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INNKALLING, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 15.06.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1743-5 Dato 08. juni 2012  
 

Sted: Klæbu kommune, Seminarplassen 2 – Gamle festsal, se kart og vegbeskrivelse under. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900-1500. Det serveres lunsj. 

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Ordførere E6 sør, deltakere i transportsaker 

Kopi: Varamedlemmer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordfører i Klæbu, Jarle Martin Gundersen ønsker velkommen og orienterer om Seminarplassen.  

 

TR 22/12 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 27.04.2012. 

Vedlegg 1: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.2012 

Forslag til vedtak:  

Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.2012 godkjennes. 

 

TR 23/12 Orientering: Etablering av felles havneselskap i Trondheimsfjorden 

Sak Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen orienterer. Det kan det se ut som om det ligger til rette for 

å slå sammen de to havneselskapene i Trondheimsfjorden. Det har lyktes å oppnå et forhand-

lingsresultat, og de to selskapenes styrer har vedtatt å anbefale sammenslåing. 

 Indre Trondheimsfjord Havnevesen skal behandle forslaget i sitt rådsmøte 8.juni, mens tilsva-

rende behandling i representantskapet i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS skjer den 

18. juni.  Deretter gjenstår behandling i de 11 kommunestyrene som blir deltakere i det sam-

menslåtte selskapet. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 24/12 Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen  

Sak: I møtet legges det opp til følgende orienteringer: 

Jernbaneverket v/ direktør Anne Skolmli og prosjektleder Raymond Siiri om justeringen i KVU-

utredningen i januar og videre saksgang 

STFK ved fylkesordfører Tore Sandvik om vedtaket til Regional transportplan der de anbefaler 

tilleggsutredning av framtidige godsstrømmer i et regionalt, nasjonalt og Midt-Nordisk perspek-

tiv  

Trondheim havn ved havnedirektør Wollert Krohn-Hansen om utviklingstrender/sjøtransport i 

Møtested: Klæbu kommune, Seminarplassen 2, 
Gamle festsal. 

Kjør til Klæbu sentrum og ta østover opp Halsetbakken,  
merket rute vist på kartet. Parkering ved bygget. 

NB: Møtelokalet har ikke trådløsnett, så husk å lagre  
saksdokumenter dersom du bruker PC/brett. 

 

Fra Tanem 

Seminarplassen 
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de ulike konseptene og endringer når det etableres utvidet havnesamarbeid  

Sør-kommunene ved næringsrådgiver i Orkdal Aage Skei om utgangspunkt for arbeid med ut-

spill for å prioritere delt sør. 

 Trondheimsregionen har avventet denne saken til inntil Samferdselsdepartementets KS1-

vurdering forelå. Denne ble framlagt offentlig ultimo mai, se hele rapporten her, sammendrag: 

vedlegg 2. 

 Jernbaneverket har beskrevet status for saken og forventet prosess i orienteringsvedlegg til 

Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2012, vedlegg 3. Som kjent hadde JBV da anbe-

falt 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. 

Revisjonen som JBV gjennomførte skyldtes delvis merknader fra KS1-konsulentene under vegs, 

dels JBVs vurdering av innkomne høringsuttalelser. 

 Alle kommunene i Trondheimsregionen og STFK har uttalt seg til den opprinnelige KVU-

rapporten, en matrise over innhold i de ulike vedtakene er gjengitt i vedlegg 4. 

 KS1-utredningen bygger på den reviderte KVU-rapporten som anbefaler delt sør. KS1-konsu-

lentene 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 løs-

ning ”fortsatt er ønsket basert på lokale prioriteter og overordnede politiske målsetninger”, an-

befaler KS1-rapporten 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 før videre behandling etter plan- og bygningsloven. 

 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. 

 I rådmannsforum 23.05.2012 ble det opplyst at det arbeides på ordførerplan med et felles inn-

spill for delt sør-alternativet fra Orkdal, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal.  

 AU fastsatte i møte 04.06.2012 at det bør gis en gjensidig informasjon i kommende regionråds-

møte fra aktuelle parter om status/initiativ, slik at de ulike er orientert om hva som skjer. Uan-

sett er det aller viktigste at saken ikke blir liggende i dødvannet, eller at det igangsettes videre 

utredninger som ikke er robust nok til at de fører fram til realisering. Trondheimsregionens klare 

mål å få realisert en framtidsrettet løsning for gods med bane og sjø innen rimelig tid. 

 Vedlegg 2:  Sammendrag, KS1-rapport  

Vedlegg 3:  Notat fra JBV datert 13.02.2012 

Vedlegg 4: Matrise over høringsuttalelser fra kommunene og STFK 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

TR 25/12 Uttalelse fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23 

Sak: Trondheimsregionen-regionrådet fastsatte i sak TR 14/12 at det forberedes uttalelse til NTP fra 

Trondheimsregionen. Høringsfrist er 29.06.2012. Vedlagte forslag tilrås av AU, basert på ved-

tatt samferdselsfundament samt signaler i felles ordførermøte og rådmannsforum sak RF 26/12. 

Det har videre vært administrativ kontakt med STFK, NTFK og Trondheim kommune for å 

samordne NTP-uttalelsene best mulig. 

 Det vises til vedlegg 5. 

Vedlegg 5: Uttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-23 fra Trondheimsregio-

nen, datert 06.06.2012  

AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til uttalelse til NTP datert 06.06.2012. 

 

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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TR 26/12 Uttalelse fra Trondheimsregionen til Regjeringens høyhastighetsutredning 

Sak: I AUs møte 04.06.2012, sak AU 22/12, ble det også drøftet egen uttalelse til høyhastighetsut-

redningen, denne høringen har samme frist som NTP, 29. juni 2012. AU sluttet seg til at vedlagt 

forslag til uttalelse, legges fram for vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet. Uttalelsen bygger 

på Trondheimsregionens løpende engasjement i denne saken. Dette er et langsiktig prosjekt som 

skal utredes videre. Det dreier seg i denne sammenhengen om å påvirke til at det blir en endring 

i forhold til formulering i NTP som prioriterer utredning av høyhastighetstog på strekningen 

Oslo-Kristiansand-Stavanger ut fra en ren markedsøkonomisk vurdering, basert på at enorme 

investeringer er avskrevet. Vi mener at det må gjøres en revurdering hvor total samfunnsøko-

nomi, klimahensyn og nasjonal hensikt med høyhastighetstog blir vektlagt, og at formuleringen 

i NTP endres i henhold til dette.  Vi har som kjent framlagt en rekke argumenter for at Trond-

heim-Oslo bør være første strekning dersom det skal etableres høyhastighetstog, uansett hastig-

hetskonsept. 

Vedlegg 6: Uttalelse til Høyhastighetsutredningen fra Trondheimsregionen, datert 04.06.2012  

AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til uttalelse til høyhastighetsutredningen datert 

04.06.2012. 

 

TR 27/12 Uttalelse fra Trondheimsregionen til Jernbaneverkets stasjonsstrukturutredning 2012 

Sak: I AUs møte 04.06.2012, sak AU 25/12, ble det fastsatt at Trondheimsregionen bør uttale seg til 

utredning om stasjonsstruktur, som har samme frist som NTP, 29. juni 2012. AU legger fram 

vedlagt forslag til uttalelse for vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet. Uttalelsen bygger på 

Trondheimsregionens samferdselspolitiske fundament og tidligere saker i regionrådet om sat-

sing på jernbane: Angående NSB i møte 17.02.2012 sak TR 03/12 og angående dobbeltspor 

Leangen-Hommelvik i møte 27.04.2012, sak 12/12.  

Vedlegg 7: Uttalelse til Jernbaneverkets stasjonsstrukturutredning 2012 fra Trondheimsregionen, datert 

07.06.2012  

AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til uttalelse til høyhastighetsutredningen datert 

07.06.2012. 

 

TR 28/12 Trondheim 2030 - Konsekvenser av befolkningsvekst - det langsiktige investerings- og 

arealbehovet for tjenestene til befolkningen 

Sak  Prosjektet har vært presentert i rådmannsforum, som anbefalte presentasjon i regionrådet fordi 

dette belyser vesentlige utfordringer for kommunene og metoder for analyse som det kan være 

nytting å være kjent med. Spesialrådgiver i Trondheim kommune Sigmund Knutsen redegjør. 

 Utgangspunkt for prosjektet er den sterke befolkningsveksten og byveksten som Trondheim har 

hatt og fortsatt vil få i flere ti-år framover. Befolkningsprognoser både fra Statistisk Sentralbyrå 

og Trondheimsregionen/Trondheim kommune viser at den registrerte befolkningen i Trondheim 

kommune 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 tjenes-

ter/infrastruktur som følger av befolkningsveksten, med sikte på å dekke innbyggernes etter-

spørsel innen tjenesteområdene: Barnehager, skoler, sykehjem og omsorgsboliger, kategoriboli-

ger, kultur- og kirkebygg, veier, idretts- og parkanlegg og kirkegårder. Videre skal det framtidi-

ge investeringsbehovet settes i sammenheng med kommunens forventede inntektsutvikling og 

investeringsramme.  

 Utfordringene framstår som betydelige både når det gjelder framtidig arealbehov og behovet for 

investeringer for å dekke innbyggernes behov for tjenester. Alle kommunene i Trondheimsregi-

onen vokser sterkt, og vil trolig møte mange av de samme utfordringene framover.  
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Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 29/12 Andre orienteringer 

Strategisk næringsplan:  
- Børge Beisvåg gir en kort orientering om aktuelle aktiviteter. 

Fortsatt svært positive tall for kollektivtrafikken: 
- Hans Kringstad presenterer ny statistikk. 

Prosjekt Ungt entreprenørskap: 

- Prosjektet er godt i gang med bla kursing av lærere. Det legges opp til en bredere orientering 

om status til Trondheimsregionen-regionrådet i neste møte 21.09.2012. 

 Vedtatt kommunikasjonsplattform: Samling infomedarbeidere: 

 - En ønsker å bidra til felles positiv kompetanseheving angående informasjonsarbeid i kom-

munene, herunder å etablere bedre sammenheng mellom kommunenes hjemmesider og 

Trondheimsregionens hjemmeside. AU og rådmannsforum støtter at det arrangeres en dags-

samling for info-medarbeidere og kommunene oppnevner nå deltakere til samlingen. 

 - AU har drøftet og gitt rammer for sekretariatets videre arbeid med handlingsplan i samarbeid 

med Røe kommunikasjon. 

IKAP:  

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

av rullering etter sommeren 

Prosjektleder IKAP:  

- Arkitekt Ester Balvers er tilsatt. Kommer fra Rogaland fylkeskommune. 

Interkommunal prosjektkoordinator:  

- Vel 40 søkere, intervju pågår. 

Samhandling HiST-Trondheimsregionen 

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

drøftet i rådmannsforum. Det nedsettes en arbeidsgruppe med deltakere fra HiST og Trond-

heimsregionen som utreder samspill/bestillinger mellom HiST og kommunene. Stjørdal, 

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

Felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2011:  

- Samarbeid med NTNU er i god gjenge. Innhold videreføres i hht signaler fra ordførermøtet. 

Kan bli nært 400 deltakere. Plenum og gruppeviser befaringer/besøk.  

 

TR 30/12 Eventuelt 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 
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REFERAT/PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 27.04.2012  
Referent: Jon Hoem Referanse: 12/1743-4 Dato 04.05.2012  
 

Sted: Malvik kommune, Stav hotell  

Tidsrom: Kl 0900-1430 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Joar Håve, Kjell Fosse, Leif Roar Skogmo  
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Eugen Sørmo, Randi Rasmussen 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngvar Brox, Morten Wolden, Tore Langmyhr  
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth, Olaf Løberg 
Melhus kommune: Jorid Jaktøyen, Roy Jevard 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Hoff Lysholm, Knut Even Wormdal, Grete Metliaas   
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Knut Dukane 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik, Vigdis Bolaas 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Randi Reese, Morten Ellefsen, Ida Munkeby 

 Observatører: FMST: Alf-Petter Tennfjord, STFK: Tor Erik Jensen, NiT: Berit Rian, FoU: Trond M 
Andersen 
Transport: Ingvar Tøndel, Raymond Siiri 
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Hans Kringstad 
Eksterne innledere: Terje Sivertsvold, Roar Andersen 
 

 Alle presentasjoner fra dette møtet finnes på www.trondheimsregionen.no/møter   
 

 Ordfører i Malvik, Terje Bremnes Granmo ønsker velkommen.  

Fra møtet: -  Gjennomfører undersøkelsen ”Lev vel” sammen med HiST, NTNU og fylkeskommunen, til-
svarer HUNT. Jobber med oppveksstruktur, handels- og lokaliseringsanalyse og har hatt 
innbyggerinitiativ ang utbygging i Hommelvik for første gang. Vi jobber med handlingsdel i 
samfunnsdelen. Årsrapport skal sendes ut til alle husstander. Vi får gode tilbakemeldinger. 
Film om Malvik ble vist. Filmen er lastet ned på 5000 ip-adresser 

 

TR 11/12 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 17.02.2012. 

Fra møtet: - Morten Ellefsen: Var til stede i møtet, er varslet, fremgår ikke i referatet. Vedtak i saken om 
høyhastighetstog ble ikke tatt opp.  I så fall ville jeg ha kommentert det.  
Møtet avklarte at vedtaket fattes av ordførerne og at vedtaket i siste referat fastholdes.  

Vedtak: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2012 godkjennes. 

 

TR 12/12 Utredning av dobbeltspor for jernbanen på strekningen Trondheim-Hommelvik 

Orientering: - Raymond Siiri orienterte om Trøderbanen, se presentasjon: Vekst fram til 2006, etter det 
stagnasjon pga at for dårlig kapasitet, folk må stå i rush, ikke plass til ett eneste nytt tog om 
morgenen. Dette tilsier kapasitetsforbedring. Det er flere markeder: Nord-Trøndelag, pend-
ling i bybåndet, Sverige, tilbringertjeneste til Værnes og IC-pending Stjørdal-Støren. Vi øns-
ker forbedring, men konkurrerer om ressurser med IC-prosjektene på Østlandet. Vi har pri-

http://www.trondheimsregionen.no/møter
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_12-12_Dobbeltspor_Leangen-Hommelvik.pdf
jmj
Tekstboks
Trondheimsregionen 15.06.2012Vedlegg 1
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oritert elektrifiseringen foran dobbeltspor, spilt inn i KVU Trondheim-Steinkjer. Ved å kjøre 
togene til Melhus/Støren vil vi få tilbringertrafikk til Værnes fra områdene sør for byen.  

- Terje Sivertsvold orienterte om dobbeltsporsutredning Leangen-Hommelvik, se presenta-
sjon: Vi trenger trenger langsiktig arealavklaring selv om prosjektet ikke er prioritert i NTP 
så langt. Hensikten er økt kapasitet med 15-min-frekvens og kortere reisetid: 20/29 min 
Trondheim-Stjørdal alt etter stoppmønster.  Strekningen Melhus-Leangen ivaretas i andre 
utredninger. Hovedplan Leangen stasjon er avklart med dobbeltspor. Hovedplan Hommel-
vik stasjon igangsettes i år. Hommelvik-Stjørdal sier seg selv. I KVU Trondheim-Stjørdal er 
det foreslått en grov trase for Leangen-Hommelvik i dagens trase/nye  tunneler. Dette skal 
detaljeres nærmere i utredningen.  Ett alternativ skal inkludere alle dagens stasjo-
ner/holdeplasser, dim. hastighet er 160 km/t. JBV ønsker dialog med de berørte kommune-
ne og hvordan dette planavklares.  

Drøfting: - Terje Granmo: Dette er positivt. Her må Trondheim og Malvik samarbeide. Jon Hoem: Pas-
ser godt i forhold til IKAP-prosessen. 160 km/t kan være fornuftig, men IC på Østlandet har 
250 km/t. Kan etapper med delvis dobbeltspor gi økt kapasitet? Raymond Siiri: Med to mil 
og 4-5 stopp er 160 km/t riktig hastighetsnivå. Dobbeltsporparseller vil øke kapasitet, men 
ikke til 15-min. Ole Hermod Sandvik: Er det tenkt på å frigjøre de gamle sporarealene i 
strandsonen? Terje Sivertsvold: Strandsonen blir en del av dialogen. Kai Nordseth: Kan 
Trondheim S flyttes til Marienborg? Rita Ottervik: Vi må se på konseptet først, dette har 
store kostnader. Jeg er for at det går sakte nok til at toget stopper på holdeplassene. Hva er 
statusen for holdeplassene? Terje Sivertsvold: Trondheim S er under utbygging, Lademoen 
ombygges, Lilleby skal bli lang nok. Leangen flyttes til senterområdet, Ranheim utredes i 
egen rapport. Vikhammer og Hommelvik er tilfredsstillende. På Værnes samarbeider vi med 
Avinor i tilknytning til ombyggingen.  Morten Ellefsen: Hastigheten må også tilpasses re-
giontog, 160 km/t er ikke bra for regiontog. Raymond Siiri: Hastighet blir utredningstema.  

Orientering  - Rørosbanen: Raymond Siiri: Kapasitet er den største utfordringen, så vil elektrifisering øke 
fleksibiliteten. Det er ikke mye gjennomslag for Rørosbanen i NTP. Etter raset går det 5 
godstog på Rørosbanen, mot normalt totalt 8 Oslo-Trondheim. Det største problemet er 
kapasitet, først og fremst pga manglende fjernstyring Røros-Støren, og manglende krys-
singsspor. Det er vanskelig å holde regularitet. Det er et poeng med elektrifisering å kunne 
ta gods til utlandet direkte (utenom Alnabru) via Kongsvinger.  

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet ønsker rask planavklaring av dobbeltspor Trondheim-
Hommelvik, og at dette arbeidet koordineres med videreføring av IKAP. 

 

TR 13/12 Konseptvalgsutredning Oppland grense-Jaktøyen  

Drøfting: - Leder Erling Lenvik ba om eget møte mellom ordførerne for å drøfte justeringer i uttalelsen. 
- Etter møtet la Erling Lenvik fram justert forslag ang. vegstandard, kostnader og jordvern.   
- Rita Ottervik: Bakgrunnen for Trondheim kommunes vedtak er at vegen skal bli gjennom-

ført, da må man ha et kritisk blikk på kostnadsnivået. Her er det angitt totalt 10 mrd kr, og i 
NTP er det trangt om plassen. Da må en enten gjøre strekningsvise prioriteringer eller få 
ned kostnader.  Dette ivaretas i foreslått nytt punkt i uttalelsen. Erling Lenvik presiserte at 
det samtidig er avgjørende at vi ikke glir i forhold til at det skal bygges en framtidsrettet 4-
felts veg der det er nødvendig. Morten Ellefsen: Er mot bompenger. Hvilken veg får vi? Det 
er konsept 4 som trengs, og denne har vi ikke råd til. Erling Lenvik: Går vi mot bompenger så 
blir det ikke veg. Jorid Jaktøyen: Det er jordvernet som koster, vi må ha 4-felts veg. Fylkes-
mannen og vegvesenet er parter, og kommunen prøver å mekle. Det blir høyere kostnader 
når jordvernet ivaretas. 

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet vedtar vedlagt administrativt utkast til uttalelse KVU E6 
Oppland grense-Jaktøyen som uttalelse fra Trondheimsregionen med følgende endringer: 

 3. avsnitt i konklusjonen, første setning endres til: ”KVUen og NTP bygger på at vegvesenets 
anbefalte trasé legges til grunn for ny E6 gjennom Melhus (Håggå-Skjæringsstad, pkt 2 og 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_12-12_Dobbeltspor_Leangen-Hommelvik.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_12-12_Dobbeltspor_Leangen-Hommelvik.pdf
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11). Trondheimsregionen tar ikke stilling til trasévalg eller konkret vegstandard, men vil på-
peke at klare signaler i tilknytning til kommunedelplan/KU som er utarbeidet og nå ligger 
ute til høring peker mot en løsning som på grunn av sterkere vektlegging av jordvern medfø-
rer høyere kostnader. Dette må i så fall ivaretas i statlig finansiering.”  

 Nytt 5. avsnitt: ”For å realisere mest mulig av kombinasjonskonseptet raskest mulig må 
standardkrav og kostnadsbesparende tiltak vurderes i videre konkret planarbeid for hele 
strekningen. At kombinasjonsalternativet forutsetter midtrekkverk fra Ulsberg og nordover 
er et nødvendig utgangspunkt.” 

 

TR 14/12 Transportetatenes forslag til NTP 2014-23 i forhold til Trondheimsregionens sam-

ferdselspolitisk fundament 

Orientering: - Jon Hoem gikk gjennom punktene Trondheimsregionen er enig om. Det vises til presenta-
sjon hvor status i NTP-forslaget er inntatt med rød skrift. Det framgår hvilken tidsperiode og 
om det gjelder ”planteknisk ramme” eller rammeøkning på henholdsvis 20 eller 45%.   

- For E6 sør Jaktøya-Tonstad mangler 200 mill, og det er avgjørende at hoveddelen kommer i 
første planperiode. Logistikknutepunktet er ikke inne, bare oppstart i siste periode ved 
120% ramme. Elektrifisering Trønderbanen kommer i siste periode ved 145%. Meråkerba-
nen er ikke omtalt. For høyhastighetstog sier NTP at det skal igangsettes utredning for 
strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger, og for en oppgradering av eksisterende bane for 
Bergensbanen. Dette er dårlig i forhold til vårt engasjement, AU har vedtatt at vi gjør ent 
nytt framstøt i saken.  E6 Oppland-Jaktøyen: Soknedal er utsatt til siste periode ved 120%. 
Dette er ikke som forutsatt i gjeldende handlingsprogram. Melhus og oppstart forbi Berkåk 
ligger i siste periode ved 145%. E39 er ikke omtalt. Det bør utarbeides uttalelse fra Trond-
heimsregionen sammen med andre aktører.  

Drøfting: - Tore Erik Jensen: Er tunneler E6 t-Stjørdal omtalt? Jon Hoem: Dette er ikke omtalt i vårt 
samfedselspolitiske fundament, men ligger inn i NTP ved 145 % i siste periode. Kai Nord-
seth: Trondheimsregionen må gi uttalelse og holde kontakt med kommunene, Trondheims-
regionen begynner å ha innflytelse.  Rita Ottervik: Selv om det bare er Trondheim og fylkes-
kommunene som er invitert så kan alle gi uttalelse. Men: Bare ta med det som angår NTP. 
Jon Hoem: Vi skal rydde i hva som er riktige adressater for de ulike punktene i fundamentet. 

Vedtak: Det forberedes uttalelse fra Trondheimsregionen til NTP til neste møte. 

 

TR 15/12 Regional forvaltning av statens finansformue.  

Orientering: - Berit Rian orienterte, se presentasjon og egen rapport. Dette er kjent i regionen, næringsfo-
reningen har jobbet med det lenge. Det er laget en analyse og faktagrunnlag rettet mot fi-
nansdepartementet. D ette er ikke distrikstpolitikk, viktig for hele nasjonen. Nå dreier det 
seg om lobbyarbeid.  

- Det mangler kapital til nyskaping i Norge, vi må tenke investeringer etter oljealderen. Utvik-
ling av sterke regioner tilsier at finansforvaltningen må ut. Trondheim er venturehovedsta-
den med 20% av total kapital. Stavanger og Bergen er sterk på annen finansiering. 

- I Norge er 80% av alle investeringer i unoterte selskap, staten investerer bare 4%. For å få 
bedre avkastning, må det investeres i unoterte aksjer. Argentum i Bergen er et eksempel.  

- I dag forvaltes 99,8% av oljeformuen fra Oslo. Det er sterke finansmiljø utenfor Oslo: 
Trondheim er god på å investere i tekologibaserte vekstselskap og eiendom. Vi må nå få på 
plass såkornbølge 3. Bergen er sterk på fond i fond, Stavanger er god på energibaserte sel-
skap. De tre regionhovedstadene må stå sammen.   For regionene dreier det seg også å få 
kompetanse og aktivitet som bygger opp regionene.  

- Vi har tverrpolitisk enighet i regionene, vi må påvirke nasjonale politikere. Dette er langsik-
tig. Finansdepartementet har døra så vidt på gløtt og signaliserer oppmyking av mandatet. 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_14-12_Samfedselsfundament-_NTP.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_14-12_Samfedselsfundament-_NTP.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_15-12_Statens_finansformue.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/Rapport_-Okt_avkastningr.pdf
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Drøfting: . Trond Andersen: Dette er politikk og makt, er det gjort en analyse av hvilket politisk 
håndtverk som må gjøres? Berit Rian: Vi har en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Ynge 
Brox: Også fylkestinget og Bystyret har støttet dette. Fylkestinget i NT er også velkommen. 
Dette er både argumentasjon og politikk. Høyre tar en runde med alle politikere som besø-
ker oss, det bør også de andre partiene gjøre. Står partiene i de tre byene sammen har vi 
godt utgangspunkt. Målet er å få det inn i alle partiprogram. Rita Ottervik: Dette er primært 
politikk. De politiske prosessene er nødvendig, arbeidsgruppa kunne derfor kobles mot AU i 
Trondheimsregionen. Så må alle parti få det inn i program og landstingsvedtak. Regionene 
blir bedre og Norge har godt av det. Randi Reese: I fylkestinget var det tverrpolitisk enighet 
om dette. Vi må få et bredt engasjement i denne saken,dette trenger både NT og STFK og 
FoU-miljøene. Berit Rian: Vi må få akademia med, vi skal jo bli best på kommersialisering av 
teknologi, fint om vi skaper engasjement i hele Trondheimsregionen. Einar Strøm: I status-
konferansen for strategisk næringsliv hadde vi fokus på kommersialisering av teknologi, skal 
vi få til dette så er kapital vesentlig. Burde ta en henvendelse til Trøndelagsrådet for å få 
med Nord-Trøndelag. Erling Lenvik: Vi har tatt kontakt med Trøndelagsrådet/NTFK i denne 
saken, det var positiv tilbakemelding ti at Trondheimsregionen engasjerer seg. Tor Erik Jen-
sen: Jeg tar dette med til eget fylkesråd.  

Vedtak: Trondheimsregionen mener at en større regional forvaltning av statens finansformue er vik-
tig for økt verdiskapning. Trondheimsregionen støtter det pågående arbeidet i regi av 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen og ber om at samhandling med relevante aktører 
vektlegges. 

 

TR 16/12 Årsmelding Trondheimsregionen 2011  

Orientering: - Daglig leder redegjorde kort. Det rapporteres på gjennomført aktivitet, årsmeldingen er 
presentert ganske nøktern, og vil bli oversendt kommunene. At Trondheimsregionen nå to-
talt har fondsavsatt ressurs tilsvarende ca ett års driftsbudsjett er en god sikkerhet i forhold 
til eventuelle økte satsinger eller uforutsette situasjoner.  

Drøfting: - Gunnar Lysholm:  Hvilke igangsatte ressurskrevende prosjekt vises det til? Fylkeskommu-
nens engasjement i forhold til Ørland var imponerende. Jon Hoem: ressurskrevende igang-
settinger 2011: Ungt entreprenørskap startet ved årsskiftet, vi tilsetter interkommunal pro-
sjektkoordinator og det skal kjøpes fri forskere til i kommunene/bedrifter.  Vi må også ha 
tilstrekkelig kapasitet til å kunne drifte de prosjektene som vi har ressurser til å igangsette. 
Gunnar Lysholm: Gjerne en redegjørelse for kommende prosjekt i et senere møte. 

Vedlegg 3: Forslag til årsmelding 2011 

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregio-
nen 2011. 
 

TR 17/12 Si Trondheimsregionen! 

Orientering: - Terje Granmo: Jeg brukte i dag ”Velkommen til Malvik, hjertet i Trondheimsregionen” til-
svarende kan alle passe på å si.  Å ha et merkevarenavn som er kjent har betydning, Trond-
heim er et slikt merkevarenavn, det står for kvalitet, forskning, næring og trivsel. Bruker vi 
Trondheimsregionen om vår kommune får vi med oss de positive tankene som folk utenfor 
Trøndelags grenser har om Trondheim. Det står ikke på nettsidene at vi er i Trondheimsre-
gionen – det må vi endre, det må stå en link. Vi må ta det med i våre egne stillingsannonser! 
Jeg burde kanskje være forsiktig i forhold til egne innbyggeres oppfatning om bommer etc, 
men her dreier det seg om er å markedsføre kommunene til andre utenfor oss selv. Bruk 
det når du intervjues etc, Vi skal være stolt av egen kommune og Trondheimsregionen. Det 
er ikke noen nedvurdering av egen kommune, det er å løfte egen kommune opp. Både ord-
førere og rådmenn må bli flinkere på dette.  Tida hvor Trondheim er den store stygge ulven 
er forbi. Samarbeidet er også viktig for å unngå kommunesammenslåing.  
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Fra møtet: - Erling Strøm: Flott at næringsforeningen også skifter navn. Erling Lenvik: Trondheimsregio-
nen blir mer og mer lagt merke til, ordførerne i Midtre Gauldal og Melhus ble invitert av Ro-
tary for å orientere. Rita Ottervik: Trondheimsregionen har i dag fått en ny statssekretær: 
Ragnhild Setsaas er utnevnt i kunnskapsdepartementet. 

Vedtak: Saken tas til orientering   

 

TR 18/12 Lokalisering av Forskningssenter for økt utvinning av olje/gass (IOR-senter) 

Orientering: - Roar Andersen orienterte: Mordt-Norge olje og gass, MOLGA, er en organisasjon som skal 
jobbe for å få aktivitet på sektoren i Midt-Norge. Styreleder er Tore Sandvik, Rita Ottervik 
og Gunnar Lysholm er styremedlemmer.  Leder er eneste ansatt, med et nettverk av res-
surspersoner. Dette prosjektet dreier seg om forskningssenter for økt utvinning: Både jobbe 
mot departementet for at det blir noe av og at hovedsetet og mesteparten av innholdet 
kommer til Trondheim. Økt utvinning er ekstremt lønnsomt, dreier seg om stimulerende til-
tak for å få ut mer ressurser.  Nå bygges bla. spesialtilpassede rigger for økt utvinning, det 
er spennende prosesser med bruk av våygasskompressor. Ingen andre miljø i Norge enn 
Trondheim dekker hele det nødvendige spekteret. NTNU/SINTEF er meget kompetente til å 
lede dette, 50% av universitets- og instituttforskningen foregår i Trondheim, og det gir be-
tydelig utdanningseffekt. Statoil har bestemt å bygge ut eget forskningssenter på Rotvoll, 
Siemens etablerer sitt internasjonale konsernsenter for FoU for kraftforsyning til unde-
vannsfelt i Trondheim. Staoils felt som drives fra Stjørdal har de mest aktuelle feltene. 

Drøfting: - Børge Beisvåg: Hva kan Trondheimsregionen/strategisk næringsplan bidra med? Einar 
Strøm: Hvem er konkurrenten, og hvordan argumenterer de? Roar Andersen: Det viktig at vi 
alle fører fram de samme gode argumentene for Trondheim. De andre byregionene kom-
mer, vi må ikke ta dette for gitt: Først og fremst Stavanger, men, spesialiserte miljøer i Oslo 
og Bergen er også med, de har ikke samme totalkompetanse som Trondheim til å ta ledelse. 
Johan Hustad: Hva med Shell og Ormen lange, Reinertsen. Dette er også viktig for utdan-
ning og rekruttering. Roar Andersen: Shell kommer til Trondheim i forhold til rekruttering, 
også til HiST. Trond Andersen: Dette er også utvikling av utstyr, hva er det industrielle pers-
pektivet? Roar Andersen: Det ligger mange muligheter på denne siden.  

Vedtak: Trondheimsregionen ber om at jobbes aktivt for å etablere Forskningssenter for økt utvin-
ning av olje/gass i Trondheim. 

 

TR 19/12 FoU-institusjonenenes regionale perspektiv 

Orientering: - HiST, Trond Andersen orienterte, se presentasjon: HiST er Norges nest største høgskole 
med 8000 studenter og 750 ansatte. En bedre høgskole gir et bedre tilbud til kommunene, 
vi er i samme båt. Vi skal bli mer utviklingsorientert, da må vi jobbe på andre måter. Pri-
mært produserer vi studenter, i tillegg dekker vi videreutdanning/livslang læring og vi leve-
rer forskning i utviklingsprosjekter med offentlige og private. Disse aktivitetene kobles 
sammen. Vi starter bla. ny master i barnevern, også ny master i samarbeid mellom ergo- og 
fysioterapi, doktorgrad i økonomisk styring. HiST jobber fortsatt med å integrere de gamle 
høgskolene, dette skal dere merke, gjennom tilbud som dere trenger. Trondheim helse-
klynge samler ressurser, jfr. tilrettelegging av samhandlingsreformen. Øya helsehus er et 
godt eksempel som gjør vår region konkurransedyktig.  

- Senter for samhandling og for velferdsteknologi er etablert, flere kommer, dette angår 
kommunene og næringslivet.  Vi trenger master i mat-teknologi, kan være vår måte å 
fremme regionen. Senter for helsefremming utvikler forskning/beste praksis på hvorfor vi 
er friske, vi har et spennende prosjekt med Malvik.  

- Vi ønsker ny handelshøgskole og innovasjonssenter på Hesthagen, en unik handelshøgskole 
som er annerledes enn Bergen og BI. Dette skal ha bli et sted hvor dere kan hente hjelp til å 
utvikle kommunene, en hub for utvikling av offentlig sektor. Vi trenger innspill på hvordan 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_19-12_HiST_Regionalt_perspektiv.pdf
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dette skal bli. Kommunene kan bli bedre bestillere på hva vi skal prioritere, strategisk og 
langsiktig. Gjerne at FoU-kontaktene brukes. Master- og bacheloroppgaver kan gjøres i 
kommunene.  

- Vi trenger støtte i den nasjonale konkurransen om ressurser til infrastruktur. Vi må jobbe 
sammen for å etablere nye bygg, vi vil samle virksomheten i færre campus.  

Drøfting:  - Gunnar Lysholm: imponerende hvordan HiST har bygd seg opp, vi har en god historie i Ork-
dal om desentralisert sykepleierutdanning, dette kan etableres for andre fag. Kan HiST 
samhandle bedre med NAV? Rita Ottervik: Rådmannsforum kan ta en runde på hvordan vi 
kan samhandle bedre med HiST. Hver for oss blir vi for fragmentert. Erling Lenvik: Bra å ta 
dette sammen. Randi Reese: Samarbeid mellom HiST og kommunene/STFK har framtiden 
for seg. STFK igangsetter prosjekt om nettbasert undervisning i VGS, bør være interessant 
også for HiST. Roy Jevard: Vi bør sette dette på dagsorden, grei bestilling til rådmannsfo-
rum. Trond Andersen: Vi vil vurdere desentraliserte tilbud. Tar med innspill fra Trondheims-
regionen i kommende drøfting med NAV.  

Orientering: - NTNU: Johan E. Hustad orienterte , se presentasjon.  NTNU skal ha et høyt nasjonalt/inter-
nasjonalt nivå, med tverrfaglige tematiske satsingsområder. Ca 20.000 studenter, 5.000 
årsverk. 2.100 studenter/år tar master eller høyere, t il en hver tid ca 2.000 doktorgrads-
studenter. 1.200 internasjonale studenter kommer hvert år, 1.000 fra oss reiser ut. 300 
samarbeidsavtaler med internasjonale universitet. Vertskap for tre senter for fremdragende 
forskning: IT-kommunikasjon, maritimt, og hukommelsesforskning, fire sentre for innova-
sjon og to for miljøvennlig energi. I disse sentrene bidrar også bedrifter. Vi har mange kont-
rakter med næringslivet, for eksempel omfattende samarbeidsavtaler med Siemens. Vi øns-
ker også samarbeid med SMB og kommuner, da er www.ideportalen.no er et kontaktpunkt 
for studentoppgaver etc. NTNU tilfører Trondheim som samfunn ca 5 mrd/år. 

- Vi har mastertilbud innefor entreprenørskap i omtrent alle våre fagfelt. Viktig for FoU i of-
fentlig sektor. Innovasjonsinkubatoren har ca 20 bedrifter kontinuerlig på campus, kan sitte 
der i tre år, da må de ut og trenger lokaler. TTO får ca 100 ideer hvert år, samarbeider med 
bla HiST, HiNT, StOlav og HelseMidt, dette begynner å fungere. NTNU Discovery fører ideer 
fram til bedrifter, etter 2010 er ca 20 bedrifter etablert årlig. Disse etablerer seg i stor grad i 
regionen.  Tecnoport, Inovator, Venture-cup og Take-off er med å skape bedrifter, dette er 
gode samfunnsmessige investeringer. Innovasjonsenteret jobbes det med både i styret, 
med HiST og studentene. Vi har gått ut bredt til eksterne for å få tilbakemelding.  

- Vi har en visjon om å klare å vise fram Trondheim som teknologihovedstaden, vi er ikke god 
nok til å vise fram det vi har allerede i dag. Den regionale rollen/samhandlingen dreier seg 
om å skape verdier kulturelt og sosialt gjennom stor aktivitet innenfor kunst-estetikk. Vi-
tenskapsmuseet har mer enn 90.000 besøkende, dette er viktig kulturelt for regionen.  Vi 
tilfører regionen økonomisk gjennom innoavsjon/bedriftsutvikling og ikke minst er det vik-
tig at regionen utnytter vår største ressurs, studentene.   

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

TR 20/12 Andre orienteringer 

- Statuskonferanse Strategisk næringsplan utgikk, informasjon sendes ut.  
 

TR 21/12 Eventuelt 

- Det var ikke saker til eventuelt. 
 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_19-12_NTNU_Regiobnalt_perspektiv.pdf
http://www.ideportalen.no/
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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/
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/
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 Stjørdal Malvik Trondheim Klæbu Melhus/M Gauld Skaun/Orkdal Sør-Trøndelag FK 

For dårlig grunnlag 
til konseptvalg 

Ja    Ikke tilstrekkelig 
grunnlag 

 Ja 
 

Anbefaler integrert 
løsning 

 Ja Ja 
Mest optimalt 

 Er fremtidsrettet, 
men lite realistisk, 
ett alt. bør utredes 

videre 

Lokalisering 
nordøst for byen 

anbefales ikke 

Ja 
Skal legges til 

grunn for videre 
planarbeid 

Anbefaler delt 
løsning sør 

  Ja 
Vurderes videre 

Ja Mest realistisk, 
best ut fra helhet, 

begge alt. 
vurderes videre 

Ja Nei, 
men viktig 
referanse 

Havneutvikling må 
vurderes også for 
delt løsning 

  Ja   Ja  
Flytte aktivitet fra 
Brattøra til Orkdal 

havn 

Ja, ved ev delt 
løsning se på flere 

havneløsninger 

Hell/Muruvik 
aktuell?  

Nei 
Gjeldende løsning 
er uakseptable, ev 

løsning krever 
store deler i fjell 

Muruvik ikke 
aktuell, heller ikke 

som havn i delt 
løsning 

Ja 
Vurderes videre 

  Nei Ja, må sees i 
sammenheng 

Midtsand aktuell? Må være utenfor 
regionalt 

friluftsområde 

Nei Ja 
Vurderes videre 

  Nei Nei 

Være må med i KVU Ja Ja? 
(ta inn alt som er 

tatt ut…) 

   Nei  

Trolla aktuell? Ja Ja Ja 
Med 

jernbanetunell til 
Klett 

   Ja 

Torgård aktuell? Ingen merknad Ønsker integrert 
løsning 

Ja Ja Ja, 
Må avklares 

konsekvenser 

Ja 
Orkdal: 

Fortrinnsvis 

 

Søberg aktuell? Ingen merknad Ønsker integrert 
løsning 

Ja  Ja, mest mulig mot 
sør, må avklares 

konsekvenser 

Ja  
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UTTALELSE TIL TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL 
NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-23 FRA TRONDHEIMSREGIONEN 
Utkast  06.06.2012 jh 

Vedtak Trondheimsregionen-regionrådet: 

1. Trøndelag har klare konkrete behov for opprustning av infrastruktur for å fortsette den positive kol-
lektivtrafikkveksten. Trøndelag må derfor prioriteres med mer enn 45 % rammepåslag, ut fra de spe-
sielt store utfordringene og mulighetene storbyregionene har med befolkningsvekst, potensial for re-
dusert bilbruk samt ivaretakelse av nasjonal tyngdepunktsfordeling.  

2. Trondheimsregionen ønsker følgende endringer i transportetatenes forslag til NTP 1213-14: 

 For å ivareta Trondheimsregionens prioritering av videre kollektivtrafikksatsing samt nødvendig 
utbygging av E6 sør Tonstad-Jaktøyen, må samlet statlig bidrag til trinn 2 i Miljøpakken være  
1730 mill kr i perioden 2010-2024, med minst 560 mill kr i første periode  

 Signaler om økt statlig finansiering av kollektivsatsing i storbyområdene må følges opp.  

 Elektrifisering av Trønderbanen må finansieres tidligst mulig, samordnet med innkjøp av nytt tog-
materiell og for å etablere InterCiy-løsning gjennom Trondheim. 

 Meråkerbanen er en ”missing link” i det nordiske jernbanenettet, elektrifisering vil gi store mulig-
heter og må inn i NTP. 

 Dobbeltsporsutvikling Trondheim-Stjørdal må inn i NTP for å løse kapasitetsproblem og å for å ta 
en større del av tilbringertransport til Trondheim lufthavn Værnes med miljøvennlig tog.  

 Raset i Soknedal tydeliggjør behov for tiltak både på Rørosbanen og Dovrebanen. 

 For å nå nasjonale mål om overføring av godstransport fra veg til bane og båt må NTP avsette mid-
ler for oppstart/realisering av godsknutepunkt i Trondheimsregionen i NTP-perioden.  

 E6 Jaktøyen-Oppland grense må ha en rask realisering med helhetlig og kontinuerlig utbygging. 
Enkeltpostene som inngår i NTP-forslaget ivaretar ikke dette. 

 E39 Harangen-Gjølme må opprustes med sammenhengende vegstandard på kyststamvegen. 

 Det må gjøres en revurdering av formuleringer om høyhastighetstog hvor total samfunnsøkonomi, 
klimahensyn og nasjonal hensikt med høyhastighetstog blir vektlagt.  

Bakgrunn: 

Trondheimsregionen vil vise til at regionen gjennom bevisst prioritering har oppnådd svært positive resulta-
ter med økt kollektivtrafikk og redusert bilbruk. Dette skaper stor nasjonal interesse og fremheves som en 
suksess av regjeringen. Trøndelag har vilje og evne til å videreføre satsingen på miljøvennlig transport, men 
dette krever betydelige ressurser for å forbedre mangelfull infrastruktur, spesielt for tog. Vår region har 
både et særlig stort potensial og klare konkrete behov for opprustning av infrastruktur, som en forutsetning 
for å fortsette kollektivtrafikkveksten. Samtidig har vi en av Norges aller viktigste hovedvegforbindelser, E6 
Trondheim-Oslo, som i lang tid har vært sterk forsømt i Trøndelag, og som må nå opprustes raskt.   

Dette innebærer at storbyregionens behov for prioritering og forbedringer av infrastrukturen er så stort at 
selv med 45 % økt ramme vil mange av de svært nødvendige samferdselstiltakene ikke bli gjennomført. Det 
foreligger derfor tunge argumenter for at Trøndelag må prioriteres med mer enn 45 % rammepåslag i den-
ne NTP-perioden, både for å kompensere for tidligere skjevfordeling mellom landsdeler og ut fra de spesielt 
store utfordringene og mulighetene storbyregionene har med befolkningsvekst og potensial for redusert 
bilbruk. Lokalt styrer Trondheimsregionen arealbruk mot kollektivknutepunkt. Det skjer ved at ti kommuner 
har vedtatt en interkommunal arealplan (IKAP) med klare retningslinjer. I tillegg kommer Trondheims tyde-
lige prioriteringer i Miljøpakken. Nasjonalt er behovet for en slik statlig styring av midler tydeliggjort det 
siste året gjennom spesielt klimameldingen og regjeringens forventningsdokument til regional og kommu-
nal planlegging. 

Det satses stort på nødvendig InterCityløsning for tog rundt hovedstadsområdet. Da er det viktig for å følge 
opp regjeringens føringer at det også legges til tilstrekkelig rette for bærekraftig og effektiv transport i de 
øvrige storbyregionene. Det motsatte vil bidra til en nasjonalt sterkt uheldig ensidig vekst i hovedstadsregi-
onen.  

jmj
Tekstboks
Trondheimsregionen 15.06.2012Vedlegg 5



Trondheimsregionen mener derfor at NTP-forslaget, selv med 45 % rammepåslag, ikke ivaretar de viktigste 
prosjektene i regionen. Trøndelag må prioriteres med mer enn 45 % rammepåslag for å ivareta framtidig 
befolkningsvekst med bærekraftig transport og å bidra til nødvendig nasjonal tyngdepunktsfordeling. 

Trondheimsregionen har vedtatt et samferdselspolitisk fundament (vedlagt) som ut fra de behovene som 
er tatt opp foran underbygger de viktigste transporttiltakene som må realiseres:  

 Miljøpakken i Trondheim og statlige belønningsmidler til kollektivtrafikk har gitt formidable positive 
resultater for Trondheimsregionen. Fra innføring av de første tiltakene i 2008 og til 2011 har kollektiv-
trafikken økt med over 30 prosent i Trondheim og over 50 prosent i regionen. Veksten fortsetter i 2012. 
Miljøpakkens trinn 2 må følges opp i henhold til vedtak i Trondheim kommune og STFK, med samlet 
statlig bidrag til Miljøpakken på 1730 mill. kr i perioden 2010-2024, med minst 560 mill. kr i første peri-
ode. Dette sikrer Trondheimsregionens prioritering av videre kollektivtrafikksatsing og E6 sør Tonstad-
Jaktøyen, men er ikke tilstrekkelig ivaretatt i NTP-forslaget. Vi vil også presisere at statens signaler om 
økt statlig finansiering av kollektivsatsing i storbyområdene må følges opp. 

 Jernbanen må prioriteres gjennom elektrifisering av trønderbanen og dobbeltspor Trondheim-
Stjørdal. Elektrifisering må skje tidligst mulig fordi dette må samordnes med innkjøp av nytt togmate-
riell. Elektriske tog gir helt andre muligheter for gjennomgående InterCity-løsning Steinkjer/Stjørdal-
Trondheim-Støren/Oppdal. Enkeltspor Trondheim-Stjørdal gir i dag kapasitetsproblemer som begrenser 
kollektivbruken. Med 15-minutts frekvens vil tog også kunne ta en større del av tilbringertransport til 
Trondheim lufthavn Værnes. Det er dokumenteret betydelig gevinst ved samtidig elektrifisering av Me-
råkerbanen og Trønderbanen. Meråkerbanen er en ”missing link” i det nordiske jernbanenettet, elekt-
rifisering fram til det svenske tognettet vil ha stor betydning. NTP-forslaget er alt for passivt. Nødvendi-
ge ressurser til elektrifisering av Trondheim-Steinkjer og dobbeltsporsutvikling Trondheim-Stjørdal må 
prioriteres og komme tidligst mulig i perioden. Trondheimsregionen vil også påpeke at raset i Soknedal 
har tydeliggjort jernbanetransportens sårbarhet. Dette avdekker behov som må belyses nærmere: Både 
tiltak på Rørosbanen og forbedringer på den rasutsatte strekningen. 

 Realisering av nytt knutepunkt for godstransport i Trondheimsregionen er helt nødvendig for å nå na-
sjonale mål om overføring av godstransport fra veg til bane og båt. Kapasiteten i eksisterende termina-
ler i Trondheimsregionen er sprengt. Godstransport med bane, båt og bil må sees i sammenheng. Vi 
ønsker at videre utredning/planarbeid må igangsettes raskt.  NTP må avsette midler for opp-
start/realisering av godsknutepunkt i NTP-perioden.  

 E6 fra Trondheim til Oppland grense er av Norges viktigste veger for næringsliv og nasjonal utvikling. 
Dagens standard er sterkt hemmende for næringslivet i hele Midt-Norge og Nord-Norge, og like viktig 
for Sør-Norsk og utenlandsk næringsliv som har leveranser mot Midt-Norge/Nord-Norge. Vegen blir nå 
oppgradert gjennom to bompengeprosjekt, Tiller-Jaktøyen i Miljøpakken for Trondheim og E6 Jak-
tøyen-Oppland grense i samarbeid mellom de berørte kommunene: ”Trondheimsvegen”.  Trondheims-
regionen mener det er helt nødvendig at E6 Jaktøyen-Oppland grense må ha en rask realisering med 
helhetlig og kontinuerlig utbygging. De enkeltpostene som inngår i NTP-forslaget ivaretar ikke dette, og 
vi vil framheve at jordvernhensyn i Melhus kan gi kostnadskonsekvens som må ivaretas i statlig andel. 
Det kan ikke aksepteres at E6 i Soknedal får lavere prioritet enn tidligere.  

 E39 Harangen-Gjølme må opprustes med sammenhengende vegstandard på kyststamvegen. 

 Trondheimsregionen har i egen argumentsamling dokumentert at det er svært gode argumenter som 
tilsier at strekningen Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, uansett hvilket 
konsept som velges. NTP-forslaget legger opp til en videre utredning av strekningen Oslo-Kristiansand-
Stavanger for høyhastighet og viser til Bergensbanen for utbedring av eksisterende nett. Vi mener at 
høyhastighetsutredningen har gitt et godt grunnlag for å gå videre med utvikling av høghastighetstog, 
da med den klare målsettingen å redusere klimautslipp og å gi bedre nasjonal tyngdepunktsfordeling. 
Det er uforståelig at NTP-forslaget prioriterer videreføring av høyhastighetstog ut fra en ren markeds-
økonomisk vurdering basert på at enorme investeringer er avskrevet. Det må gjøres en revurdering 
hvor total samfunnsøkonomi, klimahensyn og nasjonal hensikt med høyhastighetstog blir vektlagt. 
Formuleringen i NTP må endres i henhold til dette.  



UTTALELSE TIL HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN  
FRA TRONDHEIMSREGIONEN 
Utkast 04.06.2012 jh 

Norge er et langstrakt land, med desentralisert befolkning og lange reiseavstander. Dette gir oss 
særskilte utfordringer. Transport utgjør også en betydelig andel av nasjonale klimautslipp. Dagens 
jernbanenett er svært slitt, og kostnadene knyttet til vedlikehold og fornyelse av disse vil stige, selv 
ved dagens transportomfang. 

Trondheimsregionen deler Regjeringens vurdering av behovet for et beslutningsgrunnlag for 
eventuell utbygging av høyhastighetstog i Norge. Trondheimsregionen har fulgt 
høyhastighetsutredningen tett, og anser utredningen som relevant i forhold til videre prosess, men 
da ut fra klare nasjonale målsettinger om å redusere klimautslipp, forbedre nasjonal mobilitet og å 
gi bedre nasjonal tyngdepunktsfordeling. Det er uforståelig at transportetatenes NTP-forslag 
prioriterer videre utredning av høyhastighetstog ut fra en ren markedsøkonomisk vurdering basert 
på at enorme investeringer er avskrevet. I NTP må det gjøres en revurdering hvor total 
samfunnsøkonomi, klimahensyn og nasjonal hensikt med høyhastighetstog blir vektlagt vesentlig 
tyngre. Formuleringen i NTP må endres i henhold til dette. 

 Trondheimsregionen støtter høyhastighetsutredningens prioritering av utbygging av et InterCity-
nett på Østlandet. Det forutsettes at det bygges for 250 km/t, slik at nettet kan inngå i en 
eventuell fremtidig høyhastighetsutbygging og bidra til kortere reisetider på nasjonale tog.  

 Eventuelt investeringsbehov for utbygging av høyhastighetsbane må vurderes i en større 
samfunnsøkonomisk vurdering, som vektlegger infrastrukturkostnadene og miljø/klima, i tillegg 
må avlastningspotensial for gods, samt kostnader ved dagens transportforhold inngå.  

 I dag taper jernbanen stadig markedsandel for både person- og godstransport. Regjeringens 
målsetning er at mer gods skal flyttes fra veg til bane. En utbygging av høyhastighetsbane vil 
kunne avlaste dagens jernbaneforhold og flytte økende godstransport over fra veg til bane. 
Trondheimsregionen savner vurderinger av dette i utredningen.  

 Eventuell utbygging av høyhastighetsbane må ha som mål å styrke nasjonal utvikling ved å 
videreutvikle regionale tyngdepunkt rundt storbyene. Dette blir særlig viktig når 
hovedstadsregionen får avgjørende konkurransefortrinn gjennom InterCity-prosjektet. 
Høyhastighetsutredningen uttrykker tydelig at den ikke har identifisert ” noe entydig faglig 
grunnlag for å kunne foreslå i hvilken rekkefølge de forskjellige korridorer eventuelt skal 
utbygges”, at dette er ”avhengig av hvilke parametere en vektlegger mest”.  
Trondheimsregionen viser til merknad fra flertallet i Stortingets Transportkomite (Innst. S. nr. 
300 (2008–2009), om NTP 2010–2019, s.68), gjengitt under. Flertallet peker der på behovet for 
avlastning av innlands flytrafikk, regional utvikling med forstørring av arbeidsmarkeder samt 
klimapolitiske muligheter. Det er avgjørende at dette legges til grunn for en videre utredning av 
høyhastighetstog. 

 Trondheimsregionen viser for øvrig til vedlagte fakta- og argumentsamling. 
 

”Markedsundersøkelsen som Urbanet Analyse nylig har utført på oppdrag fra Jernbaneverket, viser at høyhastighetstog 
har potensial til å overta 75–95 pst. av det store flymarkedet mellom Oslo og de andre største byene i Norge. [Komiteens 
flertall]  mener det spesielt bør arbeides videre med konsepter for flerbruksbaner med blandet trafikk av høyhastighetstog, 
regionstog og godstrafikk. (..) 

I tillegg mener [komiteens flertall] det er behov for ytterligere analyser av ringvirkninger i form av regional utvikling og 
forstørring av arbeidsmarkeder samt klimapolitiske muligheter. I tillegg ønsker [komiteens flertall] at det også utredes 
nærmere hvordan høyhastighetslinjer kan danne grunnstammen i et sammenhengende kollektivtilbud.” 

Innst. S. nr. 300 (2008–2009), om NTP 2010–2019, s.68 

 

Vedlegg: Lyntog Oslo-Trondheim først. En fakta- og argumentsamling i anledning Regjeringens 
Høyhastighetsutredning, Publisert av Trondheimsregionen, januar 2012 
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UTTALELSE TIL JERNBANENS STASJONSSTRUKTUR 2012. 
Utkast  07.06.2012 jh 

Vedtak Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen legger til grunn: 

 Rask elektrifisering av Trønderbanen vil muliggjøre og styrke en gjennomgående InterCity-løsning 
Steinkjer/Stjørdal-Trondheim-Støren/Oppdal med elektrisk togmateriell. 

 Det etableres et utvidet takstsamarbeid tog/buss med utgangspunkt i dagens periodekort for mini-
mum Stjørdal/Sør-Trøndelag. 

 Igangsatt prosjekt om dobbeltspor Leangen-Hommelvik og funksjonelt dobbelspor til Marienborg må 
realiseres raskest mulig. Dobbeltsporsutvikling vil gi økt frekvens/kapasitet, kortere reisetider og bed-
re utgangspunkt for en styrket tilbringertrafikk til Trondheim lufthavn, Værnes med tog. 

Dette vil i sum bety en vesentlig konkurransestyrking for kollektivtrafikk med tog. Før disse spørsmålene 
er nærmere avklart bør ingen stasjoner/holdeplasser i Trondheimsregionen velges bort, basert bare på 
framlagt Stasjonsstrukturutredning. 

Når elektrifisering, takstsamarbeid og dobbeltsporsutvikling videreføres, ønsker Trondheimsregionen og 
de berørte kommunene å delta i en konstruktiv drøfting og avklaring av hensiktsmessig stasjonsstruktur, 
basert på differensierte togprodukt. Framtidig bosettingsstruktur, arbeidsplassutvikling og framførings-
hastighet med ulike togprodukt skal legges til grunn. 

Bakgrunn: 

Jernbaneverket har sendt ” Jernbanens stasjonsstruktur 2012, hovedrapport på høring, med frist 
29.06.2012. Hovedrapporten er basert på delrapporter for ulike jernbanestrekninger, Delrapport Region 
Nord berører oss. Materialet og høringen vil gi grunnlag for videre prioriteringer i NTP 2014 – 23. 

Som presentert i Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.2012 arbeider Jernbaneverket også med 
utredning av dobbeltspor på strekningen Trondheim-Hommelvik, jfr. presentasjon fra møtet. Det ble pekt 
på at Trønderbanen bør utvikles mot sør for å få et gjennomgående tilbud fra kommuner sør for Trondheim 
til Værnes og videre nordover. Elektrifisering nord for Trondheim er avgjørende for en slik satsing.  

Stasjonsstrukturprosjektet som nå er på høring gjennomgår kriterier for stasjonsstruktur på de ulike linje-
strekningene. Bakgrunnen er blant annet investeringsbehov pga nye sikkerhetskrav og at mange av dagens 
stasjoner har lite trafikk.  

På Dovedbanen, Støren - Trondheim S, er det i dag 12 stasjoner med differensiert stoppmønster. Med da-
gens togtilbud betjenes Støren, Heimdal og Trondheim S med fjerntogene, de øvrige stasjoner/holdeplasser 
betjenes bare av morgentog fra Oppdal og tog til/fra Røros. Rapporten oppsummer data om passasjertall, 
utbedringsbehov og utviklingsmulighet/-nedleggelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tilsvarende oversikt for Nordlandsbanen, Trondheim-Stjørdal:  
 

http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/19228/Stasjonsstruktur_Hovedrapport%20ny1.pdf
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/18612/Delrapport_stasjonsstruktur_Region_Nord.pdf
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/18612/Delrapport_stasjonsstruktur_Region_Nord.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_12-12_Dobbeltspor_Leangen-Hommelvik.pdf
jmj
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Forslag til ny stasjon: Det opplyses at det pågår et utredningsarbeid med sikte på å kartlegge behov for ny 
stasjon i Grilstad/Ranheimsområdet. 

Stasjonsstrukturutredningen er tatt opp til behandling i de fleste berørte kommunene: 

Midtre Gauldal: Saken referert i formannskapet. 

Melhus (vedtak formannskapet): Peker på befolkningsvekst og miljøutfordring, da blir det feil å legge ned 
stasjoner på Kvål og Ler, framtidig rolle må avklares når E6-trase er fastsatt. Det kan tilrettelegges ulike 
stoppmønster, og takstsamarbeid vil gi endringer. 

Trondheim (rådmannens innstilling): Ønsker å bli involvert i videre planlegging. Viktig å etablere gjennom-
gående togtilbud Støren/Melhus-Værnes/Stjørdal. Gjenåpning av Ranheim stasjon prioriteres høyt. 

Malvik: Ikke avklart. 

Stjørdal (vedtak kommunestyret): Protesterer mot at Hell opphører som del av Trønderbanen, park&ride i 
Stjørdal må løses. Rotvoll må opprettholdes, bebudet analyse av Meråkerbanen må baseres på at banen 
elektrifiseres.  

Trondheimsregionens vurdering: 

Trondheimsregionen har tatt opp i flere sammenhenger at det må satses på tog, og at en rask elektrifise-
ring av Trønderbanen er avgjørende for å kunne styrke en gjennomgående InterCity-løsning Steinkjer/Stjør-
dal-Trondheim-Støren/Oppdal med elektrisk togmateriell. 

Videre har vi tatt opp at det må etableres et utvidet takstsamarbeid tog/buss med utgangspunkt i dagens 
periodekort. 

Prosjekt om dobbeltspor Leangen-Hommelvik er igangsatt og Trondheimsregionen deltar, vi har også tidli-
gere peker på at funksjonelt dobbelspor til Marienborg må realiseres raskt. Dobbeltsporsutvikling vil gi nye 
muligheter for at toget også kan få en styrket funksjon for tilbringertrafikk til Trondheim lufthavn, Værnes. 

Framtidig stasjonsstruktur i Trondheimsregionen må vurderes ut fra at når disse tiltakene blir realisert, vil 
dette bety en vesentlig konkurransestyrking for kollektivtrafikk med tog. På denne bakgrunn bør ingen sta-
sjoner/holdeplasser på strekningene i Trondheimsregionen velges bort i denne prosessen. Trondheimsregi-
onen og de berørte kommunene forutsetter at vi kan delta i en konstruktiv drøfting og avklaring av hen-
siktsmessig stasjonsstruktur basert på differensierte togprodukt når elektrifisering, takstsamarbeid og dob-
beltsporsutvikling videreføres. Da må både framtidig bosettingsstruktur, arbeidsplassutvikling og framfø-
ringshastighet med ulike togprodukt legges til grunn. 
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