
1. E6 sør/Rv3. som ett prosjekt første del i perioden.
Ivaretatt , bompenger dominerende finansiering.

2. Tidlig elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen
Ikke tidlig, men åpner for å ta det som prioritert prosjekt.

3. Rammen i NTP økes med minimum 45 %.
Ja, og vel så det

4. Belønning på mer enn 1 mrd samordnet med bypakker.
Like under 1 mrd. I tillegg del av sykkelsatsning på 0,8 mrd.     

5. Drift, vedlikehold og fjerning av forfall på fylkesvei. Økt rammetilskudd
Rammeoverføring ikke klar. Forfall stoppes ikke.

6. Høyhastighetstog, Intercity til Lillehammer.
Nei til høyhastighetstog. Intercity til Hamar.

7. Bidra til et nytt logistikk-knutepunkt. Styrke gods på sjø og jernbane.
Forventer at staten utvider sitt engasjement  utover å involvere lokalt 
vegvesen. Med tanke på byutvikling og statlig virksomhet. 

NTP  Ønsker fra Sør-Trøndelag
Er de innfridd ?



Sånn blir det da om noen år



All vekst med miljøvennlig reisemåte.

Det høres litt ufarlig ut og forvrenger da også bildet, det høres jo 

nesten ut til at vi skal få ture på som før mens de nye må stå for 

nullveksten.(dvs. de får ikke kjøre bil). Sånn kan det selvsagt ikke 

bli.

Vi må redusere bilbruken vår i takt med 

veksten i Trondheim.

Dvs. ca : Minus 2% årlig i «all framtid». 

Hver 5. av våre bilturer bort om  10-12 år.

Obs. næringstrafikk er unntatt.



Eller helst sånn
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Bosted

Til 

fots Sykkel Bilfører

Bil-

passasjer Kollektiv Annet

Orkdal 14,9 7,6 58,9 14,6 2,5 1,5

Midtre Gauldal 14,6 3,1 58,0 13,2 4,2 7,0

Melhus 15,2 2,4 63,6 13,0 4,1 1,6

Skaun 11,8 1,7 69,2 11,7 4,5 1,1

Klæbu 21,4 1,0 58,5 11,9 6,0 1,2

Malvik 20,2 1,5 57,1 13,0 6,0 2,2

Stjørdal 19,6 5,4 57,1 12,7 2,8 2,5

Omegnskommuner 

totalt 17,4 3,8 59,7 13,0 4,0 2,2

Reisemiddelfordeling en i den enkelte kommune   (grønn =best) (rød=verst) 



Korte reiser: 

Nye bommer er bilvennlige til/fra 

skole,barnehage,korps,idrett og 

nærbutikk.

Utenfor byen ingen hindringer for 

bil

Fare for å ta reiser fra gang og 

sykkel ved kollektivsatsning.

Gående og syklende må derfor tas godt vare på.

Fylkeshuset
Prioritert inngang



Litt lengre reiser:

Strindheimtunellen,Byåsentunellen, 

E6- utbyggingen.

Kraftig forbedring i bilens 

konkurranseevne på tid.

Utenfor byen ingen endringer.

Konkurransetiltak:

Reisetid inkl. frekvens, 

Komfort,dvs. superbuss

Fortsatt offensiv takstpolitikk.

Men først og fremst:

Areal- og 

parkeringspolitikk.



• Videreutvikling av høytrafikkert 
vegnett

• Sikre sammenhengende og god 
standard

• Fjerne flaskehalser
• Utbedre ulykkestrekninger
• Skredsikring – best nytte-effekter
• Økt sikkerhet i tunneler med høy 

trafikk
• Fjerning av forfallet

Lange reiser
Utenfor byområdene

Ikke gode nok alternativ til bilen. 
Togrute kanskje et håp.



Gratis for oss?  5 mrd.  i  investering.
Denne må vi ta i bruk.



Avhengig av det enkelte års statsbudsjett, 
men vi får kanskje togsatsingen som 
Prosjektfinansiering Prioriterte Prosjekter

• Stortinget vedtar prosjektet og en særskilt 
prosjektfinansiering – egen prosjektbevilgning

• Ferdigstillelsesdato angis i vedtaket

• Prosjektet gis fullmakt til å inngå bindende kontrakter basert 
på vedtatt kostnadsramme

• Elektrifisering av Trønderbanen vurderes som 
prioritert prosjekt



Sørinnfarten er en utfordring

Samfundet-Prinsenkrysset

har landets tetteste 

busstrafikk. 

Hvor mye økning av dagens 

vel 100 busser pr. time hver 

vei kan/vil vi ha?

Superbussen trenger hjelp:



Omkjøringsveien
Lerkendal-Strindheim/Leangen
Samfundet-Singsaker-Strindheim/Leangen



Togrute på sørsiden av 

byen er en god hjelp.

Rask rute gjennom byen 

uavhengig av rush er 

togets store styrke.



Vedtak i fylkestinget i desember:

1.Det søkes etablert et samarbeid med Nord-Trøndelag og NSB om 
videreutvikling og økt samordning av takst- og billetteringssystemer for buss 
og tog.

2. Fylkestinget ber om at togrutene i stedet for å stoppe på Lerkendal 
forlenges til Melhus. En slik ruteendring er ønskelig senest fra og med 
desember 2013. Detaljer vedr. ruteløsningen som ønskes, forutsettes avklart i 
løpet av inneværende år.

3. AtB forutsettes å ta hensyn til endringene i togrutene i sin ruteplanlegging 
og bestilling av bussruter.

4. FRM bes å arbeide videre med en eventuell overtakelse av lokaltrafikken 
med tog, hvor overtakelse av kun inntektsansvaret er en alternativ løsning



Forlengelse av Trønderbanen sørover

Rutemessige muligheter basert på dagens rutemodell og stoppmønster



Steinkjer 8:28 9:28

Trondheim S 10:30 11:30

Skansen 10:34 11:34

Marienborg 10:37 11:37

Selsbakk |    |    

Heimdal 10:45 11:45

Heimdal 8:55 9:55

Selsbakk |    |    

Marienborg 9:02 10:02

Skansen 9:05 10:05

Trondheim S 9:11 10:11

Steinkjer 11:16 12:16

Steinkjer 8:28 9:28

Trondheim S 10:30 10:57 11:30 11:57

Skansen 10:34 11:00 11:34 12:00

Marienborg 10:37 11:06 11:37 12:06

Selsbakk |    |    |    |    

Heimdal 10:45 11:15 11:45 12:15

Heimdal 8:55 9:25 9:55 10:25

Selsbakk |    |    |    |    

Marienborg 9:02 9:32 10:02 10:32

Skansen 9:05 9:38 10:05 10:38

Trondheim S 9:11 9:41 10:11 10:41

Steinkjer 11:16 12:16

Alt A.1: Forlengelse til Heimdal

• 10 min snutid Heimdal

• Dagens settbehov

• Stopp Selsbakk mulig

Steinkjer 8:28 9:28

Trondheim S 10:30 11:30

Skansen 10:34 11:34

Marienborg 10:37 11:37

Selsbakk |    |    

Heimdal 10:45 11:45

Melhus 10:54 11:54

Søberg 10:57 11:57

Søberg 8:38 9:38

Melhus 8:41 9:41

Heimdal 8:55 9:55

Selsbakk |    |    

Marienborg 9:02 10:02

Skansen 9:05 10:05

Trondheim S 9:11 10:11

Steinkjer 11:16 12:16

Alt B.1: Forlengelse til Melhus

• 50 min snutid Søberg

• Krever 1 sett mer enn i dag

• Stopp Selsbakk mulig

Alt A.2: Forlengelse til Heimdal - halvtimesfrekvens

• 10 min snutid Heimdal

• Krever 1 sett mer enn i dag

• Halvtimesfrekvens forutsetter bortfall Selsbakk

Steinkjer 8:28 9:28

Trondheim S 10:30 10:57 11:30 11:57

Skansen 10:34 11:00 11:34 12:00

Marienborg 10:37 11:06 11:37 12:06

Selsbakk |    |    |    |    

Heimdal 10:45 11:15 11:45 12:15

Melhus 10:54 11:24 11:54 12:24

Søberg 10:57 11:27 11:57 12:27

Søberg 8:38 9:08 9:38 10:08

Melhus 8:41 9:11 9:41 10:11

Heimdal 8:55 9:24 9:55 10:24

Selsbakk |    |    |    |    

Marienborg 9:02 9:32 10:02 10:32

Skansen 9:05 9:38 10:05 10:38

Trondheim S 9:11 9:41 10:11 10:41

Steinkjer 11:16 12:16

Alt B.1: Forlengelse til Melhus – halvtimesfrekvens

• 11 min snutid Søberg

• Krever 2 sett mer enn i dag

• Halvtimesfrekvens forutsetter bortfall Selsbakk 



Knutepunkter i sørdelen av Trønderbanen

På Melhus deler tog og buss skysstasjonen dvs. innfartsparkeringen.

På Heimdal, under 100 m mellom toget og busstopp for flere ruter.

Marienborg stoppestedet ved sykehuset, med stadig flere busser som passerer. 

Sentralstasjonen er ved ny gangbru mot Brattøra med hurtigbåtterminal og mange arbeidsplasser 
blir vesentlig mer sentral i bybildet.

Leangen og Strindheim er et sentralt omstigningspunkt for kollektivtrafikk, og enda mer sentralt vil 
det bli etter fullført veiutbygging i 2014.

Ranheim med Grillstad utvikles til å bli et betydelig senter med mange arbeidsplasser og får så tung 
trafikk at en togstopp bør etableres i området. Ranheim har et godt bussrutetilbud.

Hommelvik som sentrum i Malvik har en skysstasjon med gode omstigningsmuligheter mellom buss 
og tog.

Værnes. Tog til/fra flyplassen er konkurransedyktig både med tanke pris, tid, komfort, og sikkerhet 
mot forsinkelser. Det antas at toget kan ta betydelig større andeler av 3 mill årlige reiser mellom Sør-
Trøndelag og Værnes.



Dagens takstsamarbeid virker:

Allerede dobling av faste togtrafikanter
(periodekortbrukere) i enhetstakstområdet.

Miljøpakken betaler ca. 1,5 mill til NSB for å dekke 
en tapt omsetning på ca. 0,8 mill.

Men det er ingen grunn til å stoppe med en 
beskjeden dobling.
Med faste togtrafikanter menes her trafikanter med periodekort.



NTFK og STFK burde «kjøpe» inntektsansvaret» fra 
Trønderbanen. Dvs. garantere NSB samme inntekt som i 
dag, med en avtalt videreutvikling.

Da kan t:kortet som brukes på øvrige 97 % av 
kollektivtrafikken også brukes på lokaltoget.

Ikke bare periodekort men også på enkeltbilletter.
NTFK kan inkludere toget i ungdomskortordningen.

Utvidet operabilitet som er under utvikling, løser/lover intet 
utover at en elektronisk billettbærer kan brukes over hele 
landet. (og nevnte billettbærer er kanskje på vei ut)



Vi betaler 
12 kr i snitt per reise

Kanskje kan vi
betale som denne
karen
15 kr per reise

med en noe enklere oppgjørsform



20 km radius

Beholde 
enhetstakst-
området
og rest av 
struktur

Kommunene 
som 
takstsoner

Redusere  
antall 
soner kraftig



8. Ørland lufthavn inn på kortbanenettet.

Nei, men støtte til Ørland kommune til drift av flyrute/flyplass.

9. Forutsigbar finansiering av økt satsing på kollektiv, gå og sykkel.
Uklart mht. drift, 10-15 kr for hver nye reise. 8 mrd til sykkel i hele landet.

10. Økt framdrift utbygging på E39, E6 og RV3.
Ja

11. Minst 1 mrd til Miljøpakken fase 2.

Ser ut til å bli innfridd.

12. Trafikksikkerhet
Bærende prinsipp i alle løsninger. Ikke nytt om holdninger/tiltak.

13. En transportetat/bedre koordinering.

Ingen planer om forvaltningsreform lagt fram.

14. Rassikringspotten må dobles, rammeoverføring  må ta hensyn til kvikkleire
50% økning  ikke 100%. Ingen omtale av generell rammeoverføring .

NTP 
Ønsker fra Sør-Trøndelag forts. 


