennomført med ca 40 del-
takere. Det er nødvendig å få opp trykket i arbeidet, samarbeid med næringsmedarbeidere 
er viktig. Han ba om tilbakemelding på arbeid med selvangivelser og sak om politiske inn-
spill. De ”selvangivelsene” som er kommet inn er positiv.   

- To saker behandles i Trondheim kommune: 1) Om strategisk handlingsplan til Formannska-
pet og 2) Selvangivelse til Finans- og næringskomiteen i mai-juni. Melhus fremmer politisk 
sak som omhandler begge tema kommer i august. Klæbu skal ikke ha politisk behandling av 
selvangivelsen, næringsplanen behandles i sommer. Midtre Gauldal behandler saken over 
sommerferien. STFK: For å involvere politisk har det vært en foreløpig behandling i komite-
en, det blir ny behandling i fylkesutvalget 6. juni, fylkestingsvedtak i slutten av juni.  

- Daglig leder tok opp at dugnadsperioder har fungert positivt i IKAP-arbeidet, kan tilsvaren-
de dugnadsarbeid være aktuelt for næringsrådgiverne/FoU-kontakter?  

- Flere uttrykte at det er viktig å bli mer konkret i næringsutviklingsarbeidet.  Dette gjelder 
ikke minst i samhandling med HiST. Vi må løfte det opp fra innsalg (HiST)/avlastning av opp-
gaver (kommunene). 

Vedtak: Dugnadsopplegg rundt næringsplanen settes opp som eget tema i senere møte. 

 

RF 24/12 Ungt entreprenørskap-prosjektet 

Orientering - Wenche Ulvan orienterte om positive møter med ordførere og rådmenn i regionen som gir 
prosjektet et solid fundament. Entreprenørskap handler om læringsstrategier for livslang 
læring: Kreativitet som utgangspunkt for læring.  

- I tilbakemeldingene fra skolesektoren registrerer vi noe ulikt engasjement i kommunene, 
noen kommuner er veldig bra. Det er mange kontaktpersoner på skolene, men det er noen 
kommuner som mangler kontaktperson for UE i administrasjonen.  

jmj
Tekstboks
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- Trondheimsregionen er som en av fem invitert til å delta på grundercamp ved oljemessa i 
Stavanger i juni. En jury skal kåre vinner på Rosenborg skole 5. juni, som får tur til Oljemes-
sa. Jurymedlem fra Nord-Trøndelag ønskes. Det er gjennomført grundercamp ved 17 skoler 
i Trondheim. Haliburton sponser. Morten Sørli orienterte om arbeidet som nå skjer ved sko-
lene og kursing i grundercamp. Det skal jobbes sammen med Ny Giv for å motvirke frafall.   

Drøfting:  - Flere ønsket konkret tilbakemelding om hvor det fungerer og ikke fungerer. Ny politisk for-
ankring/orientering i regionrådet bør være aktuelt.  

- Møtet framhevet at dette er langsiktig arbeid, samtidig ble det påpekt at valgfag i ung-
domsskolen tilsier at vi må være spesielt aktiv nå. 

- Alle kommuner har skolefaglig rådgiver som UE kan bruke som kontakt.  
- Leksvik foreslår mulig jurymedlem.  
- UE tar kontakt med daglig leder om når det er modent for orientering i regionrådet; 15. juni 

eller senere.  
- Erfaringene fra Leksvik tilsier at det er nødvendig med en ressursperson ved hver skole. UE 

påpekte at det er viktig med ildsjeler, men at dette også må gjennomsyre hele skoleverket 
som læringsstrategi.  

Vedtak: Rådmannsforum oppfordrer kommunene til fortsatt aktiv oppfølging mot skolene for å lyk-
kes med Ungt-entreprenørskaps-prosjektet. 

 

RF 25/12 Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen  

Fra møtet: - Melhus ønsker å ta seg av dette selv, tror ikke det er mulig med felles uttalelse, basert på 
formannskapet i Melhus sin drøfting 22. mai. Det arbeides med en felles holdning for sør-
alternativ fra Orkdal, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal. Stjørdal og Trondheim støttet at si-
tuasjonen tilsier at kommunene må håndtere dette hver for seg. 

- Fylkestinget har fattet vedtak i april ang. regional transportplan som tilsier at det blir vans-
kelig å delta i ny behandling i Trondheimsregionen. Her ber fylkestinget Samferdselsdepar-
tementet om å foreta en tilleggsutredning av framtidige godsstrømmer i et regionalt, na-
sjonalt og Midt-Nordisk perspektiv.  

- Daglig leder tok opp om det likevel kan være aktuelt med en gjensidig informasjon i kom-
mende regionrådsmøte fra ulike parter, slik at vi er kjent med hverandre i forhold til at sam-
let påvirkning skal føre til konkret realisering, som jo alle ønsker. Rådmannsforum ga tilslut-
ning til at dette vil være fornuftig. 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

RF26/12 Uttalelse fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23 

Fra møtet: - Daglig leder tok opp om vinkling med omfordeling mellom regioner er et greit utgangs-
punkt. Tilslutning til dette, viktig å finne de gode argumentene. Det ble tatt opp at dette bør 
dokumenteres, nå er det Trøndelags tur, vi har vært underfinansiert lenge. Andre var mer 
opptatt av framtidsperspektiv enn å se bakover. Møtet mente det viktigste argumentet er 
at befolkningsveksten i Trondheimsregionen krever bedre kommunikasjoner for en større 
bolig- og arbeidsmarkedsregion. En større ressursandel må komme til byregionene som føl-
ge av den sterke befolkningsveksten. Statens andel til bomprosjekt på Østlandet er 50%, 
dette er mye høyere enn i våre prosjekt.  

- Goodwill i Samferdselsdepartementet rundt Miljøpakken må brukes bevisst.  Miljøpakken 
anses som en suksess nasjonalt, dette må utnyttes til gode for hele regionen. 

- Melhus foreslo at E6 Sør deles opp i tre prosjekter, Jaktøyen-Skjæringstad, Skjæringstad-
Støren og Støren-Oppdal. Daglig leder uttrykte at det i tillegg er viktig å framholde Tonstad-
Oppdal som en sammenhengende vegstrekning, for å unngå konkurranse innbyrdes mellom 
strekninger. Vi har i samferdselspolitisk fundament framhevet Jaktøyen-Oppland som en 
samlet pakke.  Samtidig må vi forholde oss til at NTP har delt opp i prosjekt. Det ble presi-
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sert at bompenger kan tas inn når prosjekpakke/bompengesøknad er godkjent i Stortinget, 
også med etappevis utbygging.  

- Midtre Gauldal tok opp at  raset i Soknedal har vist viktigheten av Rørosbanen, primært be-
hov for oppdatert signalstyringssystem og lengre/flere dobbeltspor. Fylkestinget definerer 
Trønderbanen som Oppdal/Røros-Steinkjer mht elektrifisering i vedtak i regional transport-
plan i juni. Det var enighet i møtet om at situasjonen nå tilsier at Rørosbanen omtales i hø-
ringsuttalelse NTP. 

- Flere pekte på at høyhastighetstog er urealistisk, ressursene bør brukes på annen jernbane-
satsing i regionen. Også synspunkt i møtet på vi må kunne argumentere for andre prosjek-
ter og behov uten å skyte ned lyntog. Daglig leder uttrykte at fokus i vår uttalelse bør være 
på de mer aktuelle prosjektene på eksisterende nett, men det samtidig må kommenteres at 
Oslo-Stavanger ikke bør være et førstevalg dersom lyntog skal bygges, også at Bergensba-
nen skal utredes for utbedring av eksisterende bane.     

- STFK uttrykte at det kommende året er kritisk for å få til elektrifisering av Trønderba-
nen/Meråkerbanen. I sak til fylkesutvalget foreslås at det stilles 10 mill kr til rådighet for 
prosjektering av elektrifisering, det samme eller mer kommer fra NTFK. JBV har antydet en 
kostnad på 30-50 mill. Med slike vedtak antas at Samferdselsdep vil akseptere og gi klarsig-
nal. JBV kan utarbeide anbud for planlegging før klarsignal fra Samferdselsdep. 

Vedtak: Signalene fra møtet brukes som grunnlag for forslag til høringsuttalelse. 

 

RF 27/12 Samling infomedarbeidere – kobling mellom Trondheimsregionens og kommunenes 

hjemmesider  

Fra møtet: - Rådmannsforum støttet opplegget beskrevet i saksfremlegget. Navn på deltakere i dagse-
minar meldes til daglig leder. 

Vedtak: Rådmannen peker ut info-medarbeider(e) som deltar i dagssamling som beskrevet i saks-
fremlegget 

 

RF 28/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.06.2012 

 Tatt opp i saksfremlegget og i saker foran: 
- Ev. Ungt entreprenørskap 
- Gjensidig info om status logistikknutepunkt  
- Havnesamarbeidet 
- Trondheim 2030 - Konsekvenser av befolkningsvekst - det langsiktige investerings- og are-

albehovet for tjenestene til befolkningen 
- JBV: Stasjonsstruktur er sendt ut til høring 
- NTP-uttalelse 

 
  Andre innspill i møtet: 
  -  STFK-arbeid om forskuttering av elektrifisering  

- Kampflybasen Ørlandet – scenarier om konsekvenser for regionen 
- Fylkesdelplan for vindmøller - STFK bør orientere om status. 

 

RF 29/12 Orienteringer/spørsmål 

Invitasjon til deltakelse i plansamarbeid om regionalt næringsareal på Nye Sveberg:  
- Daglig leder orienterte om drøfting i ordførermøtet. Signaler fra rådmannsforum: Det må 

tydeliggjøres hva som er formålet. Utrede konkret hva et planselskap skal være, mulig lønn-
somhet, mandat med mer. Det bør framgå hva som er ideen/formålet med et slikt selskap: 
Vi skal lykkes med et stort regionalt næringsareal og det skal lønne seg. Politisk forankring i 
kommunene nødvendig dersom det skal gjøres en større utredning. Bør flere arealer inngå i 
et selskap? Hva er problemet med å igangsette Sveberg - risikokapital? Hvis det er for dyrt 
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for Malvik, er det da lønnsomt for andre? Utredningene fra 2005-6 kan gi nyttig kunnskap, 
likeså erfaringene fra Forus. Bør Malvik lage et investeringskonsept først? Vil de nærmeste 
kommunene delta?    

IKAP:  
- Daglig leder orienterte om dagseminar i administrativ prosjektgruppe avholdt 16.05.2012: 

Det forberedes oppstart rullering etter sommeren 
Prosjektleder IKAP:  
- Ester Balvers er tilsatt. Har også GIS-kompetanse. 
Interkommunal prosjektkoordinator:  
- Intervju pågår. 
Videreføring avkommunikasjonsplattform til handlingsplan:  
- Drøftet i ordførermøtet, avklaring av videre samarbeid med Røe kommunikasjon pågår. 
Status, samarbeid om samfunnssikkerhet/beredskap: 
-  Kontakt med alle kommunene, det vil bli innkalt til felles møte over ferien. 
Forberedelse, felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2011:  
- Samarbeid med NTNU organisasjonsteknisk er i god gjenge. Kan bli nært 400 deltakere. 

(370 i kommunestyrer/bystyret/fylkestinget) Plenum og gruppeviser befaringer/besøk.  
Utsending fakturaer for 2012-kontingent og Ungt Entreprenørskap-prosjektet: 
- Daglig leder redegjorde for bakgrunnen, fakturaene sendes ut før sommeren. 

 

RF 30/12 Samhandling HiST-Trondheimsregionen 

Fra møtet: - Daglig leder innledet med bakgrunn i referat fra Trondheimsregionen-regionrådets møte 
27.04.12, sak 19/12. I rektor Trond Andersens innlegg om HiSTs regionale rolle ble det tatt 
opp at senter for samhandling og for velferdsteknologi er etablert og at dette angår både 
kommunene og næringslivet, det samme gjelder utvikling av handelshøgskole og innova-
sjonssenter. HiST påpekte at kommunene kan bli bedre bestillere på hva høgskolen skal pri-
oritere, strategisk og langsiktig. Det ble også nevnt at master- og bacheloroppgaver kan gjø-
res i kommunene. I drøftingen etter innlegget foreslo Rita Ottervik at rådmannsforum kan 
ta en runde på hvordan vi kan samhandle bedre med HiST, hver for oss blir vi for fragmen-
tert.  Flere støttet dette. 

- Rådmannsforum ønsker en drøfting av hvordan samhandling med HiST kan ivaretas bedre. 
Dette må handle om konkrete opplegg, ikke bli en generell FoU-strategi. Skillet mellom 
FoU-behov og konkret behov for utdannede kandidater ble framhevet. Det var enighet om 
at hele aktivitetsspekteret innenfor HiST er aktuelle tema for slik samhandling, men at be-
hov for utdannede kandidater kan være et naturlig oppstartstema. 

 

Vedtak. Det nedsettes en arbeidsgruppe med deltakere fra HiST og Trondheimsregionen om sam-
spill/bestillinger mellom HiST og kommunene, behov for utdannede kandidater er et naturlig 
utgangspunkt. Arbeidsgruppen fremmer innspill til rådmannsforum.  

 Stjørdal, Melhus, Klæbu, Trondheim og STFK oppnevner representanter til arbeidsgruppen. 

 

RF 31/12 Eventuelt 

  Ingen saker 

 

 

Knut Dukane  Jon Hoem 

leder rådmannsforum daglig leder  
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Sammendrag 

Advansia AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS og Det Norske Veritas AS, heretter kalt 

kvalitetssikringsgruppen (KSG), har på oppdrag fra Finansdepartementet og 

Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt 

logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. I rapporten har KSG besvart følgende tre spørsmål: 

� Er kvaliteten på mottatt dokumentasjon tilstrekkelig? 

� Er anbefalingen om konseptvalg riktig? 

� Hva er viktig å ivareta i forbindelse med videre utredning av prosjektet? 

 

Kvalitet på mottatt dokumentasjon er i hovedsak tilstrekkelig 

Kvalitetssikringsgruppen vurderte kvaliteten på mottatt dokumentasjon som tilstrekkelig for å 

gjennomføre KS 1 i henhold til rammeavtalens krav. Konseptvalgutredningen (KVU) av 12. mai 2011 

ble vurdert til å være oversiktlig og inneholder den nødvendige informasjon. Vedlegg til KVUen 

understøttet at det er gjennomført en strukturert prosess for å etablere behov, mål og krav med bred 

involvering av interessenter. Den detaljerte kvalitetssikringsprosessen avdekket imidlertid en del feil 

og mangler, som sammen med tilbakemeldinger fra høringsuttalelser, initierte en revisjon av 

opprinnelig KVU fra Jernbaneverkets side. Den reviderte KVUen av 13.01.2012 med tilhørende 

underlagsdokumentasjon er lagt til grunn for denne rapporten. 

 

Anbefalinger av konseptvalg 

De samfunnsøkonomiske analysene viser at flere konsepter kommer forholdsvis likt ut for prissatte 

konsekvenser. Hovedgevinsten ligger i transporten mellom Oslo og Trondheimsregionen. De ikke-

prissatte konsekvensene og oppfyllelse av krav og behov fra interessenter blir følgelig viktige 

beslutningskriterier for lokalisering. Før en beslutning om konsept og lokalisering tas, kreves videre 

konsekvensutredninger.  

� KSG støtter KVUens anbefaling om en delt løsning sør. I den kvantitative samfunnsøkonomiske 

analysen kommer D3b Søberg best ut. Forskjellene til D2 Torgård-Brattøra-Orkanger og D2b 

Torgård-Muruvik-Orkanger er imidlertid små.  

� Torgård tilfredsstiller i større grad primærinteressentenes behov med nærhet til Trondheim 

sentrum. En av de største usikkerhetene i prosjektet er utviklingen i godstransportmengder, og 

Torgård ligger etter KSGs mening best til rette for en trinnvis utbygging. Ved å utnytte 

eksisterende terminal på Heimdal/Heggstadmoen mener KSG at planlagt tunnel sør for Torgård 

kan utsettes inntil godsmengden blir så stor at tunnelen er påkrevd for effektiv drift. Sent i 

prosessen ble det identifisert konflikter med lokale næringsinteresser. Dette er ikke behandlet i 

KVUen, og må utredes videre i neste fase av prosjektet. Konsekvenser og eventuelle kostnader 

ved nedleggelse av eksisterende næringsaktivitet er ikke tatt hensyn til i KSGs analyse. 

� Bruk av eksisterende havn i Orkanger og på Brattøra, eller eventuell bygging av ny havn i Muruvik, 

sikrer fleksibilitet med tanke på usikkerheten i fremtidige godsmengder som overføres fra bane til 

skip. En ny havn i Muruvik, sammen med Orkanger, vil sikre en effektiv havnekapasitet både sør 

og nord for Trondheim. Frigjøring av attraktive havnearealer på Brattøra er en ytterligere lokal 

effekt, som ligger utenfor omfanget til dette prosjektet. 

jmj
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� KSG mener videre at en delt sør løsning kan driftes som en integrert løsning, så fremt det fins 

effektive transportløsninger mellom terminal og havn, samtidig som disse har integrerte IKT 

systemer for drift. Samlokalisering er dermed ikke en forutsetning. 

� Dersom en samlokalisert integrert løsning fortsatt er ønsket basert på lokale prioriteter og 

overordnede politiske målsetninger, anbefaler KSG at I1a Være og I2a Midtsandan utredes videre. 

Disse alternativene kommer godt ut i de kvantitative samfunnsøkonomiske analysene, samtidig 

som de tekniske og naturgitte forhold er ukomplisert med god tilgang til trafikknutepunkter. De 

ikke-kvantifiserte lokale ulempene, spesielt knyttet til miljø, er imidlertid betydelige, og KSG ser 

ikke denne løsningen som attraktiv i forhold til delt sør. 
 

Videre utvikling av prosjektet 

KSGs mener at en delt løsning med effektive transport og integrerte IKT tekniske løsninger mellom 

terminal og havn i praksis kan ses på som en integrert løsning. Dersom prosjektet støtter denne 

vurderingen, må den forankres hos interessenter før lokalisering avgjøres. Videre bør kravene til 

konseptene tydeliggjøres, prioriteres og gjøres målbare for bedre å kunne underbygge krav- og 

måloppnåelse for endelig konseptvalg. 

I forhold til selve lokaliseringen er nivået på beslutningsinformasjonen som foreligger foreløpig for 

grovt. For de aktuelle lokaliseringsalternativene må prosjektet: 

� Gjennomføre en konsekvensutredning. 

� Kartlegge grunnforhold da blant annet forekomster av kvikkleire kan vanskeliggjøre 

realiseringen av enkelte alternativer. 

� Detaljere behov for tilstøtende infrastruktur. 

� Konkretisere mulighetene for trinnvis utbygging. 

� Skissere en robust finansieringsordning. 

� Sikre politisk forankring i kommune for lokalisering. 

� Skape generell forankring for valgt lokalisering. 
 

Deretter bør prosjektet organiseres på en måte som forplikter til samarbeid mellom interessenter. 

Viktige tiltak vil være å opprette en styringsgruppe bestående av representanter for dem som er 

direkte involvert i prosjektgjennomføringen. Gruppen må ha riktig fagkompetanse og erfaring for å 

kunne lede og beslutte, med nødvendige fullmakt og myndighet innenfor rammene som er satt av 

prosjekteier. Styringsgruppen må ikke bli et forhandlingsutvalg mellom eierne for å ivareta partenes 

særinteresser. Det bør etableres tre referansegrupper basert på type interessenter og deres behov og 

krav. Referansegruppen skal gi innspill og råd til styringsgruppen og bidra til å forankre prosjektet. 

Når lokalisering og organisering er avklart, bør det utarbeides et skisseprosjekt. Skisseprosjektet skal gi 

oversikt over mulige tekniske løsninger, detaljerte driftskonsepter og tiltak som kan øke mål- og 

kravoppnåelsen. Det må også lages en gevinstrealiseringsplan som muliggjør en verifikasjon av at 

prosjektet når beskrevne mål. Prosjektet må også umiddelbart etter oppstart identifisere risikoer som 

kan true måloppnåelse og gevinstrealisering. Gjennom kvalitative og kvantitative risikoanalyser må 

nødvendige risikoreduserende tiltak identifiseres og gjennomføres. Med det store antall interessenter, 

behov og krav som foreligger i dette prosjektet, bør en kontinuerlig oppfølging av risikobildet være en 

sentral oppgave for prosjektorganisasjonen. 



NOTAT 

SAK:  Status Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 
Til: Trondheimsregionen v. Jon Hoem 

Fra: Raymond Siiri, Jernbaneverket   Dato: 13.2.2012 

 

Status i prosessen: 

1. Den 20. jan 2012 leverte Jernbaneverket revidert Konseptvalgutredning til 

Samferdselsdepartement (SD). Revisjonen har en konkret anbefaling fra Jernbaneverket. 

 Dette betyr ikke at konseptvalget er tatt. Det er vår oppdragsgiver SD/politikere som har 

dette ansvaret. Jernbaneverket anser seg ferdig med KVU og må vente på føring fra SD.  

 Det er ikke planlagt flere høringer i KVU fase.  

2. Revisjonen omfatter KVU hovedrapport og delrapport Konseptanalyser.  

 Oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser basert på funn i kvalitetssikring høst 2011 

 Et nytt konsept (kombinasjon av delt og integrert) er analysert. 

 Høring er oppsummert i KVU hovedrapport kap.1.4. Oppdaterte KVU og høring er under: 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal

-i-Trondheimsregionen/   

3.  Den 20. februar 2012 leverer KS1-konsulentene ferdig KS1 til SD.  

 KS1 er en uavhengig kvalitetssikring av materialet som Jernbaneverket har produsert. De 

tar utgangspunkt i samme konseptalternativ, men foretar derfra en selvstendig 

samfunnsøkonomisk analyse. Og kommer med sin anbefaling. 

 Pr dato vet ikke Jernbaneverket når KS1 blir offentlig tilgjengelig. 

3. Våren 2012 – det forventes brev med bestilling fra SD om videre planprosess.  

 Jernbaneverket har anbefalt at det i neste fase foretas konsekvensutredning innenfor plan- 

og bygningslovens bestemmelser. Med flere alternativer, fortrinnsvis innenfor et konsept. 

Men dette avgjør SD.   

 Jernbaneverket ønsker ikke å starte en plan- og bygningslovprosess før SD-føring kommer 

4.  Hele 2012: Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) med handlingsprogram lages av 

transportetatene. Denne må anvise rammer til godsterminal for å gi realisering i perioden. 

5.  Våren 2013 – Stortinget behandler og vedtar den neste NTP  

 Om kun konsept eller om lokalisering omtales er avhengig av at lokaliseringsvalget er 

foretatt. Dette avhenger om grunnlaget for dette er ferdig, se neste punkt. 

6. Jernbaneverket anbefaler at en konsekvensutredning (KU) med kommunedelplan er neste fase:  

 Innenfor plan og bygningslovens (PBL). Dette betyr at videre samarbeid med eksterne 

skjer innenfor disse rammene. Organisering osv. vil fremkomme av planprogram  

 Med mer detaljerte undersøkelser av blant annet grunnforhold og andre faste KU temaer 

 Tidskritisk at en SD-føring kommer til en konsekvensutredning er ferdig og gir 

lokalisering. Det er ikke sikkert NTP trenger dette konkrete grunnlaget 

 Målet for KU/kommunedelplan er å gi grunnlag for et lokaliseringsvalg 

 Deretter kan de neste plannivåene; reguleringsplan og detalj/byggeplan produseres 

 

Trondheim 13.2.2012 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/
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