INNKALLING
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 25.04.2014
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 14/4936-2

Sted:

Klæbu kommune, kommunestyresalen

Tidsrom:

Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Det serveres lunsj.

Innkalt:

Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann
Observatører
Ordførere E6-sør
Deltakere i transportsaker

Kopi:

Varamedlemmer

Dato 14. april 2014

Ordfører i Klæbu, Jarle Martin Gundersen ønsker velkommen
TR 10/14 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 14.02.2014
Vedlegg 1: Referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014
Vedlegg 2: Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014
Forslag til vedtak:
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014 tas til etterretning.

TR 11/14 Samferdselspolitisk fundament.
Sak:

Saken ble vedtatt utsatt på det forrige møtet, og det har etter det vært avholdt et ordførermøte og
et AU som har diskutert saken. Ut fra diskusjonene i disse to sakene har fundamentet blitt endret
til det som nå legges fram.
Det er krevende å bli enig om noe som er såpass spisset at det har innflytelse på prioriteringene
regionalt og nasjonalt, med såpass mange ønsker og behov for styrking av infrastrukturen som
finnes i Trondheimsregionen. Skal vi lykkes med å få gjennomslag så må vi evne å prioritere, og
det betyr at vi må greie å være tydelig på hva som kommer først. Det innebærer at vei sørover
og jernbane nordover holdes fast som hovedgrep. I fundamentet er det sortert mellom det som er
”prioritert” der vi har tydelige krav, og ”vi vektlegger også”, som ikke er definert som krav. Det
er i tillegg gjort noen mindre endringer.

Vedlegg 3: Samferdselspolitisk fundament, datert 02.04.2014
AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Samferdselspolitisk fundament legges fram for regionrådet til endelig godkjenning.

TR 12/14 Logistikknutepunkt for Trondheimsregionen.
Sak:

Siden det forrige møtet i Trondheimsregionen – regionrådet har Regjeringen besluttet at videre
planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen, konkret Torgård og Søberg.
Jernbaneverket har fått i oppdrag å utrede konsekvensene av disse to nærmere, Anne Skolmli fra
Jernbaneverket vil orientere om prosessen videre framover.

Saken legger fram uten forslag til vedtak.
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TR 13/14 IKAP 2.
Sak:

Det har i noen tid vært jobbet med revidering av IKAP, og et utkast til mål, strategier og retningslinjer legges nå fram for regionrådet. Endringene fra IKAP1 er ikke store, men det er forsøkt å gjøre tydeligere hva som vedtas og som er forpliktende. Det er derfor skilt mellom et
hoveddokument mål, strategier og retningslinjer og kunnskapsgrunnlagsrapporter om transport,
befolkning, bolig, næring. Hoveddokumentet legges nå fram for regionrådet.
Prosessen videre framover er at kunnskapsrapportene legges fram for regionrådet i september,
og at de sendes på høring sammen med hoveddokumentet og strategi for massedeponi, med
sikte på endelig vedtak i regionrådet i desember.
Esther Balvers vil orientere både om IKAP2 og prosessen om massedeponi i møtet.

Vedlegg 4: Forslag til IKAP2

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Forslag til mål, strategier og retningslinjer legges til grunn for det videre arbeidet med
IKAP2.

TR 14/14 Samlet bompengebelastning.
Sak:

Saken har vært drøftet flere ganger i regionrådet, og det har vært etterlyst et tydeligere kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av både gjennomførte og planlagte bompengeprosjekter, for
både næringsreiser og arbeidsreiser. Det jobbes med saken administrativt, og det vil legges fram
en foreløpig oversikt i møtet av Esther Balvers.

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Saken tas til foreløpig orientering.

TR 15/14 Kommunereformen – framlegging av Ekspertutvalgets første rapport.
Sak:

Trondheimsregionen har vært enig om at felles innspill til kommunestrukturprosessen burde avventes. Nå har Ekspertutvalget lagt fram sin første rapport om kriterier kommunene bør oppfylle
for å ivareta dagens oppgaver, og der er man opptatt av samordningsutfordringene i storbyregionene, på grunn av stort press på arealer til transport, bolig og areal. Det slås fast at kommunene
i byområder i stadig mindre grad er geografisk funksjonelle enheter, og det gjør helhetig planlegging og tilrettelegging mer krevende enn tidligere. Trondheimsregionen nevnes eksplisitt
som en region der det er stor grad av pendling mellom kommunene. Ekspertutvalget sier også:
” Det pågår i dag et utstrakt samarbeid i mange funksjonelle områder, men erfaringene viser at
fordeling av kostnader og gevinster ved befolknings- og næringsutvikling skaper konkurranse
og uenighet mellom ulike kommuner. Dette fører til lange prosesser med forsinkede og dårlige
løsninger. Dette gjelder både i selve planleggingsfasen, men også i implementeringen av eventuelle regionale eller interkommunale plansamarbeid. Interkommunale plansamarbeid skal hvert
kommunestyre treffe endelig planvedtak for sitt område og vedtakene kan implementeres på
ulikt vis. Dette kan gi grunnlag for konflikt mellom kommunene.
(…) Å se boligområder og arbeidsplasser i sammenheng er sentralt for å begrense transportveksten. Den interkommunale arealplanen (IKAP) i Trondheimsregionen er et eksempel på at
det er vanskelig å gjennomføre en arealplan som minimerer transportomfanget, fordi kommunene kjemper om å få størst mulig andel av den regionale veksten. Det betyr at kommunene vil arbeide for et utbyggingsmønster som gagner dem best enkeltvis.”
Utvalget konkluderer med dette:
” Dersom kommunereformen skal styrke lokaldemokratiet må den føre til en kommunestruktur
hvor kommunene fremdeles har råderett over eget areal, og samtidig ivaretar helhetlig areal og
transportløsninger. I og med at erfaringer har vist at ulike samarbeidsformer ikke gir gode helhetlige løsninger, oppfatter utvalget at det er hensiktsmessig med kommunesammenslåinger i
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flerkommunale byområder. Dette vil si i de tilfellene der tettsteder er splittet opp mellom flere
kommuner (inkludert tvillingbyer), der kommuner er sterkt integrerte gjennom pendling i et felles bo- og arbeidsmarked, og der det er kombinasjoner av disse. ”
Jorid Jagtøyen, ordfører i Melhus, sitter i referansegruppa for Ekspertutvalget, og vil orientere
nærmere om utvalgets arbeid.
Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

TR 16/14 Årsmelding 2013.
Sak:

Forslag til årsmelding legges fram for Trondheimsregionen – regionrådet for endelig vedtak.

Vedlegg 5:

Forslag til Årsmelding for 2013.

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Årsmelding 2013 legges fram for regionrådet for godkjenning..

TR 17/14 Orienteringer
- Samling for Formannskapene 21.-22. august på Rica Hell.
- Rådmannsforum har dialog med Idrettskretsen om samarbeid om anleggssøknader for å få
forhøyet støttesats.
- Regionrådsmøtet i juni.
- Omdømmekampanjen.
- KMD sitt utviklingsprogram for storbyregioner – videre oppfølging.
- Saker i Næringsrådet 26 mars:
o
Forankring av kommersialisering teknologi.
o
Saksbehandlingsprosjektet.
o
Living in Trondheim Region – avslutning av samarbeid.
o
Operative ressurser i næringsforeningene.

TR 18/14 Orientering om utviklingen i MC-miljøene, og mulighetene for radikalisering av ungdomsmiljøene som et resultat av rekruttering til krigsområder.
Trondheimsregionen har hatt et vellykket samarbeid om å unngå utbredelse av uønskete MCklubber, og det har vært ytret ønske om å få en oppdatering om utviklingen i den siste tiden. Det
har også blitt bedt om en orientering om mulighetene for radikalisering av ungdom som en følge
av rekruttering til krigsområder, spesielt Syria. Even Ytterhus Trondheim kommune vil gi en
orientering om begge temaene.

TR 19/14 Eventuelt

Erling Lenvik
leder
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REFERAT
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 14.02.2014
Referent: Jon Hoem

Referanse: 14/4936-3

Dato 17. februar 2014

Sted:

Melhus kommune, Rådhuset, kommunestyresalen

Tidsrom:

Kl 0900-1330

Til stede:

Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad
Trondheim kommune: John Stene, Jon Gunnes, Stein Ytterdahl, Sigmund Knutsen,
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kirsti Tømmervold, Olaf Løberg
Melhus kommune: Sigmund Gråbak, Gunnar Krogstad, Gunn Inger Løvset
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Grethe Metliaas
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes, Knut Dukane
Rissa kommune: Ove Vollan, Randi Solli Denstad, Vigdis Bolaas
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen, Kai Terje Dretvik
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Henrik Kierulf, Odd Inge Mjøen
Observatører: Fylkesmannen: Jørn Krog, NTFK: Dag Ystad, næringslivet: Berit Rian
Transport: SVV: Eva Solvi, JBV: Lise Nyvold,
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad
Innledere: Frank Arntsen, Aamund Aarvelta
Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter

Referent: Jon Hoem

Varaordfører i Melhus, Sigmund Gråbak ønsket velkommen til Melhus kommune
Fra møtet: Jomar Grøtan (Skanska) gikk gjennom pågående utbygging, se presentasjon. Det blir mye fortetting. Melhustunet er et areal som har rom for 100-150.000 kvm, kombinasjon bolig/næring.
Tog Melhus-Stjørdal på 50 min vil åpne muligheter. Sett fra Skanska er Melhus en meget god
kommune å investere i, 50 arbeidsplasser er etablert i konkurranse med Øst-Europa.
Hans Petter Øyen Kvam (NiT Melhus/Skaun): Se presentasjon. Vi må jobbe med næringsutvikling på en annen måte i nabokommunene. Melhus har et potensial langt over det innbyggerne
ser. Stor vekst, nr 2 i antall nye bedrifter, godt kollektivtilbud. Fortettingen er viktig, vi må akseptere 6-etasjer, og få bilene under bakken. Kommunen tilrettelegger godt for næringsutvikling. Vi får byutvikling i Melhus, det motsatte av å bli en del av Trondheim.

TR 01/14 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 06.12.2013
Votering:

Enstemming som forslag til vedtak:
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013 tas til etterretning.

TR 02/14 Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen
Orientering: Berit Rian, se presentasjon: Trondheimsregionen er i fantastisk utvikling: I nasjonal omdømmeundersøkelse beholder vi posisjonene som beste region å bo, arbeide og studere. Hovedmålet i næringsplanen er at vi i 2020 skal ha like stor andel av verdiskapningen i landet som
folketallet, i 2010 var gapet 17 mrd kr, registreringer nå viser at vi nærmer oss målet fort. Også
på andre mål viser vi god måloppnåelse, dette bør settes på dagsorden. SINTEF har analysert
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om det er næringer hvor vi er internasjonalt/nasjonalt ledende. I motsetning til andre regioner
har vi mange bransjer. Vi har kommet fram til at det vi er best på ikke er noen enkelt bransje,
men ”kommersialisering av teknologi”. Det er vårt kunnskapsnav. Innenfor teknologi har vi en
nasjonal posisjon, se Impello-analysen. Vi skal bli best på å gjøre butikk på teknologiske løsninger. Ikke bare i teknologoselskapene, vi skal være best på å ta i bruk teknologi i alle bransjer. Det er vi som har best posisjon for å kombinere kremmerskap med de gode ideene, vi har
handelshøgskolen, BI, økonomi- og ledelsesmiljøene på NTNU – dette gir oss muligheten. Forankring av dette er i gang, nå her i regionrådet, åpen workshop for bedrifter 5 mars.
Sigmund Kvernes, se presentasjon: Det skapes nå ny industri i Trondheimsregionen, og eksisterende vokser, det er potensial for mer innovasjon og utvikling i hele regionen. Mye har skjedd
på tilgang på kapital og å ta i bruk kunnskap, men fortsatt kan vi bli bedre på å komme fra ord
til handling: En bedre kultur for innovasjon, se til Sunnmøre, vi kan bli mer markedsorienterte.
Mange positive tiltak peker nå i samme retning: Mer fokus på entreprenørskap i alle fag på
NTNU, handelshøgskolen utvikles med profil mot entreprenørskap, det er kommet nye investeringsfond og vi har arrangementer som Teknoport. Veien videre er at vi må ha tro på dette,
ikke stille spørsmålstegn om teknologihovedstaden. Alle her og nasjonalt må vite at kommersialisering av teknologi er det spesielle i vår region. Hele regionen må være med, nye aktiviteter
havner like gjerne i nabokommuner som i Trondheim. Vi må gjøre oss synlig internasjonalt.
Drøfting:

Gunn Inger Løvset: Vi har bygd et fantastisk universitetssykehus med mye ny teknologi. Hva
har dette betydd? Berit Rian: Starter prosjekt om helseteknologi, helseklyngen gir effekter.
Sigmund Kvernes: Vi er i forskningsfronten på helse, men får ikke butikk av det. Ta gjerne opp
at dette bør evalueres. Einar Strøm: Vi må styrke kobling FoU-næringsliv. At næringsplanen videreutvikles i naboregionene er bra. Jon Gunnes: Det vi mangler er selgere/markedsførere.
Handelsskolen blir viktig. Hvordan skal vi klare å lokke internasjonale bedrifter hit? Stein Ytterdahl: Vi har en jobb å gjøre med innovasjonskultur: Samordning, undervisning. Børge Beisvåg:
Vi ønsker signaler på hvordan vi skal ta dette videre i kommunene. Vi kan invitere oss ut.

Votering:

Enstemmig som AUs innstilling:
Trondheimsregionen-regionrådet støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområde
for næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Satsingen må forankres, og det skal tilrettelegges
for å få effekt av dette i kommunene.

TR 03/14 Campus for NTNU: KVU og Visjonsprosjekt
Orientering: Prosjektleder Amund Aarvelta, Trondheim kommune orienterte om helhetlig campusutvikling,
se presentasjon. Vi har nå over 34.000 studenter, et økende antall bor i nabokommunene. Ingen andre regioner kan konkurrere med oss om FoUs betydning. 96% av Norsk industri sier at
NTNU eller SINTEF er deres viktigste FoU-miljø. Vi skal støtte opp under at NTNU og SINTEF
skal bli internasjonalt ledende. I Trondheim har det skjedd mye med Sentrum-Øya-Gløshaugen
de senere årene. Bydelen har fått et helt nytt innhold, adressa skriver om IQ-gata. Campusutvikling er ikke primært et byggeprosjekt – det er en strategi for å lykkes som kunnskapsregion.
St.Olav er et godt eksempel på at tette attraktive strukturer er vellykket. Vi trenger ”en dør”.
Økonomi- og eiendomsdirektør i NTNU Frank Arntsen orienterte om NTNU, se presentasjon.
Visjonen ”Kunnskap for en bedre verden” motiverer. Vi utvikler arbeidsformer med høy kvalitet i alle ledd, vi skal være i internasjonal toppklasse. Campusutvikling er et virkemiddel for et
godt universitet, derfor har vi utarbeidet visjonsprosjektet. Sett på egenart: Tverrfaglighet,
både spiss og bredde, og godt samspill med arbeidsliv og samfunn. Dette er materialisert i klare utviklingsperspektiver. Vi må være attraktiv og ha godt miljøavtrykk, og bygge på samspillet
med regionen. Konklusjonen er at vi bør samle oss i byen. Konseptvalsutredningen har sett på
tre alternativ: Delt campus er kostnadsregnet til 5 mrd kr, kompakt og byintegrert har kostnad
på 7-8 mrd. I alle alternativ er det nok byggeareal tilgjengelig. Konsulenten har sett på måloppnåelse for ikke prissatte konsekvenser, gevinsten for å samle kompakt eller byintegrert
veier opp merkostnaden på 3 mrd kr. Begge rapportene har dermed samme konklusjon. Styret
NTNU gir anbefaling i juni. KS1 blir utarbeidet, departementet tar beslutning i løpet av 2014.
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Drøfting:

Jon Gunnes: Trondheim bystyre ønsker encampusløsning, forutsatt at NTNU ønsker det selv.
Hvor konkret vil styret være i juni? Frank Arntsen: Det er mindre motkrefter i NTNU-systemet
nå enn sist, det bør forventes et tydelig styrevedtak. Børge Beisvåg: Viktig at vi ikke fronter
dette regionalt, dette er en nasjonal sak, det er nasjonen som skal fronte at samling er viktig.

Votering:

Enstemmig som AUs innstilling:
Trondheimsregionen ønsker å bidra til at den anbefalte campusmodellen realiseres for å styrke
NTNUs evne til å løse sitt samfunnsoppdrag. Et sterkt og attraktivt NTNU er viktig for Norge.
Trondheimsregionen ønsker å utvikle samarbeidet med utdannings- og forskningsinstitusjonene
og mener det er viktig at disse har en robust og moderne infrastruktur tilrettelagt for fremtiden.

TR 04/14 KMD: Utviklingsprogram for byregioner: Eventuell søknad fra Trondheimsregionen
Orientering: Jon Hoem redegjorde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 27 millioner
kroner til et utviklingsprogram for byregioner, også storbyer. Fase 1 i 2014 skal omfatte etablering og konsolidering av nettverk i byregionen, i fase 2, tre år fra 2015, skal det utarbeides
konkrete strategier og tiltak på tema prioritert i fase 1. Rådmannsforum og AU er enig i at fase
1 langt på veg er gjennomført hos oss – vi bør ikke sette i gang prosesser som reverserer og utfordrer det vi har avklart. I søknaden utdypes dette, og vi tilbyr oss å være ”pilot” for fase 2 allerede i 2014. Alle fastsatte arbeidsoppgaver i IKAP og næringsplanen er tatt inn i søknaden.
Det søkes om 2 mill kr per år, som både erstatter bortfall av regionale utviklingsmidler og åpne
for økt aktivitet. Vi avklarer med KRD om det kreves separate vedtak i alle kommunene.
Drøfting:

Bård Eidet orienterte om at Ørland har søkt på midler til samarbeid med Trondheimsregionen
angående effekter av kampflybasen.

Votering:

AUs innstilling enstemmig vedtatt:
På vegne av medlemskommunene slutter Trondheimsregionen-regionrådet seg til framlagt søknad om 2 mill kr i 2014 fra utlyst utviklingsprogram for byregioner.

TR 05/14 Uttalelse fra Trondheimsregionen angående utredning om større regional enhet.
Drøfting:

Erling Lenvik innledet: Rådmannsforum og AU har drøftet mulige initiativ fra Trondheimsregionen som innspill til kommunestrukturprosesser. Det er en felles holdning at dette bør avventes. Imidlertid er det tatt initiativ i NTFK og STFK for å se på en større regional enhet i MidtNorge. AU mener at vi nå bør støtte initiativet med særskilt vedtak i Trondheimsregionen. Jon
P Husby: Når NTFK nå tar opp dette, bør det ikke stå på oss. Vi trenger regionnivået, feks. VGS
er det bare Trondheim som kan ta over. Odd Inge Mjøen: Det er gjort to vedtak, NTFK har pekt
på et samlet Trøndelag, STFK har pekt på et regionalt nivå i Midt-Norge. Politisk behandling
fremlegges i april. Det er viktig at kommunene tar opp hvilke oppgaver som skal ligge regionalt.
Olaf Løberg: Vi bør få til ett Trøndelag eller Midt-Norge. Husk at verden ser ganske annerledes
ut fra Oslo – vi trenger et tyngdepunkt her. Einar Strøm: Fra NT melder vi at dette er et fornuftig initiativ. Det er liten interesse i regjeringen, men fylkeskommunen vil ha berettigelse.

Votering:

AUs innstilling enstemmig vedtatt:
Trondheimsregionen-regionrådet støtter igangsatte prosesser for en større regional enhet, initiert av NTFK og STFK. Dette er svært positivt, og viktig for en samlet og mer kraftfull utvikling
av Midt-Norge som sterkere landsdel i den nasjonale konkurransen. En slik styrkeforskyving er
positivt for den nasjonale utviklingen. En større regional enhet bør gi grunnlag for å flytte flere
statlige oppgaver til regionnivået, med sikte på å gi bedre og mer effektive løsninger.

TR 06/14 Drøfting av samlet bompengebelastning:
Orientering: Erling Lenvik introduserte saken. Jon P Husby: Det er en utfordring at belastningen for reisende
blir for stor. Fra vestfylket har vi hevdet at det trengs rabattordninger mellom E39 og Miljøpakken. Utfordringen er at det er separate vedtak i Stortinget til hvert prosjekt. Det blir mange
prosjekt som omkranser Trondheim: E39, E6 Jagtøyen-Oppland, E6 Stjørdal-Trondheim, FosenTrondheimsregionen 14.02.2014
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vegene, Laksevegen og til Klæbu. Noen må se samlet på dette, og kunne regne på mer rettferdige løsninger. Det må gjøres en bestilling for å se på inntekter og rettferdighet – også for å få
forståelse for bompenger. Så må staten også ta større andel av finansiering av stamvegene.
Erling Lenvik: Vi trenger bakgrunnsdata for den situasjonen vi står overfor. Kostnader på E6
Jagtøyen-Oppland: 6 bomsnitt som hvert skal stå i 15 år: Skjæringstad: 30 kr, Røskaft 30 kr,
Haga bru 40 kr, Vindalsliene 30 kr, Garli 25 kr og Berkåk 30 kr. Tungtrafikken skal belastes tre
ganger mer. Sentrale myndigheter må forstå at dette er livsnerven i landet, med stor betydning for næringslivet. Reisetiden blir 25-30 min kortere, det gir store besparelser for godstrafikk. Vi i Midt-Norge har ikke fått vår andel av vegmidlene. Vi må utfordre regjeringen konkret
på hvordan Jagtøyen-Oppland kan bygge raskere og billigere. Og det må sees på ”tak” for hvor
mye reisende skal betale i sum. Nok er nok, vi aksepterer bom, men det må være et øvre tak.
Drøfting:

Jon Gunnes: Nye bommer i Miljøpakken, kommer i mars, med lav takst, men med mange
bomsnitt. Vi har fastsatt et ”tak” på 110 passeringer per måned. Vi prioriterer de som kjører
mye framfor sporadisk, tungtrafikken betaler 5-gangen. Terje Granmo: Malvik har betalt bompenger fra 90-tallet, med tre bommer på E6 som vi har sagt ja til, det var bomfri veg både mot
øst og vest. Vi sa også ja når prosjektet ble utvidet i Stjørdal og Trondheim Det er Miljøpakken
som nå utfordrer oss, bommen mot vest. Vi ønsker 4 felt mellom tunellene E6 TrondheimStjørdal som bomprosjekt, men det er manglende vilje fra Trondheimsregionen. Dette må tas i
ordførermøte. Skal vi ha forståelse for utbygging av E6 på sørstrekningen, må Trondheimsregionen også støtte øststrekningen. Ny regjering må følge opp med større statlig finansiering.
Gunnar Krogstad: Fra Hovin vil det koste 60 kr en veg å komme til kommunesenteret. Kunne vi
fått med noe om kollektivtrafikk? Hvis bysonen utvides, vil færre belastes med bompenger.
Ove Vollan: Organisering av bomselskap er viktig. Staten signaliserer færre og større selskap,
det vil forenkle, effektivisere og gi større mulighet for samordning. Lars Arne Pedersen: Enmannsbedrifter i distriktet som kjører inn til oppdrag sentralt får stor belastning. Jon Gunnes:
Politiske vedtak må gjøres før bomsøknader sendes inn, vi må selv bestille hva vi vil ha, vi får
ingen hjelp fra SVV. Erling Strøm: Foreslår at saken utredes videre. Det bør synliggjøres hva
som er bombelastning i Trondheimsregionen i dag og i framtiden, også i sammenheng med
kollektivtrafikk. Da kan vi fatte et mer presist vedtak. Erling Lenvik: Vi sender saken tilbake, og
blir tydeligere på det vi vil. Stein Ytterdahl: Foreliggende vedtaksforslag bør kunne vedtas –
samtidig som det foreslås videre utredning for mer presise signaler.
Forslag til tilleggsvedtak fra Einar Strøm og Erling Lenvik:
Trondheimsregionen-regionrådet ber om at det framlegges en nærmere dokumentasjon på
bompengebelastning i regionen i dag og i forventet framtidig sitasjon. Herunder også kollektivtrafikkens betydning for reisendes transportkostnader. Med et slikt bakgrunnsmateriale ønsker Trondheimsregionen-regionrådet å gi mer presise førende signaler for samordning av bompengeprosjekt i regionen.

Votering:

Enstemmig vedtatt: Tilleggsforslag sammen med AUs innstilling: Trondheimsregionen er bekymret for at samlet bompengebelastning for reisende over flere bomprosjekt blir utilbørlig høy.
Det er ønskelig at situasjonen harmoniseres gjennom større statlig andel i kommende prosjekt
og gjennom rabattordninger for sammenhengende reiser over flere bompengeprosjekt.

TR 07/14 Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen
Fra møtet: Saken utsettes for videre politisk avklaring. Jernbaneverket ved Lise Nyvold orienterte om at
Jernbaneverkets handlingsplan for 2014-17 nå er framlagt. Det står tydelig at det skal planlegges for en oppstart av elektrifisering av Trondheim-Steinkjer og Meråkerbanen i 2017. Odd
Inge Mjøen påpekte at han forutsatte at planleggigen allerede var godt i gang med de forskutteringer som er gitt. Jon Hoem ba om at eventuelle synspunkt fra kommunene til forslagene
om håndtering av innspill fra kommunene til samferdselspolitisk fundament blir tatt opp. For
at eventuelle andre spørsmål enn 4-feltvegen blir avklart i de prosessene vi skal gjennomføre.
Votering:

Enstemmig: Saken utsettes.
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TR 08/14

Orienteringer

Fra møtet: Massedeponi-prosjektet :
- Esther Balvers orienterte: Samarbeider med maskinentreprenørenes forening. KU-rapport
er snart ferdig. Gått gjennom alle aktuelle områder. Noen områder er mer konfliktfylt,
noen kan egne seg til jordforbedring. Ramlo sandtak har ut fra prosjektet startet et prosjekt
”Fra myr til matjord”, SINTEF er med. 39 områder er konsekvensvurdert, 31 av dem er jaområder, 4 er kanskje og 4 er områder med store konflikter. Naturverdier stopper Nideng i
Klæbu og Brekkfjæra i Skaun.
- Drøfting: Terje Granmo: Vi må ta samfunnsansvar for å ta vare på matjord, og gjerne dyrke
opp. Dette prosjektet er bra. Jon P Husby: At Brekkfjæra har så store naturverdier er forunderlig. Tidligere utredninger sier det motsatte – det må gjøres reell konsekvensvurdering,
her kan vi gjenskape dyrkajord. Arne Martin Gundersen: Dette er etterlengtet. Vi skal ikke
ha uryddige fyllinger over alt. Nideng er et område med både mest plusser og minuser. Vi
må vurdere selv, ikke bare godta sektormyndigheter. Olaf Løberg : Vi er for passiv i forhold
til å etablere ny dyrkamark. Ove Vollan: Tar vi opp forurensede masser? Esther Balvers:
Konsekvensutredningen vil omfatte alle konsekvenser. For noen områder vil deponi forbedre jordkvaliteten, for andre områder blir det motsatt. Forurensede masser er ikke med nå,
kan eventuelt tas senere.
Utlysning av stilling som næringsutvikler/prosjektleder:
- Jon Hoem orienterte om at Børge Beisvåg er tilsatt som næringspolitisk leder i Næringsforeningen for Trondheimsregionen. Utlysning av stillingen i Trondheimsregionen skjer om
kort tid, med ekstern bistand til rekruttering. Vi regner med at person er klar i løpet av våren, med tiltredelse etter sommeren. Vi prøver å tilrettelegge best mulig kontinuitet.
Access Mid-Norway avsluttes:
- AU ber sekretariatet om å utrede mulig rolle for Trondheimsregionen. Det er fastsatt i
næringsplanens handlingsplan at bransjesatsing i regionen skal bli mer samordnet.
Regionale utviklingsmidler fra STFK blir redusert:
- På grunn av reduserte tilskudd fra staten, har STFK gjort en reduksjon av tildelte regionale
utviklingsmidler til Trondheimsregionen fra 2,4 mill kr til 1,7 mill kr.
Kriminalforebyggende tiltak, behov for oppfølging?
- Det signaliseres at det fortsatt er organisert kriminalitet som bør holdes under oppsyn.
Trondheimsregionen-regionrådet ønsker å få en statusoppdatering.

TR 09/14 Eventuelt
Fra møtet: Erling Lenvik takket av Jon Hoem for arbeidet som daglig leder i Trondheimsregionen, og ønsket Bård eidet velkommen som ny daglig leder.

Jon Hoem
referent
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VEDTAKSPROTOKOLL
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 14.02.2014
Sekretariat: Jon Hoem

Referanse: 14/4936-2

Dato 17. februar 2014

Sted:

Melhus kommune, Rådhuset, kommunestyresalen

Tidsrom:

Kl 0900-1330

Til stede:

Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad
Trondheim kommune: John Stene, Jon Gunnes, Stein Ytterdahl, Sigmund Knutsen,
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kirsti Tømmervold, Olaf Løberg
Melhus kommune: Sigmund Gråbak, Gunnar Krogstad, Gunn Inger Løvset
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Grethe Metliaas
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes, Knut Dukane
Rissa kommune: Ove Vollan, Randi Solli Denstad, Vigdis Bolaas
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen, Kai Terje Dretvik
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Henrik Kierulf, Odd Inge Mjøen
Observatører: Fylkesmannen: Jørn Krog, NTFK: Dag Ystad, næringslivet: Berit Rian
Transport: SVV: Eva Solvi, JBV: Lise Nyvold,
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad
Innledere: Frank Arntsen, Aamund Aarvelta
Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter

TR 01/14 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 06.12.2013
Forslag til vedtak:
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013 tas til etterretning.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014:
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 tas til etterretning.

TR 02/14 Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen
AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen-regionrådet støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområde
for næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Satsingen må forankres, og det skal tilrettelegges
for å få effekt av dette i kommunene.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014:
Trondheimsregionen-regionrådet støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområde for næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Satsingen må forankres, og det skal tilrettelegges for å få effekt av dette i kommunene.

TR 03/14 Campus for NTNU: KVU og Visjonsprosjekt
AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen ønsker å bidra til at den anbefalte campusmodellen realiseres for å styrke
NTNUs evne til å løse sitt samfunnsoppdrag. Et sterkt og attraktivt NTNU er viktig for Norge.
Trondheimsregionen ønsker å utvikle samarbeidet med utdannings- og forskningsinstitusjonene
og mener det er viktig at disse har en robust og moderne infrastruktur tilrettelagt for fremtiden.
Trondheimsregionen 26.04.2013
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Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014:
Trondheimsregionen ønsker å bidra til at den anbefalte campusmodellen realiseres for å
styrke NTNUs evne til å løse sitt samfunnsoppdrag. Et sterkt og attraktivt NTNU er viktig for
Norge. Trondheimsregionen ønsker å utvikle samarbeidet med utdannings- og forskningsinstitusjonene og mener det er viktig at disse har en robust og moderne infrastruktur tilrettelagt for fremtiden.

TR 04/14 KMD: Utviklingsprogram for byregioner: Eventuell søknad fra Trondheimsregionen
AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
På vegne av medlemskommunene slutter Trondheimsregionen-regionrådet seg til framlagt søknad om 2 mill kr i 2014 fra utlyst utviklingsprogram for byregioner.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014:
På vegne av medlemskommunene slutter Trondheimsregionen-regionrådet seg til framlagt
søknad om 2 mill kr i 2014 fra utlyst utviklingsprogram for byregioner.

TR 05/14 Uttalelse fra Trondheimsregionen angående utredning om større regional enhet.
AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen-regionrådet støtter igangsatte prosesser for en større regional enhet, initiert av NTFK og STFK. Dette er svært positivt, og viktig for en samlet og mer kraftfull utvikling
av Midt-Norge som sterkere landsdel i den nasjonale konkurransen. En slik styrkeforskyving er
positivt for den nasjonale utviklingen. En større regional enhet bør gi grunnlag for å flytte flere
statlige oppgaver til regionnivået, med sikte på å gi bedre og mer effektive løsninger.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014:
Trondheimsregionen-regionrådet støtter igangsatte prosesser for en større regional enhet,
initiert av NTFK og STFK. Dette er svært positivt, og viktig for en samlet og mer kraftfull utvikling av Midt-Norge som sterkere landsdel i den nasjonale konkurransen. En slik styrkeforskyving er positivt for den nasjonale utviklingen. En større regional enhet bør gi grunnlag for
å flytte flere statlige oppgaver til regionnivået, med sikte på å gi bedre og mer effektive løsninger.

TR 06/14 Drøfting av samlet bompengebelastning:
AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen er bekymret for at samlet bompengebelastning for reisende over flere
bomprosjekt blir utilbørlig høy. Det er ønskelig at situasjonen harmoniseres gjennom større
statlig andel i kommende prosjekt og gjennom rabattordninger for sammenhengende reiser over
flere bompengeprosjekt.
Forslag til tilleggsvedtak fra Einar Strøm og Erling Lenvik:
Trondheimsregionen-regionrådet ber om at det framlegges en nærmere dokumentasjon på
bompengebelastning i regionen i dag og i forventet framtidig sitasjon. Herunder også kollektivtrafikkens betydning for reisendes transportkostnader. Med et slikt bakgrunnsmateriale ønsker
Trondheimsregionen-regionrådet å gi mer presise førende signaler for samordning av bompengeprosjekt i regionen.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014:
Trondheimsregionen er bekymret for at samlet bompengebelastning for reisende over flere
bomprosjekt blir utilbørlig høy. Det er ønskelig at situasjonen harmoniseres gjennom større
statlig andel i kommende prosjekt og gjennom rabattordninger for sammenhengende reiser
over flere bompengeprosjekt.
Trondheimsregionen-regionrådet ber om at det framlegges en nærmere dokumentasjon på
bompengebelastning i regionen i dag og i forventet framtidig sitasjon. Herunder også kollektivtrafikkens betydning for reisendes transportkostnader. Med et slikt bakgrunnsmateriaTrondheimsregionen 26.04.2013
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le ønsker Trondheimsregionen-regionrådet å gi mer presise førende signaler for samordning
av bompengeprosjekt i regionen.

TR 07/14 Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen
AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen-regionrådet vedtar framlagt forslag som samferdselspolitisk fundament for
Trondheimsregionen, med de endringer som framkommer av vedlegg 8.
Alle relevante parter i regionen og nasjonalt gjøres kjent med Trondheimsregionens samferdselspolitiske fundament, som utgangspunkt for felles enighet og engasjement for å realisere god
og bærekraftig samferdsel i Trondheimsregionen.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014:
Saken utsettes.

TR 08/14 Orienteringer
Det ble ikke fattet vedtak i saken.

TR 09/14 Eventuelt
Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Erling Lenvik
leder
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IKAP-2
Mål, strategier og retningslinjer
for arealutvikling i Trondheimsregionen
utkast til drøfting i Regionrådet 25. april 2014
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Samarbeid om areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen
Om Trondheimsregionen
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun,
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik kommuner. I tillegg er Sør-Trøndelag fylkeskommune
medlem. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeids- og serviceregion.
Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal
konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning,
næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen.
Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011:
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.
”Vi er ti kommuner som vil løfte hverandre framfor å konkurrere innbyrdes. Vi oppnår mer sammen
enn hver for oss”.
Hvorfor samarbeid om areal- op transportplanlegging i Trondheimsregionen
Felles mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen er
nødvendig for å oppnå målene om klimavennlig regionutvikling og å begrense nedbygging av
landbruksareal. I tillegg gir det større gjennomslagskraft for å få statlig finansiering til store
samferdselsprosjekter, samt belønningsmidler.
Med å sikre diversitet og et bredd tilbud av næringsarealer og bomiljøer i Trondheimsregionen, har
regionen i sin helhet en større tiltrekkingskraft enn kommunene hver for seg.
Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP
IKAP er en regional arealplan, utarbeidet av kommunene i Trondheimsregionen og Sør-Trøndelag
fylkeskommune. IKAP forutsettes fulgt opp av de respektive kommunene. Retningslinjene er
forpliktende for kommunene til å følge opp i sin kommuneplanens arealdel og ved behandling av
reguleringsplaner, slik at alle bidrar til å oppnå målene for utvikling av regionen.
IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud i forhold til
næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling
gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Det legges til grunn at dette gir bedre grunnlag for
å avveie arealbruk mot ulike regionale og nasjonal mål.
IKAP er en langsiktig plan med en sammenhengende arealstrategi for regionen. Planhorisonten er
2040, med mer konkret dimensjonering av boligbehov og behov for arealkrevende
næringsvirksomheter for en 12-års periode, slik at dimensjoneringen kan legges til grunn i
kommuneplanlegging. Det er hensikten at dette dokumentet skal være lenge. Eventuell behov for
rullering skal vurderes av Regionrådet.
Mål, strategier og retningslinjer (IKAP-2) skal vedtas i alle 10 kommuner og Sør-Trøndelag
fylkeskommune.
3

Fra IKAP-1 til IKAP-2
(tas ut etter vedtak IKAP-2)
Hvordan har vi jobbet fra IKAP-1 til IKAP-2
 politiske arbeidsmøter i oppstartsfase planprogram (Melhus, Stjørdal, Malvik, Skaun, Rissa)
 jevnlig rapportering i Regionrådet
 tematiske drøftinger i rådmannsforum
 tematiske presentasjoner i Næringsrådet, Næringsforening, Finans- og næringskomiteen
Trondheim kommune, Fagråd eiendom
 tematiske arbeidsseminar med eksterne samarbeidsparter
 prosjektgruppemøter





litteraturstudie trends i boligpreferanser og næringsutvikling
analyse boligfelt og næringsareal i kommuneplanene
oppdatering befolkningsprognose og boligbehov på kommunenivå
oppdatering behov næringsareal arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen

Endring i struktur IKAP
I arbeidet med rullering av IKAP kom fram behov om forenkling av IKAP og tydeliggjøring av hva som
er forpliktende. Det var også stor interesse for kunnskapsgrunnlaget som ble presentert.
Derfor har vi endret struktur i IKAP til et hoveddokument mål, strategier og retningslinjer (IKAP-2) og
kunnskapsgrunnlagsrapporter om transport, befolkning, bolig, næring.
Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres årlig og være tilgjengelig via Trondheimsregionen sin nettside,
www.trondheimsregionen.no (prosjekter / ikap-2 / grunnlagsdokumenter).
I tillegg til IKAP-2 og kunnskapsgrunnlagsrapporter, er det utarbeidet (utarbeides) noen rapporter
som er ment som veileder til areal- og transportplanlegging i kommunene:
 samordnet areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen: konsekvenser for samfunn,
miljø og folkehelse av klimavennlig og landbruskvennlig lokalisering av boligbygging
 ’Tettere tettsteder’: suksesskriterier for gode bomiljøkvaliteter
 ’Kafeliv eller stor hage’: trends i boligpreferanser
 ’Attraktivt sentrum’: sentrumsutvikling i norske tettsteder
Oppdatering mål, strategier og retningslinjer fra IKAP-1 til IKAP-2
Mål og strategier for arealutvikling i Trondheimsregionen som vedtatt i Melding om strategiske valg
(18.09.09) er videreført i IKAP-2, men strukturert på nytt og delvis omformulert, slik at de er lettere å
håndtere som grunnlag for arealutvikling i regionen.
Vi har supplert knutepunktutvikling langs Trønderbanen som strategi for Transport.
Vi har justert retningslinjene fra IKAP-1, slik at de er konsistent med målene og strategiene, samt
lettere å følge opp.

4

Overordnete mål
Utvikling av Trondheimsregionen
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.
Arealutvikling i Trondheimsregionen
Trondheimsregionen skal bidra til at Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et
konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster.
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Samordnet areal- og transport
Mål
Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling.

Strategi
Flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller til fots og transportbehov i
Trondheimsregionen skal begrenses
- Tyngde av arealutvikling i Trondheimsregionen skal skje innenfor influensområde for kollektiv og
innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrene, slik at mange innbyggere har lett tilgang til
kollektivtilbud og tjenester.
-

(ny) For å sikre passasjergrunnlag for et godt togtilbud på Trønderbanen, skal
hovedknutepunktene for kollektivtransport langs jernbanetraseen styrkes.
o Stjørdal stasjon
o Hommelvik stasjon
o Trondheim sentral stasjon
o Melhus skysstasjon
o Støren stasjon

-

I Trondheimsregionen skal det sikres tilgang til pendlerparkeringsplasser der hvor reisende med
kollektivtransport er avhengig av å komme seg til holdeplassen med bil.

Retningslinjer
Arealutvikling som begrenser trafikkomfang
 Kommunene skal prioritere utbygging på gang-/ og sykkelavstand fra sentrene.
 Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal skal styrke hovedknutepunktene langs jernbanetraseen.
 Næringsareal til arealkrevende næringsvirksomhet skal lokaliseres mest gunstig i forhold til
godsstrømmer og øvrig trafikkskaping.
Stimulere reiser med kollektivtransport
 Kommunene skal prioritere utbygging av boligområder, detaljhandel, offentlige tjenester og
større arbeidsplasser i de best tilgjengelige områder med kollektiv.
 Arbeidsplass-/ og besøksintensive virksomheter skal etableres i senterområder og inntil tunge
kollektivakser.
 Maksimalt 25/35 % av tomtearealet til parkering for henholdsvis kontor/forretning skal
praktiseres (Trondheim har fastsatt 15/25 %).
 Største del av boligbygging i regionen skal realiseres på gang-/sykkelavstand fra senterområdene
og holdeplasser for kollektivtransport.
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Jordvern
Mål
Det skal sikres tilgang til jordbruksareal, også for framtidige generasjoner.

Strategi
I Trondheimsregionen legges det opp til en arealutvikling som i størst mulig grad unngår nedbygging
av jordbruksareal.

Retningslinjer
Spare jordbruksareal
 Kommunene skal ta vare på større sammenhengende arealer med dyrket mark eller dyrkbar
mark av høy kvalitet, også i bynære strøk.
 Innenfor gangavstand fra holdeplasser på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan
utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetning at det planlegges en
konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og grønnstruktur.
 Eventuell nedbygging av landbruksareal skal avklares i kommuneplanens arealdel.
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Bolig
Mål
Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i.

Strategi
Trondheimsregionen skal utvikle en felles boligpolitikk og sikre variert boligtilbud.
I Trondheimsregionen skal innbyggerne ha lett tilgang til friluftsområder med en variert grad av
tilrettelegging.

Retningslinjer
Dimensjonering boligbygging
 Kommunene skal i sin kommuneplanens arealdel dimensjonere boligutbygging i forhold til
framtidig befolkningsvekst i kommuneplanperioden. Prognosen for befolkningsvekst skal
baseres på befolkningsutvikling i kommunen over de siste 10 årene.
 Boligfelt som ikke prioriteres innenfor det anslåtte behovet, tilrås avventet. Kommunen skal
bruke de planmessige/juridiske virkemidler som den selv anser som mest hensiktsmessig for å
porsjonere boligbyggingen, for eksempel rekkefølgebestemmelser.

Variert boligsammensetting og attraktive bomiljøer
 Det skal vektlegges varierte bygningstyper og boligstørrelser.
 Kommunene skal sikre sammenhengende grøntområder nær boligene og lett tilgang til
friluftsområder.
 Uterom skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og tilfredsstillende
støynivå. Uterom skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper og utformes
slik at det kan brukes til alle årstider.
 Prinsippene bak universell utforming skal legges til grunn i all planlegging.
 Kommunene skal legge til rette for tiltak som fremmer fysisk og mental helse.
 Etablering av sykkelstier og tilrettelegging for fotgjengere skal vektlegges.

Effektiv arealutnyttelse
 Kommunene skal prioritere utbygging innenfor eksisterende tettsteder – både som fortetting i
regulert, utbygd strøk og som feltutbygging på ledig tomtegrunn.
 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealutnyttelse innenfor boligfeltene.
- det skal angis omtrent antall boliger som skal bygges i boligfeltet
- det skal angis hvilke boligtyper skal bygges i boligfeltet
- det skal angis gjennomsnittlig boligtetthet i boligfeltet
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Næring
Mål
Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i.

Strategi
I Trondheimsregionen skal det sikres tilgjengelig næringsareal til arealkrevende bedrifter.
Rett virksomhet på rett plass: ABC-lokaliseringsprinsippet legges til grunn i tilrettelegging av
næringsareal til forskjellige næringsbransjer.
I Trondheimsregionen skal det være et variert tilbud av attraktive næringsarealer for forskjellige
typer næringsvirksomhet (bransjer).

Retningslinjer
Tilgjengelig areal til arealkrevende bedrifter
 Nye Sveberg skal prioriteres som regionalt næringsområde for arealkrevende
næringsvirksomhet i Trondheimsregionen.
 Deler av Torgård (erstatter Løvåsområdet pga dårlig grunnforhold der), Tulluan og Stormyra skal
bidra i næringstilbudet for store regionale næringsetableringer i et kortsiktig perspektiv.
 Grønøra sin regionale betydning for videreutvikling av Orkdal som industrikommune med havn
skal vektlegges.
Rett virksomhet på rett plass
 Kommunene skal legge til rette for lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet i
kommunesentra for å øke bruk av kollektivtransport ved reiser i regionen, og for å oppnå tettere
samhandling og dynamiske og aktive sentrumsmiljøer.
Variert tilbud og attraktive næringsarealer
 Kommunene skal sikre tilgang til attraktive næringsareal ut fra egne fortrinn og behov.
 Korridorenes langsiktige potensial i forhold til arealtilgang og næringsklynger skal vektlegges.
Effektiv arealbruk
 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealbruk på både eksisterende og nye
næringsområder, for å dempe behov for ny næringsareal i regionen, og dermed omdisponering
av blant annet jordbruksareal.
 Mer effektiv arealutnyttelse på eksisterende næringsarealer skal prioriteres.
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Senterstruktur
Mål
Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo og drive næringsvirksomhet i.

Strategi
Regionale sentra og kommunesentrene skal styrkes.
Samtidig skal bygde-/lokalsentra kunne videreutvikles slik at eksisterende bosettingsmønster,
lokalsamfunn og infrastruktur blir ivaretatt og videreutviklet.

Retningslinjer
Omforming større sentra
Byområdet i Trondheim og senterområdene i eksisterende regionale sentra og kommunesentra, skal
utvikles i forhold til næring og boliger gjennom fortetting/omforming.
Næring i senterområdene
For å sikre areal til besøks- og arbeidsplassintensiv næringsvirksomhet skal:
 60 % av ny kontorutbygging i Trondheim lokaliseres i ”kollektivbuen”.
 maksimalt 40 % av ny utbygging i sentrumskjerner i øvrige kommunesentra skal avsettes til
boliger.
Bygde-/lokalsentra
Dagens servicenivå i bygde-/lokalsentrene skal søkes opprettholdt og videreutviklet gjennom regulert
boligutvikling. Nye senter-/servicefunksjoner kan etableres med utgangspunkt i senterets naturlige
omland.
Ikke nye sentra
Dagens sentra gir en tilfredsstillende servicedekning i kommunene. Ut fra dette skal det i
utgangspunktet ikke tilrettelegges nye sentra i regionen. Dette omfatter både kjøpesenterområder
og bygde-/lokalsentra.
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Oppfølging av IKAP-2
Planlegging i kommunene
Kommunene skal følge opp retningslinjene i IKAP i all planlegging.

Metodikk for måloppnåelse
Trondheimsregionen har utviklet indikatorer for vurdering av kommuneplanene i forhold til bidrag til
måloppnåelse i regionen.

Kunnskapsgrunnlag til all planlegging i kommunene






Trondheimsregionen skal hvert kvartal rapportere om befolkningsutvikling i kommunene.
Trondheimsregionen skal årlig oppdatere boligfeltbasen og næringsarealbasen.
Trondheimsregionen skal årlig rapportere om boligbygging i kommunene.
Trondheimsregionen skal utvikle en kartportal som gjør statistikk, boligfeltbasen og
næringsarealbasen, tilgjengelig for alle via kart.
Oppdaterte kunnskapsgrunnlag legges ut på Trondheimsregionen sin nettside,
www.trondheimsregionen.no

Samarbeid regionale næringsarealer
Samarbeidet mellom kommunene og næringslivet om tilrettelegging av regionale næringsarealer skal
styrkes. Det skal legges vekt på næringsutvikling i alle de fire korridorene:
 Orkanger-Skaun-Melhus-Trondheim
 Støren-Klæbu-Melhus-Trondheim
 Stjørdal-Malvik-Trondheim
 Fosen

Logistikknutepunkt
Når avklaring om logistikknutepunkt i Trondheimsregionen foreligger, skal det sikres tilstrekkelig
næringsareal i tilknytning til både båt- og jernbaneterminalene, slik at det legges til rette for
styrkning av næringslivet knyttet til godshåndtering.
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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2013
Trondheimsregionen har hatt sterk vekst også i 2013, ved årsskiftet var det 275.000 innbyggere.
Kommunene har fått flere innbyggere. Hovedmålet i næringsplanen er økt verdiskapning i våre region i
forhold til nasjonen. Statistikk viser at vi nærmer oss dette målet raskere enn antatt.
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og
ta hensyn til klima og miljø. Gjennom IKAP-2
bidrar vi til en tettere region, i et felles boligog arbeidsmarked.
Under kan du se hva Trondheimsergionen
gjorde i 2013 for å komme nærmere disse
målene. Oversikten er delt inn i fire
progamområder:
A. Gjennomføring av strategisk næringsplan.
B. Videreføring av IKAP/boligprosjektet.
C. Profilering/informasjonsarbeid.
D. Organisasjonen.

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2013
Programområde A: Videreføring av strategisk næringsplan
Gjennomføring av strategisk næringsplan:
Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i
utviklingsplanen, og etter
innspill fra kommunene,
næringslivet og kunnskapsmiljøene.

kunnskapsmiljøer. Nå gjelder det å ta studentenes
oppfordring på alvor:

Revidert handlingsplan ble
endelig vedtatt i Trondheimsregionen-regionrådet 01.03.2013.

Politikerbesøk: NTNU/SINTEF

31. mai 2013 gjennomførte Trondheimsregionen
politikerbesøk til campusene til NTNU og SINTEF, hvor
alle kommunestyre- og bystyrepolitikere var invitert.
Evaluering viser at over 300 deltakere fikk en meget
vellykket innføring i aktiviteter og anlegg i Trondheimsregionens viktigste ressurs, våre fremdragende

Kommersialisering av teknologi:
En av hovedsatsingene i året som er gått er å få
valgt ut ett eller flere kunnskapsnav for regionen.
Etter anbefaling i rapport fra SINTEF har Næringsrådet i Trondheimsregionen fattet vedtak om at
kommersialisering av teknologi skal være regionens fremtidige satsingsområde, fremfor satsing på
enkeltbransjer.
Ungt entreprenørskap:
En annen hovedsatsing i 2013 er samarbeidsprosjektet med Ungt entreprenørskap Trøndelag (UET) om
entreprenørskap i grunnskolen. Det er gledelig å registrere at prosjektet gir flere aktive skoler og 33%
vekst i antall elever som bruker tilbudet. Det er fastsatt å videreføre avtalen med UET for en ny toårsperiode.
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I 2013 er det også jobbet med:
- Studenter ut i bedrift
- Forskere ut i bedrift er startet opp, fokus i 2013 på
kommunene i sør
- Bidrag til å få opp Traineeprogram innen olje/gass
kalt Study & Stay
- Økt kompetanse i tiltaksapparatet
- Legge til rette for økt fokus på entreprenørskap,
to eksempel i tillegg til UET-prosjektet:
o Bidrag til å få opp Grunderfelleskapet DiGS
o Bidrag til å få arrangert StartForum, en studentdrevet nasjonal samlingsplass for gründerspirer
- Bidratt til å få på plass operativ ressurs for
Næringsforening Skaun
- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen, en karrieredag for studenter på jakt etter jobb
- Fremtidsrettet samferdsel ut fra samferdselspolitisk fundament:
o Intercity Trønderbanen, bla. el innen 2018
o E6 sør/Trondheimsvegen, bla. E6 TonstadJagtøyen innen 2018
o Logistikknutepunkt i inneværende NTP-periode
o Fv 704, utløser næringsareal på Tulluan
- Arbeid med å sikre Trondheimsregionen et godt
mottaksapparat for internasjonal arbeidskraft re-

-

-

kruttert av våre bedrifter – Living in Trondheim
Region
Avklaring av næringsmuligheter knyttet til velferdsteknologi
Sammen med regional byggenæring og
Næringsforeningen igangsatt prosjekt på å utvikle
bedre byggeprosesser – Smartere Bygging
Bidra til god effekt for Fosen og Midt-Norge av
kampflybaseetableringen
Forberedelse av selskapsetablering for avklarte
IKAP-områder
Støttet arbeid med regional forvaltning av deler av
statens finansformue
Bidratt til analyse av teknologibaserte virksomheter for Trondheimsregionen, Impello-analysen
Øvrige bransjeanalyser gjennomført
Etablert database/måleindikatorer for status på
næringsplanen

Økonomi:
Det er brukt ca 4.575’ kr til programområdet P1
Næringsutvikling i 2013, tilnærmet i samsvar med
revidert budsjett. I tillegg er det arbeider innenfor
programområdene P2 og P3 som også er i henhold til
næringsplanen.

Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet
Rullering IKAP
Planprogram for rullering av IKAP ble vedtatt i april.
Arbeidet i 2013 har fokusert på innhenting av
kunnskap om befolknings-, bolig-, og
næringsutvikling. Det er
gjennomført flere arbeidsseminar og prosjektgruppemøter.
Framdrift i arbeidet er
rapportert i hvert Rådmannsforum og i desembermøtet i Regionrådet.
Miljøverndepartementet har gitt 2 mill kr i tilskudd til
samordnet areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen i 2013. 60 % er tildelt IKAP. MDmidlene har gitt rom for å styrke GIS-kompetansen,
GIS-medarbeider ble tilsatt i slutten av november,
med arbeidssted STFK.

Befolkningsprognoser:
Den felles befolkningsprognosen er oppdatert og
forbedret. Det er avholdt møter i egen arbeidsgruppe
hvor alle kommunene deltar. Det utarbeides og pre-

senters kvartalsvis analyse av SSB-statistikk for regional befolkningsutvikling. Tall og analyse ligger på
www.trondheimsregionen.no/statistikk.

Boligfeltbasen:
Prosjektet om CO2-konsekvenser for framtidig boligbygging er ferdigstilt i samarbeid med Transnova,
som en videreføring av reisekonsekvensanalysen i
gjeldende boligfeltbase. Oppdatering av boligfeltbasen er gjennomført sommer 2013. Oppdateringsrutiner er forenklet/avklart, slik at kvaliteten forbedres.
Bedriftsregister:
Innkjøpt Bedrifts-/ansattregister er i samarbeid med
kommunene i Trondheimsregionen kvalitetssikret for
alle bedrifter over 10 ansatte. Dette er en stor jobb
som har kommet langt. Oppdateringen skal holdes
ved like hvert år slik at vi kan utarbeide tidsserier.
Skjønnsmidlerprosjekter:
Tre prosjekt har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen
for realisering i 2013. Prosjektet om massedeponi er
prioritert og har kommet langt. Prosjektene offentlig
service og utenlandsk innvandring har blitt avventet,
midlene er overført til 2014.
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Nye Sveberg:
Det er arbeidet med utvikling av en intensjonsavtale
om samarbeid om realisering av Nye Sveberg. Stjørdal, Malvik, Trondheim, og Klæbu kommune har deltatt. Det er ikke endelig konkludert om opplegg.
Konferanse:
Kampen om arealene:
I samarbeid med Fylkesmannen, fylkeskommunen, Trondheim
kommune og Bondelaget ble konferanse om
arealbruk i Trondheimsregionen: ”Kampen om

arealene” vellykket gjennomført i februar. Det var
nært 200 deltakere, i stor grad fra deltakerkommunene i Trondheimsregionen.
Sommerjobbstudenter:
I sommer har det jobbet to studenter for IKAP. De har
skrevet grunnlagsrapporter om bokvalitet i tettbebygde områder, boligpreferanser og attraktive sentra.
Økonomi:
Det er i 2012 regnskapsført ca 2.300’ kr innenfor
gramområde P2: IKAP/boligprosjektet, revidert budsjett er 3.500’ kr. etter tildelingen fra MD. Ikke
tede midler er overført til 2014.

Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid
Omdømmekampanje
Hovedprosjektet innenfor
profilering/informasjon
har i 2013 vært å forberede en større omdømmekampanje for å profilere
Trondheimsregionen: Det
er utført forprosjekt med
arbeidstittel: ”Vi forandrer verden”. Prosjektplan
er konkretisert og forankret i alle organ i Trondheimsregionen. Opplegget er presentert for FoU-miljøene. Det siktes mot
avklaring av partnere og oppstart i 2014.

munene. Flere kommuner
publiserer nyheter fra
Trondheimsregionen på
egne hjemmesider.

Medieomtale
Trondheimsregionens
politikerbesøk ved NTNU
og SINTEF 31.mai fikk
god mediedekning. Også
andre tema er bredt omtalt i Adresseavisen.
kale medier får invitasjon
til regionrådsmøtene.

Nettside og Facebook
Trafikken på Trondheimsregionens hjemmeside øker,
med ca 27 000 besøk i 2013. Nettsida tilbyr nyheter
for regionen hentet fra mediene. Det er produsert 40
egne nyheter. Trondheimsregionens Facebook-side
får også et gradvis større publikum.

Annen profilering
Trondheimsregionen har annonsert i forbindelse
med UKA-13 og i et bilag i magasinet Natt&Dag
rettet mot karrieremuligheter i Trondheimsregionen. Vi har også markedsført teknologimiljøet
og jobbmulighetene i Trondheimsregionen i et
bilag til Dagens Næringsliv.

Nyhetsbrev
Praksis med nyhetsbrev til politikere og rådmenn før
og etter møter i regionrådet er videreført. Sendes
også informasjonsmedarbeiderne i de enkelte

Økonomi:
Det er i 2012 regnskapsført ca 812’ kr til programområde P3: Profilering/ informasjon, i samsvar
med revidert budsjett.

ORGANISASJONEN: (Programområde D)
Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid
Trondheimsregionen er primært et samarbeid for
felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er

etablerte tjenestesamarbeidsområder. Trondheimsregionen skal ikke utfordre dette. Det pågår
et samarbeid mellom Trondheim og de nærmeste
kommunene om samhandlingsreformen.
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Trondheimsregionen -regionrådet
Det har vært fem møter i Trondheimsregionenregionrådet i 2013. Det ble behandlet 44 saker.
Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, er valgt
leder i denne valgperioden. I 2013 har det vært
behandlet viktige saker både angående IKAP planprogram og samarbeidsopplegg med Miljøverndepartementet), næringsplanen (handlingsplan) og
kommunikasjon (kampanjen), i tillegg er mange
større samferdselssaker tatt opp, rullering av samferdselspolitisk fundament er igangsatt. Flere uttalelser er oversendt sentrale samferdselsetater og
rikspolitikere.
Arbeidsutvalget - AU
AU i denne valgperioden er: Leder Erling Lenvik
(Midtre Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trondheim), Jon P Husby (Skaun) og Einar Strøm (Leksvik).

AU har hatt fem møter i 2013 og behandlet 43 saker.
Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og
effektiv drift av Trondheimsregionen.

Rådmannsforum
Rådmannsforum har i 2013 behandlet 54 saker. I
denne valgperioden er rådmannen i Midtre Gauldal,
Knut Dukane, leder. Forumet funksjon er drøftet,
rådmennene anser at rådmannsforum er viktig, både
som forberedende organ for politiske saker og for å

effektuere vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet
i kommunene. Samtidig framheves at rådmannsforum har betydning for erfaringsutveksling og som et
kollegialt fellesskap.

Næringsrådet
Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offentlige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer ressursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan.
Berit Rian er valgt som leder.

Næringsrådet behandlet i 2013 49 saker. Koblingen
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i næringsrådet fungerer positivt og er en utvilsom suksessfaktor.

Sekretariatet
Jon Hoem har vært daglig leder i 2013, ved utløpet
av 4 års åremål ble Bård Eidet tilsatt i stillingen,
med tiltredelse 01.02.2014. Børge Beisvåg og Esther
Balvers har vært ansatt som prosjektledere for hhv
næringsplanen og IKAP, Hans Kringstad er ansatt
som kommunikasjonsrådgiver i 1/3 stilling. I tillegg
er det kjøpt vel ett årsverk fra Trondheim kommune

til statistikktjenester/ prosjekt/støttefunksjoner.
Trondheim kommune er vertskommune med personalansvar for sekretariatet.
Til programområdet P4, ledelse/samarbeid, er det
regnskapsført vel 700’ kr i 2013, ca 100’ mer enn
revidert budsjett.

Regnskap 2012
Forbruk
Justert
2013
budsjett 2013
4.573.575
4.600.000
2.291.860
3.500.000
811.858
800.000
713.830
613.942
-792
8.390.331
9.513.942

Det framgår at vel 1.100’ kr ikke er
disponert i 2013. Dette skyldes både
P1: Næringsutvikling:
26.425
P2: Arealutvikling:
1.208.140 at tilskudd til IKAP-arbeidet fra MilP3: Profilering, info og påvirkning:
-11.858 jøverndepartementet ble tildelt
P4: Sekretariat og ledelse :
-99.888 langt ut i året, og derfor ikke brukt i
Ikke tilordnet
792 sin helhet i 2013 (ca 610’ kr) og at
Totalt forbruk regnskapsført i ERV 2013
1.123.611 skjønnsmidler som ikkke er benyttet
er fondssoverført til 2014. Total fondsreserve i Trondheimsregionen i næringsfond og driftsfond er nå på ca
13.000’ kr.
Prosjektnavn

Avvik

02.04.2014

02.04.2014: AUs forslag til Trondheimsregionen-regionrådet

Samferdselspolitisk
fundament

PRIORITERT:
 InterCity-Trønderbanen: Eldrift og dobbeltspor til Stjørdal
 E6-sør: Nasjonalt viktig
stamveg
 IKAP: Redusert reisebehov og
økt kollektivbruk
 Videre kollektivsatsing i
Miljøpakken og bymiljøavtaler
 Knutepunkt for godstransport
inn i NTP 2018-27

VI VEKTLEGGER OGSÅ:
 Gode og raske nasjonale og
internasjonale togforbindelser
 E6 Trondheim-Stjørdal: Utbedringer
er nødvendig
 Sammenhengende standard på E39,
Fosen inn på kyststamvegnettet
 Bedre hurtigbåt mellom Fosen og
Trondheim
 Værnes: Flyplass og flytilbud må
videreutvikles
 Bedre veg til Klæbu

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
jernbanesatsing Trondheim-Steinkjer:
Gir høyeste prioritet
 El-utbygging Trondheim-Steinkjer og
Meråkerbanen må realiseres innen
2018, før kjøp av nye tog
 Planarbeid for gradvis dobbeltspor
forseres. Rask utbygging for økt
frekvens, kapasitet og miljø må komme
før større vegutbygging
 Steinkjer-Trondheim må sikres rask,
forutsigbar og kontinuerlig finansiering
som ”Særskilt prioritert prosjekt” i NTP
 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på
lengre sikt Oppdal/Røros

Til forsiden
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E6-sør: Nasjonalt viktig stamveg
E6-sør skal ha standard som god stamveg mellom Nord/Midt-Norge og SørNorge/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
 Vegen er sterkt ulykkesbelastet
 E6-sør Tonstad-Jaktøyen må
ferdigstilles med nødvendig
statlig bidrag. Oppstart 2015,
ferdig 2017-18
 E6-sør Jaktøyen-Oppland grense
og rv3 utbygges forutsigbart,
raskt og kontinuerlig, med full
realisering i inneværende NTP
 Alle bevilgninger til E6-sør må
komme tidligere i NTP-perioden
 Generelt må statlig andel på
bomprosjekt økes, det må åpnes
for rabattordning for bomprosjekt

Til forsiden

IKAP: Utbyggingsmønster for redusert
reisebehov og økt kollektivbruk
Gjennom arealpolitikken skal kommunene i Trondheimsregionen
tilrettelegge for redusert klimautslipp fra reiser.
Innfartsparkering, kollektivtrafikknutepunkt og gang-/sykkelnett skal utvikles.
 Gode utbyggingsmønster i
regionen skal gi færre og
kortere reiser. Retningslinjene i
IKAP videreutvikles 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
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Videre kollektivsatsing i
Miljøpakken og bymiljøavtaler
Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen,
også regional kollektivtrafikk får prioritet og rask fremføring i byen.
Kollektivtrafikken skal videreutvikles og bli enda mer attraktiv.
 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 har det vært så billig og bra
å reise kollektivt i regionen.
 Resultatene imponerer nasjonalt, gir
stor andel belønningsmidler.
 Trondheimsregionen vil at vi også
framover skal være nasjonalt
ledende, gjennom å være i front
med å utvikle nye bymiljøavtaler
2015-25.
 Sum statlig bidrag fra belønningsordning og bymiljøavtaler må økes
ut fra dagens nivå

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.
 Mål: Gi næringslivet effektiv
transport og mer gods fra bil til
båt og bane, dette gir reduserte
utslipp av klimagasser.
 Godstransport med bane, båt og
bil må sees i sammenheng.
 Regional utredning må avklare
løsning/lokalisering innen
oppstart NTP 2018-27.
Trondheimsregionen bidrar aktivt
 Logistikknutepunkt for
Trondheimsregionen må inn i
NTP 2018-2027. Utbygging må
starte rundt 2020.

Til forsiden
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Vi vektlegger også:

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 og
strekningen mellom for reisetid
Oslo-Trondheim under 5 timer
 Dersom høyhastighet blir
aktuelt, skal Trondheim-Oslo
være første strekning i Norge,
uansett konsept
 Meråkerbanen må elektrifiseres,
vi oppnår stor effekt for miljøvennlig person- og godstrafikk
 Elektrifisering av Rørosbanen
skal gjennomføres for stabil
godstransport på tog.

Til forsiden

Vi vektlegger også:

E6 Trondheim-Stjørdal:
Utbedringer er nødvendig
E6 Trondheim-Stjørdal skal ha standard som god stamveg mellom Nord/MidtNorge og Sør-Norge/Europa. EØS-krav utløser bygging av separate tunnelløp i
løpet av NTP-perioden. Dette vil bedre trafikksikkerhet
og redusere ulemper ved hyppig stenging av vegen.
 Tunnelene på E6 StjørdalTrondheim skal ut fra EØS-krav
utbygges med separate løp med
statlige midler
 Det inngår i prosjektet at
strekningene mellom tunnelene
utbedres med fire felt
 Mellomstrekningene må primært
finansieres statlig. Dette skal ikke
gå foran andre prioriterte
samferdsels-prosjekt i regionen,
spesielt E6-sør og jernbanesatsingen

Til forsiden
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Vi vektlegger også:

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.
 E39 Høgkjølen-Harangen er en
forlengelse av Laksevegen fra
Hitra/Frøya, og sees i sammenheng med fv 710 til Agdenes.
 Kampflybasen gjør Fosen til et
nasjonalt satsingsområde. God
gjensidig transportkorridor
Fosen-Trondheimsregionen, og
til/fra landet forøvrig blir viktig
 Videreføring av E39 til
Orkanger må realiseres.
 Bru over Trondheimsfjorden til
Fosen skal utredes som del av
fergefri kyststamveg.

Til forsiden

Vi vektlegger også:

Bedre hurtigbåt
mellom Fosen og Trondheim
Raskt og godt hurtigbåtsamband fra Fosen er en del av det regionale
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres.
 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.
 Det må sikres hyppige
avganger og rask reisetid både
for Vanvikan-Trondheim og
Brekstad-Trondheim.

Til forsiden
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Vi vektlegger også:

Trondheim lufthavn:
Flyplass og flytilbud må videreutvikles
Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser.
Direkteruter styrker Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet
Kunnskapsmiljøene er internasjonalt orientert og næringslivet preges av
økende globalisering.
 Gode flyforbindelser må til for å
tiltrekke seg nasjonal og
internasjonal kompetanse og
utvikle nye markeder
 Avinor må videreutvikle
Værnes i samsvar med veksten
 Det må etableres flere
utenlandsruter fra/til Værnes
for viktige destinasjoner
 Direkteruter utenlands og
innenlands skal prioriteres
 Gode tilbringertjenester til
Værnes skal prioriteres

Til forsiden

Vi vektlegger også:

Bedre veg til Klæbu utløser et av
regionens viktige næringsområder
Fv 704 til Klæbu er et viktig prosjekt for Trondheimsregionen
som utløser store næringsarealer på Tulluan:
En investering for å bygge ut for næring uten å ta viktige landbruksressurser.
Dagens veg er ikke tilpasset trafikkmengden og mangler gang- og sykkelveg.
 Vegen ligger inne i STFKs
handlingsplan samferdsel
2014-17, med sikte på
utbyggingsstart 2016.
 Bomfinansiering er avklart i
trinn2 i Miljøpakken.
 Trondheimsregionen
forutsetter at alle instanser
følger opp planmessig og
investeringsmessig for å
realisere Fv704 raskest mulig.

Til forsiden
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