INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 23.05.2012
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 12/1746-5

Dato: 16. mai 2012

Sted:

Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset.

Tidsrom:

Onsdag 23. mai 2012 kl 1300-1600

Innkalt:

Kjell Fosse, Randi Rasmussen, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard,
Kathrine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Erlend Myking, Odd Inge
Mjøen

Kopi

Ove Snuruås, Ida Munkeby, Kristian Rplstad, Børge Beisvåg, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen,
Birger Elvestad, Hilde Christin Larssen, Wenche Ulvan

RF 22/12

Referat fra møte 20.03.2012

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 20.03.2012
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

RF 23/12
Sak:

Saker fra næringsrådet som skal følges opp i kommunene
Som avtalt settes denne saken på dagsorden i hvert møte. Børge Beisvåg orienterer om statuskonferansen som ble avholdt 23.04.2012 og andre aktuelle saker. Vi ønsker tilbakemelding fra
kommunene på arbeidet med ”selvangivelsen” og politisk sak i kommunene med innspill til
næringsplanen.

Vedlegg 2: Referat næringsrådets møte 28.03.2012
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 24/12
Sak:

Ungt entreprenørskap-prosjektet
Ungt entreprenørskap ved Wenche Ulvan raporterer om prosjektet så langt. Det er gjennomført
rektormøter. Tilbud om kurs er utsendt til skolene, status for påmelding legges fram i møtet. Et
spørsmål som rektorene har tatt opp er vikarbehov i forbindelse med kurs, både i forhold til
kostnader og tilgjengelige vikarer. NB: Alle kurs- og materiellutgifter til skolene dekkes av
Trondheimsregionen-prosjektet. Noen kommuner har tatt inn entreprenørskap i skolen i lederavtaler med rektorene, dette bør være naturlig ut fra det sterke politiske engasjementet i denne saken. De aller fleste kommunene har ungdomskommunestyre/bystyre, vi ønsker å prøve ut å presentere prosjektet i noen av disse.

Forslag til vedtak:
Rådmannsforum oppfordrer kommunene til aktiv oppfølging mot skolene for å lykkes med Ungtentreprenøsrskaps-prosjektet.

RF 25/12
Sak:

Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Det ble framlagt orienteringsvedlegg om Jernbaneverkets status og forventet prosess i Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2012, (vedlegg 3). 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
opprinnelige KVU-rapporten (datert 12.05.2011) var gjennomført med frist sommeren 2011.
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Revisjonen skyldes delvis merknader fra KS1-konsulentene under vegs, dels JBVs vurdering av
innkomne høringsuttalelser. Trondheimsregionen har avventet å vurdere saken videre inntil departementets KS1-vurdering forelå. Denne ble framlagt offentlig sist uke, se hele rapporten her.
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. Jeg viser til sammendraget i KS1-rapporten som er vedlagt. Som
kjent er det i utgangspunktet sterke politiske signaler i forhold til at integrert løsning er mest
framtidsrettet. Dette gjelder spesielt fylkeskommunene i nord og sør og sannsynligvis også stortingets samferdselskomite. Ut fra denne situasjonen bør det vurderes risiko i forhold til å binde
seg til bare ett konsept nå. Jeg minner også om at grunnforholdene på Torgård ikke er avklart
tilstrekkelig. Trondheimsregionens faktagrunnlag og regionale vurderinger er et aktuelt bakgrunnsmateriale.
Jeg legger fram saken til drøfting, med primært utgangspunkt å få signaler/anbefalinger om videre håndtering i Trondheimsregionen og kommunene. Som det framgår av vedlegg 3, forventes
nå en videre bestilling fra Samferdselsdepartementet til JBV om videre planprosess. Det er ikke
lagt opp til flere formelle høringer.
Vedlegg 3: Notat fra JBV datert 13.02.2012
Vedlegg 4: Sammendrag, KS1-rapport
Vedlegg 5: Matrise med momenter fra kommunenes høringsuttalelser
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

RF26/12
Sak:

Uttalelse fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23
Jeg viser til gjennomgang i Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.2012, sak TR 14/12,
hvor rådet ønsket forslag til uttalelse fra Trondheimsregionen framlagt i neste møte. Saken er
også kort drøftet i ordførermøtet 09.05.2012. Ønsker at vi tar en gjennomgang med innspill fra
rådmannsforum: Noen momenter:
Generelt:
o Et hovedbudskapet bør være at MidtNorge/Trondheimsregionen skal ha en større relativ
andel av den totale ressurstilgangen i NTP. Heller ikke med 45% rammepåslag oppnås akseptable løsninger i forhold til klimautfordringene og rimelige utviklingskrav til storbyregionen. Som storbyregion har vi utfordringer som er spesielle og som vil gi stor miljøeffekt, ivaretakelse har nasjonal betydning. Dette må enten ivaretas med ytterligere rammepåslag eller en nasjonal omfordeling.
E6 Sør Tonstad-Jaktøyen:
o Miljøpakken har en totalsum på 1760 mill i perioden 2010-2024. Dette omfatter mer enn de
konkrete enkeltsummene for Tonstad-Jaktøyen som er angitt i NTP, de konkrete enkeltsummene er for lav og kan komme for langt ut i perioden.
o Vi må pressisere at E6 Sør i Miljøpakken og ”Trondheimsvegen” ikke er konkurrerende
prosjekt i NTP – det to parsellene er en sammenhengende vegstrekning som utgjør MidtNorges viktigste veg. Vi må argumentere for at totalrammen er for liten. Ved kostnadsvurderinger skal funksjonskravene opprettholdes. ”Trondheimsvegen” må behandles som en
pakke.
Logistikknutepunktet:
o Jfr. sak RF 25/12
Kollektivsatsing i miljøpakken:
o Vi viser til at fase 2 skal realiseres og positive signaler fra Samferdselsministeren om
Trondheimsregionen.
Dobbeltspor og elektrifisering på Trønderbanen:
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o
o

Vi må ha raskere finansiering enn NTP beskriver for elektrifisering, dobbeltspor er ikke
omtalt, må inntas.
Vi må påpeke at IC også må gjennomføres i storbyområdene utenfor Østlandet, satsingen
rundt Oslo gir et kraftig konkurransefortrinn for hovedstadsområdet – som må utballanseres.

Høyhastighetstog:
o Målet er å endre formuleringer i NTP-foslaget ang Oslo-Kristriansand-Stavanger som mest
aktuelle høyhastighetsbane og Bergensbanen ang opprusting.
o Følges opp som avtalt i AU
Meråkerbanen:
o Må inn, jfr forskuttering.
E6 ”Trondheimsvegen”:
o Jfr KVU-uttalelsen og kommentarene ang Tonstad-Jaktøyen.
E39 i Orkdal:
o Gjenstående strekning etter at Høgkjølen er utbygd.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

RF 27/12
Sak:

Samling infomedarbeidere – kobling mellom Trondheimsregionens og kommunenes
hjemmesider
I kommunikasjonsprosjektet er det foreslått å etablere bedre sammenheng mellom kommunenes
hjemmesider og Trondheimsregionens hjemmeside. Videre at en ønsker å bidra til felles positiv
kompetanseheving angående informasjonsarbeid i kommunene. Dette er et aktuelt videreføringsprosjekt med bistand fra Røe kommunikasjon, i tillegg til at det tilrettelegges for at de ulike
kommunene utveksler erfaring/kunnskap. Vi foreslår en dagssamling for de aktuelle informasjonsmedarbeiderne. Noen momenter:
- Ordførermøtet støttet at dette følges opp
- En intensjon er kobling med Trondheimsregionens logo på forsiden av kommunesidene
- Ikke et mål å få like hjemmesider, som i Værnes- og Fosenregionen
- Vi bør få til en felles positiv historiebank som går på tvers av alle sidene.
- Web-basert næringsarealoversikt kommer og må bli godt synlig også på kommunesidene
- Andre naturlige fellessaker?
- ”Mellomsidene” med kommuneinfo på Trondheimsregionens sider kan bli mye bedre, og
med synlig link til kommunenes sider på mellomsiden.

Forslag til vedtak:
Rådmannen peker ut info-medarbeider(e) som deltar i dagssamling som beskrevet i saksfremlegget.

RF 28/12
Sak:

RF 29/12

Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.06.2012
Klæbu kommune står for tur som møtearrangør. Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: (Kom gjerne med andre innspill).
- Trondheim 2030 - Konsekvenser av befolkningsvekst - det langsiktige investerings- og arealbehovet for tjenestene til befolkningen
- Havnesamarbeidet
- JBV: Stasjonsstruktur er sendt ut til høring

Orienteringer/spørsmål
- Invitasjon til deltakelse i plansamarbeid om regionalt næringsareal på Nye Sveberg
- IKAP: Orientering etter dagsseminar som avholdes 16.05.2012
- Prosjektleder IKAP: Ester Balvers er tilsatt.

Rådmannsforum20.03.2012

Side 3 av 4

- Interkommunal prosjektleder: Intrevju pågår.
- Videreføring kommunikasjonsplatform i handlingsplan, herunder merkevarebygging (slagord eller andre virkemidler)
- Status, samarbeid om samfunnssikkerhet/beredskap.
- Forberedelse felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2011
- Utsending fakturaer for 2012-kontingent og UE-prosjektet

RF 30/12

Eventuelt

Jon Hoem
daglig leder
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Vedlegg 1

REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 20.03.2012
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 12/1746-4

Dato: 27. mars 2012

Sted:

Møterom Festningen, Tinghusplassen 3

Tidsrom:

Tirsdag 20. mars 2012 kl 1300-1600

Til stede:

Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Olaf Løberg, Kathrine Lereggen, Ove Snuruås,
Vigdis Bolås, Odd Inge Mjøen (fra sak 11/12), Børge Beisvåg, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen,

Forfall:

Morten Wolden, Roy Jevard, Knut Dukane, Erlend Myking

Referent:

Sigmund Knutsen, Jon Hoem,
Fordi dette var første møte i rådmannsforum for ny rådmann i Trondheim kommune,
Stein A. Ytterdahl, startet møtet med en kort gjensidig presentasjon.
I Knut Dukanes fravær var Kristian Rolstad møteleder.
Møteinnkalling godkjent

Orienteringsvedlegg
Miljøpakken, tilleggsutredninger: http://miljopakken.no/uncategorized/tilleggsutredningene
Vedlegg 1: Saksfremlegg Trondheim kommune:
Miljøpakken, søknad om gjennomføring av trinn 2 – ettersendes torsdag/fredag
Det ble avklart i møtet at rådmennene formidler saksfremlegg for Miljøpakken til sine ordførere før ordførermøtet 22.03.

RF 10/12

Referat fra møte 18.01.2012. Innkalling til møte 20.03.2012.

Vedlegg 2: Referat/protokoll rådmannsforum 18.01.2012 i rådmannsforum
Vedtak:

RF 11/12

Referatet godkjent

Saker fra næringsrådet som skal følges opp i kommunene

Vedlegg 3: Referat næringsrådet 25.01.2012
Fra møtet: - Børge Beisvåg orienterte om relevante saker i Næringsrådet:
- ”Kobling” av studenter til bedrifter i regionen i samarbeid med NTNU: Starter med de største bedriftene i Orkdal, Stjørdal, Leksvik og Rissa.
- Kompetanseheving tiltaksapparatet: Det var med 7 deltakere sist - ny invitasjon går til
kommunene.
- Trøndelagsdagen 22.03,synliggjøring av bedrifter for studentene: For få bedrifter har meldt
seg på, totalt ca 50 stands. Fra kommunene ble det uttrykt at en kom for sent i gang. Det
ble pekt på at det offentlige også er en stor arbeidsgiver.
- ”Humanister i praksis”-studenter brukes til klargjøring av studentkonkurranse for videreutvikling av eksisterende virksomhet.
- Hvordan styrke næringsforeninger som ikke har operative ressurser i en oppstartsfase? Det
er dialog om dette med de fleste kommunene. Møtet uttrykte at dette er viktig, men pass
på likebehandling. Det er et paradoks at Trondheimsregionens midler skal benyttes, det må
kreves økonomiske bidrag fra næringslivet og Fou-miljøene.
- Expat-tilbudet er en tilrettelegge for internasjonal kompetanse i regionen.
- Rådmannsforum var enig i at det settes en slik orientering på sakskartet i møtene.
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Vedtak:

RF 12/12

Saken tas til orientering. Slik orientering gis regelmessig i rådmannsforum.

Trondheimsregionens vedtak om innspill til næringsplanen – praktiske opplegg

Fra møtet: - Jon Hoem og Børge Beisvåg orienterte. Kommunene skal selv klargjøre sak til politisk behandling. Møtet drøftet hvordan dette skal kunne gjøres. Siktemålet er at alle kommunene
har behandlet saken og kan melde tilbake til møtet i rådmannsforums møte i mai. Ny versjon av ”Selvangivelsen” bør utarbeides i den enkelte kommune innen månedsskiftet
mars/april, og danne grunnlag for innspillene. Rissa ønsker orientering om Trondheimsregionen i kommunestyremøtet i april. Flere kommuner kan ha behov for å informere nye
kommunestyrer før det store fellesmøtet for alle kommunestyrene. det ble vist til gode erfraringer med å bruke de powerpoint-presentasjonene som er utarbeidet og utsendt til
rådmann/ordfører. Jon Hoem anmodet om at også administrasjonene involveres i arbeidet
med innspill til næringsplanen.
Vedtak:

RF 13/12

Kommunene skal selv klargjøre politisk sak om næringsplanen i henhold vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet

Oppfølging IKAP, utlysing av stilling

Vedlegg 5: Utkast stillingsannonse.
Fra møtet: - Daglig leder innledet og foreslo at stillingen utlyses eksternt, med følgende inntatt i annonsen: ”Også løsninger med tidsavgrenset frikjøp på heltid/deltid av personell fra kommuner/andre offentlige eller private virksomheter kan vurderes.” Videre at rådmannsforum gir
tilslutning til at det sendes en henvendelse hvor dette blir bekjentgjort for den administrative arbeidsgruppa for IKAP (kommuneplanleggerne). Rådmannsforum sluttet seg til dette.
Vedtak:

RF 14/12

IKAP-stilling utlyses eksternt og bekjentgjøres for medlemmene i Trondheimsregionen som
angitt i saksfremlegget.

Invitasjon til deltakelse i plansamarbeid om regionalt næringsareal på Nye Sveberg

Fra møtet: - Daglig leder innledet. Det har vært grundige drøftinger mellom Malvik, Trondheim og sekretariatet. Arealet er etter vedtaket i arealdelen på 400 dekar, det er i IKAP pekt på betydelige
utvidelsesmuligheter. Det er viktig å få realisert arbeid med å klargjøre arealet, i samsvar
med de vedtatte retningslinjene i IKAP. Trondheimsregionen er ikke eget rettssubjekt og
kan ikke være part, men kan vurdere å bidra med ressurser til planarbeidet. Det er ønskelig
å redusere politisk risiko, og dette kan skje gjennom etablering av et planselskap.
- Ove Snuruås uttrykte at opplegget er ryddig og må fortsatt være det mht økonomi. Det må
legges til rette for frivillig deltakelse fra de kommuner som ønsker det.
- Kristian Rolstad sa at hvorvidt en lykkes med å komme videre med et opplegg rundt dette
kan ses som en politisk prøvestein for samarbeidet. Det er viktig at nye politikere får kunnskap om IKAP som grunnlag for etableringen.
- Olaf Løberg påpekte at Trondheim kommune legger ut næringsarealer som ikke inngår i
IKAP nær Klæbus grense, det er nødvendig at kommunene snakker sammen og samarbeider. Jon Hoem påpekte at Tillerplanen i Trondheim kommune er i henhold til med IKAP.
Området på Løvås er erstattet med tilstøtende arealer pga grunnforholdene.
- Stein Ytterdahl pekte på at det kan være ulike modeller for slike selskap, men at markedsføringen av ulike arealer må være felles og samordnet.
- Odd Inge Mjøen uttrykte at en praktisk løsning for dette er en test på hvor langt IKAP-samarbeidet er kommet, og at dette er rette framgangsmåte ut fra retningslinjene.
- Kjell Fosse mente det er viktig å bruke felles kommunestyremøte til å informere om at vi
går over i en ny fase i samarbeidet.
- Vigdis Bolås: Kompetanseutvikling en viktig del av denne etableringen.
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Vedtak:

RF 15/12

Det sendes ut invitasjon til kommunene om deltakelse i etablering av et planselskap for Nye
Sveberg som beskrevet i saksfremlegget.

Trondheim 2030 - Konsekvenser av befolkningsvekst - det langsiktige investerings- og
arealbehovet for tjenestene til befolkningen

Fra møtet

- Sigmund Knutsen redegjorde for prosjektet, det vises til presentasjon. Utredningen er nå
kommet så langt at Trondheim kan orientere om en del foreløpige hovedfunn. Utgangspunktet er den sterke befolkningsveksten og byveksten som Trondheim har hatt og fortsatt
vil få i flere ti-år framover. Befolkningsprognoser viser at den registrerte befolkningen vil
være på godt over 220.000 i 2030, dvs en økning på 50.000 innbyggere fra 2011. Prosjektet
utreder det langsiktige arealbehovet og investeringsbehovet for offentlige tjenester/infrastruktur med sikte på å dekke innbyggernes etterspørsel. Videre settes framtidig
investeringsbehov i sammenheng med forventet inntektsutvikling. Utfordringene framstår
som betydelige både når det gjelder framtidig arealbehov og behovet for investeringer for å
dekke innbyggernes behov.
- Rådmannsforum uttrykte at dette utredningsarbeidet er av stor interesse. Alle kommunene
i Trondheimsregionen vokser sterkt, og vil trolig møte mange av de samme utfordringene
framover.
- Det ble uttrykt ønske om å gi orienteringen til Trondheimsregionen-regionrådet. Videre at
dette arbeidet ses i sammenheng med IKAP, som bør tas med i en slik presentasjon.

Vedtak:

Trondheim 2030-prosjektet legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet før sommerferien.

RF16/12

Etablering av næringsarealdatabase

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Det er viktig at Trondheimsregionen får markedsført sine totale
næringsareal på en skikkelig måte på nettet. Opplegget har vært drøftet med STFK, da kom
det opp en ide om å også koble på næringsareal i aksen Trondheim-Ørland på bakgrunn av
kampflybasesaken.
- Positiv tilslutning fra flere i møtet. Olaf Løberg reiste spørsmål om dette var en oppgave for
STFK heller enn for Trondheimsregionen. Jon Hoem svarte at at STFK i så fall må ta ansvar
for drift av det som ev ligger utenfor Trondheimsregionen. Odd Inge Mjøen støttet dette.
Trondheimsregionen vil følge opp saken.
- Vigdis Bolås: Det er viktig å etablere en næringsarealbase for Ørlandet og Bjugn, som har
tre utbyggingselskap under etablering. Forsvarsbygg vil starte planlegging av kampflybasen
allerede til høsten. Dette er en vinn-vinn-sak.
- Norges største vindmøllepark skal bygges på Fosen, med investeringer på over ti milliarder,
dette vil også skape ringvirkninger med arealbehov.
Vedtak:

RF 17/12

Sekretariatet iverksetter etablering av en felles database for næringsareal på
www.trondheimsregionen.no. Denne skal lenkes hensiktsmessig fra kommunenes hjemmesider. Det skal avklares rutiner for ajourhold.

Samordning i forhold til NTP

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Fylkeskommunene og storbyene er høringsparter. Sekretariatet lager et grunnlagsdokument som kan benyttes for kommuner som gir innspill til Trondheimsregionen angående NTP.
Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et grunnlagsdokument som kommunene kan benytte som grunnlag
for innspill til felles uttalelse fra Trondheimsregionen.
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RF 18/12

Forberedelse felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2012

Fra møtet: - AU har fastsatt at det skal gjennomføres en samling for alle kommunestyre/bystyre/fylkestingsrepresentanter fredag 26.10.2012. Det vil kunne bli 3-400 deltakere. Utgangspunktet
er at dette skal være et ”bedriftsbesøk” til FoU-miljøet på Gløshaugen, med en sekvens felles for alle i et stort auditorium og så en oppsplitting i grupper for å besøke ulike miljø/laboratorier etc.
- KristianRolstad foreslo at kommunenes forhold til Trondheimsregionen blir ett tema. Andre
innspill sendes daglig leder innen 1 uke.
Vedtak:

RF 19/12

Sekretariatet arbeider videre med programmet.

Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.2012

Fra møtet: - Malvik kommune er møtearrangør.
- Kristian Rolstad refererte aktuelle saker fra innkallingen: Logistikknutepunkt, NTP, Vedtektsfestet oppfølgingssak i kommunestyrene om Trondheimsregionen, FoU-institusjonenenes
regionale perspektiv (Intro til samling kommunestyrene), Byintegrert campus, Si Trondheimsregionen!
- Børge Beisvåg foreslo vindkraft som tema.

RF 20/12

Orienteringer/spørsmål
- Det ble vist til utsendt TR-notat angående kommunale planstrategier, og at dette må benyttes i kommunenes arbeid.
- Årsmelding for Trondheimsregionen 2011 vil bli lagt fram for vedtak i AU.
- Strategiplan for bekjempelse av enprosentklubber: Klæbu og Skaun også har klargjort for
behandling i kommunestyret, de øvrige kommunene har vedtatt strategiplanen.
- Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet, Notat fra Kristian Rolstad utsendes med
referatet.
- Høyhastighetsprosjektet er sendt til stortingsrepresentantene mfl.
- Videreføring av vedtatt kommunikasjonsplattform blir hovedtema på ordførermøte i Orkdal
9. mai.

RF 21/12

Eventuelt
Ingen saker meldt.

Kristian Rolstad (sign)
oppnevnt møteleder

Rådmannsforum 20.03.2012

Jon Hoem
daglig leder
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Vedlegg 2

REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 28.03.2012
Saksbehandler: Børge Beisvåg

Dato 29.03.2012

Sted:

National Oilwell Varco, Sluppenvegen 6 Trondheim

Tidsrom:

28.03.2012, kl 12.00 – 15.00

Tilstede:

Berit Rian, Torstein Mørseth, Merethe Storødegård, Trond Andersen (måtte dra etter sak
15/12) , Sigmund Kvernes, Roy Jevard, Erlend Myking, Jon Hoem, Morten Wolden, Børge
Beisvåg
Johan Hustad, Odd Inge Mjøen, Ove Snuruås

Fraværende:

Tilstede sak 18/12 og 19/12: Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF

NR 10/12

Godkjenning av referat fra forrige møte

Fra møtet: - Til sakene 06/12 og 08/12: Det ble bedt om at synliggjøring av egeninnsats i forbindelse
med arbeidet med SNP følges opp. Prosjektleder SNP lager forslag til registreringsskjema
som sendes Næringsrådet. Det ønskes også en oversikt over om det fins interne ressurser i
samarbeidet som kan og ønskes benyttet.
Vedtak:

NR 11/12

Referatet godkjennes.

Status tiltak

Fra møtet: - Leksvik/Rissa ønsker forpliktende samarbeid med NTNU og HiST om leveranse av studenter
på sommerjobb, prosjekt og bachelor/masteroppgave. Avventer svar fra Stjørdal og Orkdal
om de ønsker samme modell.
- Entreprenørskap - Prosjektet er forankret i kommune og skoleledelse, møter avholdt med
rektorer. UE planlegger nå kurstilbud for lærere i UEs programmer.
- Klyngeutvikling - Next Media søker opptak i ARENA programmet. Det er jobbet godt med
prosjektet siden fjorårets søknadsrunde. Prosjektleder SNP har bistått litt med årets søknad. Det ble orientert om etablert samarbeid med utspring i Molde med petroleumsorienterte bedrifter. Det er interesse for kobling mot Trondheim. Det jobbes på Fosen med å få
frem en ARENA søknad knyttet opp mot kampflybasen på Ørland.
- 6 stk har vært med på kompetanseheving for tiltaksarbeidere (Take-off) vår 2012 – gode tilbakemeldinger også i denne runden. Det bør sjekkes med kommunene om de har kandidater som kan tenke seg å være med til høsten.
- Studentkonkurranse videreutvikling eksisterende virksomhet - 2 Dragvollstudenter gjør en
jobb for oss. Er nå i konkret planleggingsfase med utarbeiding av materiell og handlingsplan
for ”blesting”. Pris ønskes utdelt på Manifestasjon i september.
- Forprosjekt samhandlingsmodell for næringsutvikling i avslutningsfase. Overleveringsmøte
gjenstår.
- Trøndelagsdagen 2012 er gjennomført med 1000 studenter og 100 virksomheter representert på 50 stands. God mediedekning i Adressa. Melhus har et videobibliotek som presenterer yrker i det offentlige. Det skal gjøres en evaluering i forhold til spesielt forarbeid og
standmøblering.
- Global Trainee - Jobber med å koble på virksomheter - Trønderenergi, DnB, IMDi, NAV,
Trondheim kommune, STFK, IKEA etc.
- Stilling som internasjonal prosjektkoordinator er utlyst med søknadsfrist 15. april.
Vedtak:

Saken tas til orientering.
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NR 12/12

Prosess for politiske innspill til handlingsplan og arbeidet med SNP

Fra møtet: - Prosjektleder SNP orienterte om igangsatte prosesser lokalt for å få politisk forankrede innspill til handlingsplan og det videre arbeidet med SNP.
- Etter planen vil NR få innspill før mai møtet, sånn at Næringsrådet kan bruke tid i neste NR
møte på å gå gjennom innspill.
- Dette kan være en vanskelig sak for lokalpolitikerne å ha klare meninger om, da de fleste
ikke har noe sterkt eierforhold til SNP og det pågående arbeidet. Næringsrådet vektla at vi
må få mer informasjon ut til politikerne i regionen. Prosjektleder SNP bør tilby en informasjonsrunde til kommunestyrene i regionen.
Vedtak:

NR 13/12

Saken tas til orientering.

Statuskonferanse SNP 23. april

Fra møtet: - Det planlegges statuskonferanse/workshop for arbeidet med SNP den 23. april fra 14.00.
- Invitasjoner går ut bredt til næringsliv, kommuner/STFK og til FoU miljøene.
- Det ble tatt opp hvem som bør holde innlegg fra politisk nivå. Prosjektleder SNP avklarer
dette med Rian og Hoem.
- Øvrig programforslag ble godkjent. I workshopene må vi se både på erfaringer og hva som
skal prioriteres av tiltak videre framover.
Vedtak:

NR 14/12

Saken tas til orientering.

Operative ressurser næringsforeninger

Fra møtet: - Melhus kommune er i dialog med NiT ifht. å få opp en løsning med operativ ressurs i NiT
Melhus (jfr. tidligere vedtak i NR om oppstartsstøtte fra SNP).
- Klæbu kommune har videre signalisert at de ønsker å diskutrere muligheter for å få inn
operativ ressurs i lokal næringsforening.
- Saken har også vært diskutert med styreleder i Klæbu Næringsforening, som er positiv, men
ikke har hatt kapasitet til å ta aktivt tak i dette ennå.
- En forutsetning fra Næringsrådet er at den operative ressurs skal ha daglig leder funksjon i
lokal næringsforening og ikke kun være innleid.
- Saken har også vært diskutert med aktører i Midtre-Gauldal, Skaun, Leksvik/Rissa og Orkdal.
Dialog med Malvik om dette er ennå ikke etablert.
- Det virker som om Skaun og Midtre-Gauldal foreløpig er kommet for kort til å fatte beslutning om etablering av felles lokale næringsforeninger. Rissa/Leksvik er usikker på behovet
for operativ ressurs/daglig leder funksjon. Dialogen går videre med Melhus og Orkdal.
- Det ble stilt spørsmålstegn om dette er noe Trondheimsregionen kan bruke de tildelte midler på.
- Det presiseres at dette er kortvarig oppstartshjelp i speleiselag med næringslivet selv,
kommunen og Trondheimsregionen. Dette anses viktig for å få opp reelle lokale treparts
samarbeid som vedtatt i SNP, og økt trykk på næringsutvikling lokalt.
- Næringsrådet ønsker en oversikt over hvilke næringsforeninger som aktivt jobber med å få
på plass operative ressurser, og om disse ser for seg å ha hel eller deltids stilling samt om
denne ressursen ønskes delt med andre.
- Dette bør det orienteres om til rådmannsforum.
Vedtak:

Leder i Næringsrådet og prosjektleder SNP inviterer til møte med Klæbu næringsforening og
Klæbu kommune angående mulig bistand til å få opp operativ ressurs i Klæbu næringsforeSide 2 av 5

ning. Til neste møte bes prosjektleder SNP fremskaffe en oversikt over hvor langt de ulike
næringsforeninger har kommet i sine planer om å få på plass operative ressurser.

NR 15/12

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

Fra møtet: - Det foreslås i Petroelumsmeldingen å etablere to nasjonale forskningssentre innen
olje/gass, det ene knyttet til økt utvinning.
- Det har vært avholdt møte i regi av NIT for å se på muligheten for å få et slikt senter lokalisert her i regionen. Bergen og Stavanger posisjonerer seg.
- Statoil bygger eget IOR-senter på Rotvoll.
- Det var enighet i at dette er en viktig sak som bør løftes inn i regionrådsmøtet i april.
- En etablering vil ha positive ringvirkninger for regional leverandørindustri.
- Arbeidet bør sikres nok ressurser til at en får gjort en god jobb med å synliggjøre hvorfor
dette senteret bør ligge i Trondheim. Her er nærhet til FoU miljøene vårt fremste fortrinn.
- Allianser bør bygges med Nord-vest landet og mot hovedstaden (UIO)?
- Næringsrådet var samlet i sitt syn på at Trondheim er eneste aktuelle lokaliseringsalternativ
i regionen som kan ha mulighet for å nå fram. Det er helt avgjørende at hele regionen står
samlet.
- NTNU og SINTEF ønsker en rolle i et slikt senter uavhengig av hvor det blir lokalisert, så de
er forsiktige med å mene mye om lokalisering. Det forhinder ikke at FoU miljøene i regionen
bør utfordres til å si noe om hvordan de jobber med å posisjonere seg inn mot et slikt senter, og hvordan de konkret ser for seg sin rolle. Mye av NTNU/SINTEFS aktivitet vil nok utføres på campus i Trondheim.
- Leder i næringsrådet og prosjektleder SNP bes ta en prat med MOLGA for å avklare videre
prosess og hvem som bør bidra med hva i det videre arbeidet.
Vedtak:

NR 16/12

Næringsrådet ber om at saken følges opp videre i neste regionrådsmøte i Trondheimsregionen. Leder i Næringsrådet bes gå i dialog med MOLGA for å få avklart hvordan det skal jobbes videre med påvirkningsarbeid og hvem som bør involveres.

Regional forvaltning av statens finansformue

Fra møtet: - Berit Rian orienterte om arbeidet med å få flyttet deler av forvaltningen av statens finansformue til Trondheim. NiT har tatt på seg ansvaret for å ta prosjektet videre.
- I Trondheimsmiljøet har en i lengre tid vært opptatt av å utvikle kapitalforvaltning som et
nytt forretningsområde og da spesielt med tanke på forvaltning av en økende oljeformue i
kompetente miljøer også utenfor Oslo.
- Våren 2011 tok SpareBank 1 SMN tak i dette og etter en sonderingsrunde fikk PwC i oppdrag å utrede potensial og arbeidsform. Etter en rekke informasjons- og forankringsrunder,
hvor prosjektet er svært godt mottatt, er en nå kommet i en fase hvor næringspolitikk og
etter hvert implementering står sentralt.
- Hovedargumentet er å få staten til å investere i ikke børsnoterte aksjer, da dette har bedre
avkastning enn de børsnoterte.
- Kapitalmiljøet i Trondheimsregionen har vist at de har hatt stor suksess med denne typen
investeringer. Tilsvarende har investormiljøet i Bergen og Stavanger.
- Dette er langsiktig arbeid, som krever at en bygger allianser med de andre miljøene utenfor
Oslo.
- Både Ap og Høyre lokalt/regionalt støtter prosjektet
- Næringsrådet ønsker at regionrådet orienteres om arbeidet.
Vedtak:

Næringsrådet ber om at det orienteres om saken i neste regionrådsmøte i Trondheimsregionen.
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NR 17/12

Forskere ut i bedrift

Fra møtet: - Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF presenterte mulig modell for ”forskere ut i bedrift”.
- Presentasjonen ligger vedlagt referatet.
- Det bør beskrives nærmere hva ønsket effekt av en slik modell er, og hvilke forutsetninger
som må være oppfylt for å nå ønsket effekt.
- Det er viktig at en kjapt identifiserer de bedrifter som både kan og vil samarbeid med FoU
miljøene om utvikling i egen virksomhet, men som ikke på egen hånd har kommet så langt.
Dette kan løses via de lokale næringsforeninger og næringskonsulenter.
- Næringsrådet hadde i utgangspunktet noe ulik oppfatning av hvor bredt det er aktuelt at
forskere skal bidra, i spekteret mellom søknadsskriving for forskningsmidler til mer generell
kompetanse-/innovasjonsutvikling for de aktuelle bedriftene. Dette må vurderes nærmere.
- Virksomheter som allerede har tett og god dialog med FoU miljøene ønskes ikke prioritert i
dette prosjektet.
- Målet med modellen må konkretiseres, samt hva denne ressursen eksakt skal bidra med (få
opp flere prosjekter, skrive søknader, koble bedrifter og forskere).
- De økonomiske rammer for prosjektet må avklares. Ressurs tilsvarende ett årsverk er det
som tidligere har vært foreslått.
- En rammeavtale om leveranse av tjenester til fornuftig pris anses som en foretrukket løsning.
Vedtak:

NR 18/12

Næringsrådet ber om at modell for forskere ut i bedrift presiseres og økonomiske rammer for
en avtale med SINTEF avklares.

Kunnskapsnav

Fra møtet: - Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF presenterte mulige kunnskapsnavkandidater basert på
Midt-Norges nærings og FoU-miljø.
- Tall på antall bedrifter i Trondheimsregionen og deres omsetning bør legges inn som tilleggsinformasjon i matrisen som ble presentert. Både bransjeanalysen og konjukturbarometeret har data.
- Næringsrådet ønsker å få snevret dette ned til Trondheimsregionen og regionens mulige
rolle inn i internasjonale og nasjonale kunnskapsnav
- Har Trondheimsregionen forutsetninger for å lederposisjon i noen nav?
- Er det mulig å kort beskrive potensiell regional effekt av slike nav?
- Det bør lages en SWOT over Trondheimsregionen i fht de ulike kandidatene.
- En videre plan for utvelgelse og videre jobbing med navene må raskt komme på plass, slik
som tidligere bestilt, for å sikre god fremdrift i prosjektet.
- Næringsrådet bør om mulig ta et eget møte på denne saken for å få god tid til å diskutere
saken.
Vedtak:

NR 19/12

Næringsrådet ber om at det på Statuskonferansen 23.4 fremlegges konkret forslag til
kunnskapsnav for Trondheimsregionen og forslag til videre utvelgelses- og forankringsprosess.

Indikatorer

Fra møtet: - Pga tidsmangel ble saken utsatt.
Vedtak:

Saken utsettes.
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NR 20/12

Eventuelt
-

-

Helseklyngen i Trondheim ønsker å identifisere muligheter for å få opp piloter knyttet til
nye løsninger innen velferdsteknologi. Det er ønskelig med en bedre oversikt over hva som
er på gang innen feltet i regionen, sånn at en kan utvikle de riktige prosjektene i samarbeid
med kommuner, Helseklyngen og andre aktører. Flere kommuner jobber allerede med dette og flere søker nå prosjektfinansiering via regionale forskningsfond. Rektor HiST oversender informasjon til Næringsrådet som bes spredt til rådmennene i Trondheimsregionen. Saken ønskes også tatt opp i Rådmannsforum. Det ble også diskutert hvorvidt noen burde
gjøre en jobb ifht. å få kartlagt hva som foregår av aktiviteter innenfor helseområdet i regionen (i kommunene, FoU-miljøene, næringslivet - samt i Trondheim Helseklynge og MedITNor). Det ble ikke konkludert på dette punktet.
På neste møte i regionrådet den 27. april kan det være aktuelt å invitere FoU-institusjoner
angående regional rolle. Det ble ikke tid til å drøfte dette.
Det planlegges regionrådsmøte på Gløshaugen fredag 26. oktober. Alle kommunestyremedlemmer/ bystyre/ fylkesting og FoU kontakter vil bli invitert.
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Rådmannsforum 23.05.2012
Vedlegg 3

NOTAT
SAK:
Til:
Fra:

Status Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Trondheimsregionen v. Jon Hoem
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 planog 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

Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Sammendrag

20.02.2012

Rådmannsforum 23.05.2012
Vedlegg 4

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 ikkeprissatte 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.
Side ii
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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.

Side iii
Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.

For dårlig grunnlag
til konseptvalg
Anbefaler integrert
løsning

Stjørdal
Ja

Malvik

Trondheim

Ja

Ja
Mest optimalt

Anbefaler delt
løsning sør

Ja
Vurderes videre

Havneutvikling må
vurderes også for
delt løsning
Hell/Muruvik
aktuell?

Midtsand aktuell?

Være må med i KVU

Trolla aktuell?

Klæbu

Ja

Melhus/M Gauld
Ikke tilstrekkelig
grunnlag
Er fremtidsrettet,
men lite realistisk,
ett alt. bør utredes
videre
Mest realistisk,
best ut fra helhet,
begge alt.
vurderes videre

Ja

Nei
Gjeldende løsning
er uakseptable, ev
løsning krever
store deler i fjell
Må være utenfor
regionalt
friluftsområde
Ja

Ja

Muruvik ikke
aktuell, heller ikke
som havn i delt
løsning

Ja
Vurderes videre

Nei

Ja
Vurderes videre

Ja?
(ta inn alt som er
tatt ut…)
Ja

Torgård aktuell?

Ingen merknad

Ønsker integrert
løsning

Søberg aktuell?

Ingen merknad

Ønsker integrert
løsning
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Skaun/Orkdal

Sør-Trøndelag FK
Ja

Lokalisering
nordøst for byen
anbefales ikke

Ja
Skal legges til
grunn for videre
planarbeid
Nei,
men viktig
referanse

Ja

Ja
Flytte aktivitet fra
Brattøra til Orkdal
havn
Nei

Ja, ved ev delt
løsning se på flere
havneløsninger

Nei

Nei

Ja, må sees i
sammenheng

Nei

Ja
Med
jernbanetunell til
Klett
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja,
Må avklares
konsekvenser
Ja, mest mulig mot
sør, må avklares
konsekvenser

Ja
Orkdal:
Fortrinnsvis
Ja

