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Sak

Situasjonen på
Trønderbanen
•

•

•

•

•
•
•

Trønderbanen har siden 1992 hatt en jevn vekst og
i 2006 var det 1,13 mill. passasjerer. Etter 2006 har
veksten stagnert. Skyldes at kapasitetstak er nådd
En stor andel er arbeids- og skolereiser.
Trønderbanen har en sentral rolle som regionforstørrer i et bo- og arbeidsmarked med mange
jevnstore byer på strekningen
SSB anslår at befolkningen øker med 22 %: fra
300.000 til 370.000 i 2040 i jernbanekommuner
Gammelt infrastruktur og togmateriell. Har
konsekvens for drift, vedlikehold og muligheter for
å kunne utvikle konkurransedyktige togprodukter
Det er f.eks. ikke plass til flere tog mellom
Trondheim og Stjørdal i rushtiden
Utfordringen nå er å tilby en infrastruktur som gir
operatørene mulighet til å utvikle markedsposisjon
Banen har i dag svak tilgang til de tyngste
reisemarkedene (f.eks. Værnes flyplass og
boområdene sør for Trondheim)
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Alternative strategier
1. Ønsker vi å satse på marked Nord-Trøndelag (pendling, skole) -> raskere tog til Steinkjer?
–
–
–

Samtidig innkjør alle stasjoner som i dag og i framtid får persontogkryssing. Gir også
godskapasitet
Forbordsfjellet tunnel
Elektrifisering Trondheim-Steinkjer

2. Ønsker man effektiv transport i bybåndet Trondheim-Stjørdal (pendling) og Værnes trengs
sporkapasitet! + hastighet for å bli konkurransedyktig med bil og buss. Trinnvis:
–
–
–

Samtidig innkjør alle stasjoner
Dobbeltsporparseller
Dobbeltspor

3. Ønsker man å satse på gjennomgående tog Stjørdal-Melhus-Støren (pendling, bytog). Vil
også åpne nytt marked til Værnes (fly)
–
–
–

Forlenge ruten til Heimdal først, deretter Melhus
flere kryssingsspor sør for Trondheim
Dobbeltspor Leangen-Marienborg

4. Ønsker man å satse på utveksling av gods og personer med Sverige over Meråkerbanen?
–
–
–

Fjernstyring og fortsatt fornying
Elektrifisering etter noe profilutbedring
1-2 forlengede kryssingspor hvis lange godstog

5. Eller: Ja takk alle deler?!
– Men hvis man ikke kan få til alt med det samme, hva begynner man med?
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Trinnvise
utviklingsmuligheter
Prosjektøkonomi mill 2007-kr

Alt.

Tiltak

Kostnad

Akkum.
kostnad

Brutto
nytte

Netto
nytte

Tilbud Tr.heim-Steinkjer

Resultat

Rutetid
(time:min)

Avg.
frekv
rush/lav

Mill.
reiser/år

Basis

Dagens 2006

-

0

02:06

30/60*

1,13

0-alt.

Gevingåsen ferdig før 2014

-

0

02:02

30/60

1,35

Struktur holdeplasser

120

120

Samtidig innkjør/x-spor

287

407

Sporomlegging Hell-Værnes
+ ny bru Stjørdalselva

196

603

533

-70

01:52

1C

Elektr. Trondheim - Steinkjer

724

1327

1158

-353

01:41

30/60

1,9

1D

Kapasitet sør for Trondheim

147

1474

1221

-406

01:41

30/60

2,4

1E

Færre stopp (ekspress)

-

1474

1099

-529

01:27

30/60

2,35

1776

-1487

01:34

30/60

2,5

1A

1B-el

Forbordsfjellet tun.(11,3 km)

1407

2881

2B

Dobbeltspor Trh. – Stjørdal

2114

4995

+ tunnelløp nr.2 Gevingåsen

696

5691

+ elektrifisering det 2.sporet

147

5838

01:54

30/60
1,6

15/30
2102

-2968

01:17

3,3

Markedsgrunnlaget
transportanalyse
Resultat transportanalyse januar 2008. Siste versjon
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Strategi for Trønderbanen
utviklet i 2008
•

•
•
•
•
•

•

•

Samfunnsmålet er å styrke togets
konkurransekraft og bidra til en
effektiv bo- og arbeidsmarkedsregion
på strekningen mellom Trondheim,
Stjørdal og Steinkjer
Mål kan oppnås gjennom kortere reisetid
og økt kapasitet på Trønderbanen
Det ble inn mot NTP 2010-2019 anbefalt
en trinnvis utvikling 1A-> 1C-> 1D;
1A gir økt kapasitet på kort sikt og øker
effekten av igangsatte tiltak
1C Elektrifisering er største enkeltgrepet
Tiltak 1D går på å forlenge rutetilbudet
(Lerkendalstogene) til områdene sør for
byen (Heimdal, Melhus osv. suksessivt)

Tiltakene reduserer reisetid fra 2:06
til 1:41 med dagens frekvens
Med halve antall stopp kan 1:27 nås
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Oppdaterte strategier for
Nasjonal transportplan
• Arbeidet med strekningsvise
utviklingsplaner (SUP) for
Nordlandsbanen viser behov for
dobbeltspor på (avhengig av
ambisjon) av strekningen Heimdal
– Stjørdal dersom Trønderbanen
skal utvikles videre med høyere
frekvens og kortere reisetid
• Trønderbanen (lokaltogprodukt)
forutsettes forlenget mot sør
(Heimdal, Melhus, Støren, Røros)
• KVU Trondheim – Steinkjer som
er under arbeid utreder også
behovet og mulighetene for
dobbeltspor på strekningen
Trondheim - Stjørdal

• Ny utredning av dobbeltspor
mellom Trondheim og Stjørdal:
Fokus på strekningen LeangenHommelvik
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Dobbeltsporutredning
Leangen-Hommelvik

Behov
• Sterkt behov for traséavklaring
• Gir forutsigbarhet for kommuner, naboer,
utbyggere
• Viktig i JBV’s forvaltning av våre interesser
(innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner
etc.)
• Grunnlag for videre planlegging (hovedplaner,
detaljplaner)

Mål
Samfunnsmål:
• Prosjektet skal bidra til at jernbanen blir et konkurransedyktig og robust
transportsystem i Trondheimsregionen som gir grunnlag for en effektiv boog arbeidsmarkedsregion.
Effektmål:
• Økt kapasitet på strekningen Trondheim-Stjørdal som kan håndtere
optimalisert scenario i SUP Nordlandsbanen samt vekst i godstrafikken.
• Raskere reisetid
• Utredningen skal avklare Jernbaneverkets arealbehov på strekningen
Resultatmål:
• Bidra til å oppnå kvarters frekvens på Trønderbanen mellom Trondheim og
Stjørdal ihht. optimalisert scenario SUP Nordlandsbanen.
• Bidra til å oppnå en reisetid Trondheim-Stjørdal på 20 min. for regiontog
og 29 min. for lokaltog ihht. rutemodell og stoppfrekvens i optimalisert
scenario SUP Nordlandsbanen.
• Rapport som viser anbefalt trasé (inkl. alternativer) for dobbeltspor
mellom Leangen stasjon og Hommelvik stasjon (planmål)

Valg av planområde
• Melhus – Heimdal
– Helt ny trasé dersom Torgård velges som nytt
logistikknutepunkt -> ingen traséutredning nå

• Heimdal – Marienborg
– Ikke prioritert nå

• Marienborg – Trondheim S
– Spor- og arealplan for Trondheim S

• Trondheim S – Nye Leangen stasjon
– Dobbeltsporutredning fra 2008

Valg av planområde
• Nye Leangen stasjon
– Hovedplan fra 2011
– Ivaretar dobbeltspor (2 spor til plattform, 2
gjennomgående spor)

• Nye Leangen stasjon – Hommelvik
– Behov for traséavklaring

• Hommelvik stasjon
– Hovedplan under arbeid

Valg av planområde
• Hommelvik – Stjørdal
– Nytt løp Gjevingåsen
– Hell – Værnes, detaljplanlegging igangsatt
– Værnes – Stjørdal
• Dobbeltspor langs dagens trasé, inkl. nye kulverter under taxe- og
rullebane på Værnes

• Stjørdal stasjon
– Hovedplan 2011/12

KVU Trondheim - Steinkjer
• Moderniseringskonseptet (K1) anbefaler
dobbeltspor Trondheim – Stjørdal
• Forslag til trasé som vedlegg til KVU’en

Rotvoll holdeplass

KVU Trondheim-Steinkjer
Trondheim S - Være

KVU Trondheim-Steinkjer
Være – Midtsandan

KVU Trondheim-Steinkjer
Midtsandan - Hell

KVU Trondheim - Steinkjer
Hell - Stjørdal

Dobbeltspor
Leangen – Hommelvik, 19,7 km
• Utredningen skal anbefale en løsning for dobbeltspor på
strekningen ihht. målene
• Definere jernbanens arealbehov, verktøy i forvaltningen
• Alternative løsninger skal vurderes ut fra bl.a. mulig hastighet,
miljø og kostnad
• Utredningen skal si noe om utbyggingsfaser med minst mulig
driftsstans i byggeperioden.

Forutsetninger
• Utredningen skal vise minst ett alternativ der alle dagens stasjoner
og holdeplasser (inkl. valgt lokalisering Grilstad/Ranheim jfr.
pågående utredning) inkluderes
• Prosjektet skal også vurdere alternativer der enkelte
stasjoner/holdeplasser droppes dersom det vurderes
hensiktsmessig.
• Strekningen skal elektrifiseres
• Hastighet 160 km/t
• Plattformer
– 76 cm høyde
– 120 m lengde (lokaltog)
Hommelvik stasjon

Planstatus
• Kommuneplanens arealdel Trondheim
– Alle byggetiltak innenfor 50 meter fra eksisterende trasé
skal vurderes i forhold til utvikling av dobbeltspor

• Kommuneplanens arealdel Malvik
– Viser til 30-meters byggegrense jfr. Jernbaneloven

• Enkelte reguleringsplaner i Trondheim kommune
ivaretar dobbeltspor langs dagens trasé (Nedre
Rotvoll, Grilstad Park)
• JBV’s virkemidler i forvaltningen er kun knyttet til
dagens trasé

Prosess
• Prosjektet er i oppstartsfasen, JBV Plan Nord
v/Anne Skolmli er prosjekteier
• Vi ønsker tidlig dialog med berørte kommuner
(Trondheim og Malvik)
• Vi legger vekt på en åpen prosess med
medvirkning og samarbeid
• Forholdet til PBL må avklares,
kommunedelplaner?? Ønsker innspill på
dette.
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