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InterCity-Trønderbanen med
el- drift og dobbeltspor til Stjørdal
Elektrifisering til Steinkjer, pendel sør for Trondheim, kvartersfrekvens
Trondheim-Stjørdal og reisetid Trondheim-Steinkjer ned mot en time:
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag.
Meråkerbanen rustes opp og elektrifiseres for gods- og persontrafikk fra øst.
 Politisk enighet i Trøndelag om at
jernbanesatsing TrondheimSteinkjer: Gir høyeste prioritet
 El-utbygging Trondheim-Steinkjer
og Meråkerbanen innen 2018, før
kjøp av nye tog
 Planarbeid for gradvis dobbeltspor
forseres. Rask bygging for økt
frekvens, kapasitet og miljø bør
komme før større vegutbygging
 Må sikres rask, forutsigbar og
kontinuerlig finansiering som
”Særskilt prioritert prosjekt” i NTP
 Etablere gjennomgående InterCity
mot Støren, på lengre sikt Oppdal

Til forsiden

IKAP: Utbyggingsmønster for redusert
reisebehov og økt kollektivbruk
Kommunene i Trondheimsregionen skal tilrettelegge for redusert klimautslipp
fra reiser gjennom arealpolitikken.
Innfartsparkering, kollektivtrafikknutepunkt og gang-/sykkelnett skal utvikles.
 Gode utbyggingsmønster i
regionen skal gi færre og
kortere reiser
 Vi skal utvikle retningslinjene i
IKAP i pågående rullering:
 Det skal bygges tettere og nært
kollektivårer/knutepunkt
 Kommunene skal forsterke
dagens sentra, ikke utvikle nye.
 God innfartsparkering må
etableres raskt for å oppmuntre
til mer kollektivtransport.
 Gang-/sykkelnett prioriteres

Til forsiden

Videre kollektivsatsing i Miljøpakken,
videreføring til bymiljøavtale
Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen,
også ved at kollektivtrafikken får prioritet og rask fremføring i byen.
Kollektivsatsingen skal videreutvikles for å gjøre regionale reiser
enda mer attraktive.
 Siden 2008 har reiser i
regionen økt med over 75 %, i
bysonen over 50 %. Biltrafikk
over bomsnittene er redusert
med ca. 10 % etter 2010.
 Aldri før vært så billig og bra å
reise kollektivt i regionen.
 Resultatene legges merke til
nasjonalt, med stor andel
belønningsmidler fra staten.
 Trondheimsregionen vil at vi
også framover skal være
nasjonalt ledende, gjennom å
være i front med å utvikle nye
bymiljøavtaler 2015-25.

Til forsiden

E6/rv 3: Regionalt og nasjonalt viktig
E6 sør er stamvegen mellom Nord/Midt-Norge og Sør-Norge/Europa.
E6 Tonstad-Jaktøyen i Miljøpakken må sikres statlig bidrag for oppstart 2015.
E6 Jaktøyen-Oppland grense og rv3 har kommunal enighet om bompenger
som forutsetter en totalpakke for rask og helhetlig utbygging
 Politisk enighet i Trøndelag om
bedre veg Trondheim-Oppland
grense: Gir høyeste prioritet
 E6-sør Tonstad-Jaktøyen må
ferdigstilles med nødvendig
statlig bidrag (ca 3 mrd kr).
Oppstart 2015, ferdig 2018
 E6-sør Jaktøyen-Oppland
grense utbygges forutsigbart,
raskt og kontinuerlig, med
realisering i inneværende NTP
 Alle bevilgninger til E6-sør må
komme tidligere i NTP-perioden
 Sikkerhet/kapasitet i tunneler
E6 Stjørdal-Trondheim skal
forbedres med statlige midler

Til forsiden

Nytt knutepunkt for godstransport
inn i NTP 2018-27
Det skal etableres gode løsninger som ivaretar godstransport både på
bane, båt og bil. Utbygging må realiseres tidlig i kommende NTP.
Staten må bidra aktivt inn i igangsatt regionalt utredningsprosjekt.
 Brattøra er 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 2018-2027. Utbygging må
starte rundt 2020.
 Trondheimsregionen skal bidra
aktivt til at regional utredning
avklarer løsning/lokalisering
innen oppstart NTP 2018-27.

Til forsiden

Gode og raske nasjonale og
internasjonale togforbindelser
Trondheim-Oslo skal være i front for å oppnå raskere togforbindelser i Norge.
Elektrifisert Meråkerbane åpner nye muligheter
 Utvikle InterCity-Østlandet og
InterCity-Trønderbanen med
strekningen mellom for reisetid
Oslo-Trondheim under 5 timer
 Dersom høyhastighet blir
aktuelt, skal Trondheim-Oslo
være første i Norge, uansett
konsept
 Meråkerbanen vil kunne gi stor
effekt for miljøvennlig personog godstrafikk
 Elektrifisering av Rørosbanen
skal gjennomføres for stabil
godstransport på tog.

Til forsiden

Sammenhengende standard på E39,
Fosen inn på kyststamvegnettet
E39 Harangen-Orkanger må realiseres for å oppnå sammenhengende
vegstandard fra Trondheimsregionen mot kysten.
E39 etablerer en fergefri kyststamveg: Fosen med nasjonal kampflybase hører
med i kystsatsingen, med fergefri forbindelse.
 E39 Høgkjølen-Harangen åpnes
i 2014-2015. Videreføring til
Orkanger må realiseres.
 Strekningen er en forlengelse
av Laksevegen fra Hitra/Frøya
 Bru over Trondheimsfjorden til
Fosen skal realiseres som del
av fergefri kyststamveg.
 Fosen og kampflybasen er et
nasjonalt satsingsområde.
 God gjensidig transportkorridor
Fosen-Trondheimsregionen, og
til/fra landet forøvrig blir viktig

Til forsiden

Bedre hurtigbåt
mellom Fosen og Trondheim
Raskt og godt hurtigbåtsambandfra Fosen er en del av det regionale
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres.
 Hyppige avganger og rask
reisetid både for VanvikanTrondheim og BrekstadTrondheim.
 Kampflybase på Ørland vil øke
behovet til/fra Brekstad.
 Ny hurtigbåtterminal sammen
med etablert tverrforbindelse
gir stor forbedring.
 Utbyggingen på Brattøra gjør
hurtigbåten mer attraktiv.

Til forsiden

Flere utenlandsruter fra Værnes
Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser.

 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.

Til forsiden

