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Statlig bidrag til  
E6 Sør Tonstad-Jaktøyen 

 En viktig nasjonal korridor med 
stor betydning for utvikling av 
næringslivet i hele landsdelen. 

 9,6 kilometer lang, med bare to 
felt og 26 000 kjøretøyer/døgn. 
Resultatet er køer og ulykker. 

 Planlagt med fire felt, 
midtrekkverk og planfrie kryss.  

 Utbygging startet høsten 2011. 

 Så langt finansiert utelukkende 
med bompenger.  

 Krav om at Staten bidrar med 
ytterligere 1 mrd kroner.  

Et hovedkrav fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23 er at nødvendig 
statlig medfinansiering av E6-sør Tonstad- Jaktøyen  

skal inn i første fireårsperiode i NTP 2014-23.  
NTP: Jaktøya-Sentervegen 840 mill kr (+1260)  

i 2018-17 med 120%-ramme, i 2014-23 med 145%-ramme 

 

Til forsiden 



Nytt knutepunkt for godstransport 

 Brattøra for liten i framtida.  

 Godstransport med bane, båt 
og bil må sees i sammenheng.  

 Mål: Gi næringslivet effektiv 
transport og mer gods fra bil til 
båt og bane, dette gir reduserte 
utslipp av klimagasser. 

 Inn i Nasjonal Transportplan 
for 2014-2023. Start utbygging 
rundt 2020. 

 Trondheimsregionen ønsker en 
rolle også videre. Lokalisering 
er en utfordrende prosess. 

Realisering av nytt logistikknutepunkt for godstransport i 
Trondheimsregionen skal inn i NTP 2014-23. Det skal etableres gode 

løsninger som ivaretar godstransport både på bane, båt og bil. 
NTP: Blir fulgt opp i kommende NTP-periode, 250 mill til Brattøra. 
Oppstart 500 mill i 2018-23 ved 120%, høy satsing: ferdig i 2023. 

(KS1-rapport offentlig i disse dager) 
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Videre kollektivsatsing i Miljøpakken 

 På ett år har reiser i regionen 
økt med 25%, i bysonen 11%.  

 Biltrafikken er redusert med ca. 
10% etter bompenger i 2010. 

 Aldri før vært så billig og bra å 
reise kollektivt i regionen. 

 Utvikle kollektivtransport for 
bane og buss med lave takster, 
bedre rutetilbud/materiell og 
nye framkommelighetstiltak.  

 Resultater legges merke til 
nasjonalt. Vi skal ha stor andel 
belønningsmidler fra staten. 

Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen ved 
at kollektivtrafikken får prioritet og rask fremføring inn til/gjennom 

byen. Takstpolitikken for kollektivtrafikk og rutestruktur skal 
videreutvikles for å gjøre regionale reiser mer attraktive. 

NTP: Avhengig av trinn 2 i Miljøpakken/Belønningsmidlene. 
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Trønderbanen skal ha dobbeltspor  
til Stjørdal og elektrisk drift 

 Nok dobbeltspor for 15-minutts 
avganger Trondheim-Stjørdal.  

 Reisetid på ned mot en time 
mellom Trondheim-Steinkjer. 

 Gir positiv regionforstørring for 
både Trondheim, Stjørdal og 
Innherredsbyene. 

 Elektrifisering av Trønderbanen 
haster, før kjøp av nye tog. 

 Gjennomgående ruter skal gi 
bedre togtilbud mot sør.  

 El-drift er et viktig miljøtiltak. 

Trønderbanen videreutvikles gjennom elektrifisering til Steinkjer. Målet er 

kvartersfrekvens på strekningen Trondheim-Stjørdal gjennom utvikling av 

dobbeltspor. Frekvens for regionale tog mot sør skal også forbedres. Det skal 

arbeides for reisetid Trondheim-Steinkjer ned mot en time. 

NTP: 1000 mill i 2018-23 ved 145% - FK mfl: Forskuttering 
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Trondheim-Oslo første strekning  
med høyhastighetstog 

 Gjør Norge sterkere – knytter 
teknologimiljøene og 
hovedstadsområdet sammen. 

 Vi har størst andel passasjerer å 
hente fra flytrafikken.  

 Oslo-Gardermoen er allerede 
bygd, vi godt på vei. 

 Billigste og korteste trasé: 
Enklest terreng å bygge i, gir 
miljøgevinst først. 

 Trondheim ingen endestasjon:  
Videre mot Nord-Norge, Møre og 
Midt-Norden. 

 Har størst potensial for gods. 

Strekningen Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, 

uansett hvilket konsept som velges. 

NTP: Utredningsarbeid for Oslo-Kristiansand-Stavanger,  
avklaring av Bergensbanens potensiale (eksisterende trase):  

Samlet 100 mill 2018-23 ved 145% 
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Meråkerbanen må få svensk standard 

 I dag må materiell skiftes på 
grensen.  

 Mer effektiv godstransport: Et 
jernbanenett som gir nye 
muligheter. 

 Persontrafikk: Trondheim-
Sundsvall/Stockholm. 

Meråkerbanen må rustes opp og elektrifiseres for  

gods- og persontrafikk fra øst. 

NTP: Ikke omtalt…. 
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Bedre hovedveger sørover  
til Sør-Norge/Europa: E6/rv 3.  

 Overordnet riksveg som har 
meget stor nasjonal betydning, 
E6 og rv 3 danner korridoren 
mellom sør og nord i Norge.  

 Vi ønsker rask planavklaring, 
spesielt gjennom Melhus.  

 Regionalpolitisk enighet i 
Trøndelag om bedre veg på 
denne strekningen. 

 Helhetlig og kontinuerlig 
utbygging framfor flikking på 
flaskehalser. 

E6 Jaktøyen-Oppland grense og rv3 er hovedårene til Sør-Norge/Europa  

og må styrkes gjennom prioritering av  

ny E6 gjennom Melhus og realisering av ”Trondheimsvegen-prosjektet”. 

Vindalsliene-Korporals bru 450 mill (+220) i 2018-23, 2014-17 ved 145% ramme 

Ulsberg-Berkåk-Løklia (start) 1000 (+500) 2018-23 ved 145% ramme  

Støren-Skjerdingsstad 600 mill (+2100) i 2018-23 ved 145% 
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Utbedring av E39 i Orkdal 

 E39 Høgkjølen-Harangen åpnes 
i 2014-2015. Videreføring fra 
Harangen til Gjølme i Orkdal er 
ikke planlagt.  

 E 39 er en overordnet riksveg 
nasjonalt. Standardbrudd er 
uheldig.  

 Den aktuelle strekningen er en 
forlengelse av Laksevegen fra 
Hitra og Frøya. 

E-39 Harangen-Gjølme må realiseres for å oppnå sammenhengende 

vegstandard fra Trondheimsregionen mot vest. 

NTP: Ikke omtalt 
Harangen-Høgkjølen og Betna-Stormyra er de eneste prosjektene. 
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Flere utenlandsruter fra Værnes 

 Styrker Trondheimsregionens 
konkurransekraft og 
attraktivitet.  

 Kunnskapsmiljøene er 
internasjonalt orientert. 

 Næringslivet preget av økende 
globalisering.  

 Gode flyforbindelser må til for å 
tiltrekke seg internasjonal 
kompetanse og utvikle nye 
markeder. 

Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser. 

Arbeides med i eget luftfartsforum 
Avinors satsing: Ombygging med ramme på 550 mill sluttføres 2014, 

Behov for ny terminal i slutten av planperioden 
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Bedre hurtigbåt  
mellom Fosen og Trondheim 

 Flere avganger og rask reisetid 
både for Vanvikan-Trondheim 
og Brekstad-Trondheim.  

 Kampflybase på Ørland vil øke 
behovet til og fra Brekstad.  

 Ny tverrforbindelse for gående 
og syklende gir direkte 
adkomst til Midtbyen i 2012.  

 Hurtigbåtterminalen flyttes tett 
inntil tverrforbindelsen. 

 Utbyggingen på Brattøra gjør 
hurtigbåten mer attraktiv.  

 

 

Hurtigbåtsambandet fra Fosen er en del av det regionale kollektivtrafikktilbudet 

i Trondheimsregionen og skal prioriteres. 

Fylkeskommunen: Klare signaler ang kampflybase. 
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Kommunene skal bidra til  
økt kollektivbruk 

 Kommunene slutter opp om 
retningslinjene i IKAP:  

 Det skal bygges tettere og nært 
kollektivårene.  

 Kommunene skal forsterke 
dagens sentra, ikke utvikle nye.  

 God innfartsparkering må 
etableres raskt for å oppmuntre 
til mer kollektivtransport. 

Kommunene i Trondheimsregionen skal tilrettelegge for økt kollektivtrafikk 

gjennom arealpolitikken. Innfartsparkering og kollektivtrafikknutepunkt må 

utvikles. 

Angår ikke NTP direkte 
Miljøpakken forslår midler til innfartsparkering i handlingsprogram 

Riksvegmidler også aktuell 
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Bedre veg til Klæbu 

 Dagens veg er ikke tilpasset 
trafikkmengden og mangler 
gang- og sykkelveg.  

 Har avgjørende betydning for å 
utnytte næringsarealet på 
Tulluan.  

 Tulluan er prioritert som et av 
regionens viktigste 
næringsområder.  

 En god vegforbindelse er en 
investering for å bygge ut store 
næringsarealer uten å ta 
viktige landbruksressurser.  

Fv 704 til Klæbu er et viktig prosjekt for Trondheimsregionen som utløser  

store næringsarealer med lav arealkonfliktgrad. 

Angår ikke NTP: Fylkesveg. 
Planprogram ute på høring. 
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