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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 14.02.2014 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 14/4936-1 Dato 07. februar 2014  
 

Sted: Melhus kommune, kommunestyresalen 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – ca kl 1330. Det serveres lunsj på Bygdakafeen.  

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

Kopi: Varamedlemmer 
 

 

Ordfører i Melhus, Jorid Jagtøyen ønsker velkommen 
 

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

Vedlegg 1: Referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013 

Vedlegg 2:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013, med vedtatt NTP-uttalelse 

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 

Sak: Næringsrådet har fattet vedtak om at kommersialisering av teknologi ønskes som kommende 

satsingsområde for regionen, fremfor satsing på enkeltbransjer. Dette er basert på anbefalinger 

fra SINTEF, som har vært prosjektleder for arbeidet med dette delmålet i Strategisk nærings-

plan. Regionen har et godt utgangspunkt, fordi våre kunnskapsmiljøer er best i Norge på å gjøre 

teknologisk forskning om til bedrifter, samtidig som vi ser en betydelig vekst også i etablerte 

teknologivirksomheter i hele regionen. Det er et stort potensial for ennå sterkere vekst, både i å 

skape flere bedrifter, bidra til at flere eksisterende bedrifter vokser videre og å tiltrekke oss flere 

bedrifter utenfra.  

 Næringsrådet leder Berit Rian innleder. Direktør for regional utvikling i SINTEF, Sigmund 

Kvernes, orienterer om pågående arbeid og videre prosess før det åpens for diskusjon og inn-

spill. 

Vedlegg 3: Notat SINTEF: Kommersialisering av teknologi, datert 17.01.2014 

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. 

 

     TR 03/14 Campus for NTNU: KVU og Visjonsprosjekt 

Sak:             Det er nå lagt fram to viktige utredninger angående utvikling av NTNU: NTNUs eget visjons-

prosjekt ”NTNU 2060 – Visjoner for campusutvikling” og KVU for framtidig lokalisering av 

Campus NTNU, utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Sammendrag er vedlagt. 

Tidligere har Trondheim kommune behandlet egen sak om helhetlig campusutvikling, og har i 

flere år arbeidet med saken.   
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                    Alle utredningene peker på samlokalisering kompakt og/eller bynært som strategi for videre 

campusutvikling.    

                    Utredningene vektlegger at NTNU har et internasjonalt ansvar for teknisk- naturvitenskapelig 

forskning og utdanning som styrkes ved å knytte universitetets virksomhet tettere til samfunnet 

omkring, gjennom samarbeid med andre høyere utdannings og forskningsinstitusjoner, nærings-

liv og offentlig sektor. Det er også pekt på at nærhet øker muligheten for tverrfaglig samarbeid 

og gjør det mulig for studenter å ta fag på tvers.  

                    Dette er forhold som Trondheimsregionen har vektlagt tungt i både næringsplanen og IKAP. 

Næringsrådets sammensetning med triple helix er en direkte konsekvens av at slik samhandling 

har betydning for å forbedre NTNU og øvrige kunnskapsmiljø nasjonalt og internasjonalt.  

                    Trondheimsregionens medlemmer har gjort seg kjent med NTNU gjennom campusbesøk for 

400 politikere i 2013. Kommunene følger nå opp med sikte på samhandling for felles gevinst. 

En konklusjon etter campusbesøket, hvor vi ble fraktet med buss til de ulike campusene rundt 

om i byen, er at samhandling med omgivelsene vil forbedres vesentlig dersom man konsentrerer 

aktiviteten slik at også eksterne i større grad kan møte hele NTNU gjennom en ”felles dør”. En 

annen betraktning etter besøket er at politikere og administrasjon har sett hvor viktig det er med 

den store bredden som NTNU dekker innenfor hele fagporteføljen, og hvilke store muligheter 

dette har for å gi viktige løsninger for samfunnet. Slik kobling vil forenkles ved samlokalisering, 

og regionen kan bidra som levende laboratorium.  

                    Det er også grunn til å peke på at Trondheimsregionen nå er i ferd med å iverksette to prosjekt 

som har betydning: Vi inviterer NTNU, SINTEF og HiST til å delta i en stor omdømme/rekrut-

teringskampanje ”Vi forbedrer verden” hvor vi bla. ønsker å sette hendelser og aktiviteter i 

kunnskapsmiljøene i sammenheng – dette styrker synligheten av det samhandlende universite-

tet. Det andre prosjektet er at vi velger ”kommersialisering av teknologi” som satsingsområde 

framover. Dette vil styrke den nasjonale innovasjonskraften som er viktig for NTNU.  

                    I møtet vil prosjektleder Amund Aarvelta fra Trondheim kommune trekke opp viktige sammen-

henger som er lagt fram i saken om helhetlig campusutvikling, så vil økonomi- og eiendomsdi-

rektør ved NTNU orientere om Visjonsprosjektet og KVU. 

Vedlegg 4: Sammendrag: NTNU 2060 – Visjoner for campusutvikling 

Vedlegg 5: Sammendrag: KVU for framtidig lokalisering av Campus NTNU 

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.   

  

 TR 04/14 KMD: Utviklingsprogram for byregioner: Eventuell søknad fra Trondheimsregionen  

Sak: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 27 millioner kroner til et ut-

viklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspill mellom by 

og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft. Nettverksarbeid er sentralt i pro-

grammet, og vil være en forutsetning for å motta tilskudd. Departementet har utvidet virkeom-

rådet slik at det også er aktuelt for storbyer.  

Programmet er inndelt i to faser: Fase 1 for etablering og konsolidering internt, som det kan sø-

kes på nå i 2014, og fase 2, tre år fra 2015, hvor det skal utarbeides konkrete strategier og tiltak 

på tema prioritert i fase 1. Arbeidsoppgavene i fase 1 er langt på veg er gjennomført hos oss – vi 

bør ikke sette i gang prosesser som reverserer og utfordrer det vi har avklart. Vi har i søknaden 

utdypet dette, og vi tilbyr oss å være ”pilot” for fase 2 allerede i 2014, slik at prosjektet kan ha 

et erfaringsgrunnlag for de øvrige til 2015. Rådmannsforum og AU har støttet dette. Alle fast-

satte arbeidsoppgaver i IKAP og næringsplanen tas inn i søknaden. Det søkes om 2 mill kr per 

år, som både erstatter bortfall av regionale utviklingsmidler og åpne for økt aktivitet. 

Vedlegg 6: Søknad med vedlegg. 
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AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

På vegne av medlemskommunene slutter Trondheimsregionen-regionrådet seg til framlagt søk-

nad om 2 mill kr i 2014 fra utlyst utviklingsprogram for byregioner.   

 

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

Sak:             Rådmannsforum og AU har drøftet mulige initiativ fra Trondheimsregionen som innspill til 

eventuelle kommunestrukturprosesser. Det er en felles holdning til at dette bør avventes. Imid-

lertid er det tatt initiativ i NTFK og STFK for å se på en større regional enhet i Midt-Norge. 

Trondheimsregionen har i forrige runde, angående regionreformen, vært klar på at en slik sam-

menslåing er ønskelig. Vi har også gitt uttalelser til fylkesplanarbeidet hvor vi peker på at sam-

ordning vil styrke Midt-Norge. AU mener at vi nå bør bygge opp under samling av fylkeskom-

munene gjennom å støtte initiativet fra NTFK og STFK med særskilt vedtak i Trondheimsregi-

onen-regionrådet. Herunder at en sterkere enhet bør gi grunnlag for flere statlige oppgaver til 

regionnivået i Midt-Norge.  

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet støtter igangsatte prosesser for en større regional enhet, initi-

ert 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:  

Sak:             I diskusjonen om samferdselspolitisk fundament i siste møte ble det tatt opp at samlet bom-

pengebelastning på lengre reiser kan bli stor, ikke minst for pendlere over flere soner. Alle 

bomprosjekt som nå planlegges uavhengig av hverandre vil gi en utilbørlig belastning. Vi må se 

samlet på hvor mye de reisende skal bli belastet i sum, og ikke vedta hver strekning for seg. 

Trondheimsregionen er også misfornøyd med at regionen ikke har nådd fram mot sentrale myn-

digheter med ordninger for rabatt mellom bomprosjekt. I samferdselspolitisk fundament er 

bompengebelastning tatt opp – gjennom at vi ønsker større statlige andeler i prosjektene.  

                    I møtet vinkler vi temaet ut fra situasjonen for Miljøpakken, E39 og E6-sør Jaktøyen-Oppland 

grense, men dette har generell aktualitet. Rita Ottervik og Erling Lenvik innleder. 

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.  

 

 TR 07/14 Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen  

Sak:             Samferdselspolitisk fundament er bearbeidet etter drøftingene i Trondheimsregionen-

regionrådet på Støren. Forslaget er oversendt kommunene for innspill. I drøfting i rådmannsfo-

rum ble det presisert at det er viktig å fastholder at det som står som krav – og som vi isolert er 

enig i – må kunne stå, selv om noen må akseptere at andre prosjekt – som det ikke kan oppnås 

full enighet om – ikke kommer med. Det er kommet flere signaler på at dokumentet nå er godt 

og ryddig.  

                    Innspillene som foreligger fra STFK/kommunene er oppsummert i vedlegg 8. Det er ulik status 

på innspillene: Det framgår at noen er saksfremlegg som skal behandles politisk. Daglig leder 

har i vedlegget angitt foreslått håndtering av de respektive innspillene, med konkrete anbefa-

linger om endringer. Ytterligere avklaringer vil samles og framlegges i møtet. 

Vedlegg 7:  Utkast Samferdselspolitisk fundament, oversendt kommunene 08.01.2014. 

Vedlegg 8: Notat 05.02.2014: Innspill til samferdselspolitisk fundament 
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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 samferd-

selspolitiske fundament, som utgangspunkt for felles enighet og engasjement for å realisere god 

og bærekraftig samferdsel i Trondheimsregionen.  

  

 TR 08/14 Orienteringer 

- Massedeponi-prosjektet  
- Utlysning av stilling som næringsutvikler/prosjektleder 
- AU ber sekretariatet om å utrede mulig rolle for Trondheimsregionen når Access Mid-

Norway avsluttes.  
- Regionale utviklingsmidler fra STFK blir redusert 
- Kriminalforebyggende tiltak, behov for oppfølging?  

 

 TR 09/14 Eventuelt 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder for daglig leder 
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REFERAT  
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 06.12.2013  
Referent: Jon Hoem Referanse: 13/10463-17 Dato 17. desember 2013  
 

Sted: Midtre Gauldal kommune, Kulturhuset 

Tidsrom: Kl 0900-1330 

Til stede: Stjørdal kommune: Ivar Vigdenes, Kjell Fosse, Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngve Brox, Morten Wolden, Sigmund Knutsen,  
Klæbu kommune: Lillian Hones Waaden, Olaf Løberg 
Melhus kommune: Jorid Jaktøyen, Roy Jevard 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Aage Schei 
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes  
Rissa kommune: Anita Nesset Kristiansen, Randi Solli Denstad, Geir Arne Nyeng, Olbert Aasan  
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen, Kai Terje Dretvik 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Odd Inge Mjøen 

 Observatører: NTFK: Dag Ystad, næringslivet: Berit Rian 
 Transport: SVV: Vigdis Espnes Landheim, JBV: Lise Nyvold, Knut Ingolf Dragset (Rennebu kom-

mune) 
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad 

Innledere: Hans Petter Wollebæk, Nina Jensen, Hilde Christin Larssen 

 

  Saksdokumenter, presentasjoner og vedtaksprotokoll fra møtet finnes på 
www.trondheimsregionen.no/møter 

  Referent: Jon Hoem 
 

  Ordfører i Midtre Gauldal kommune, Erling Lenvik ønsker velkommen - Hauka re-

kreasjons- og fritidssenter 

 Erling Lenvik ønsket velkommen, spesielt til de nye i regionrådet. Lars Vollmo, fra funksjons-
hemmedes paraplyorganisasjon presenterte Hauka rekreasjons og fritidssenter, se presenta-
sjon.  Prosjektgruppe har utredet prosjektet, som er unikt i Midt-Norge. Har bare fått positiv 
respons. En utbygging av den gamle skolen på Hauka, universelt utformet med heldøgns drift.   
Skal gi tilbud om avlastning for funksjonshemmede med egenmestring og livsutfoldelse, også 
ferie sammen med pårørende. Skal være nonprofitt.  13 brukerrom, antatt døgnpris 2.500 kr, 
kan bli justert ned. Mulig oppstart 2014 er ambisiøst. Aktiviteter i lokalsamfunnet skal kobles 
til senteret. Henting av funksjonshemmede hjemmefra. Midtre Gauldal kommune kan drive 
dette på vegne av Midt-Norge. Erling Lenvik opplyste at kommunen vil jobbe videre med dette. 

 

TR 34/13 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 20.09.2013 

Vedlegg 1: Referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 

Vedlegg 2:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 

Vedtak:  
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 tas til etterretning. 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/Hauka_rekreasjons_fritidssenter.pdf
http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/Hauka_rekreasjons_fritidssenter.pdf
jmj
Tekstboks
Trondheimsregionen 14.02.2014Vedlegg 1
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TR 35/13 Ansettelse ny daglig leder 

Orientering: Hans Petter Wollebæk orienterte. Rådmannen i Trondheim har lagt fram utkast for AU til tilset-
tingssak for daglig leder etter gjeldende åremåls utløp. Kvalifikasjonskrav og annonse er utfor-
met i samråd med rådmannsforum.  8 kvinner og 17 menn har vært med i rekrutteringsproses-
sen, 9 ble innkalt til 1. gangs intervju, 4 gikk videre til 2. gangs intervju, 2 ble med videre. Har 
benyttet eksternt byrå. Forslaget til innstilling er drøftet med et utvalg av rådmennene. Per-
sonlige egenskaper er vektlagt tungt Det tilrås følgende prioriterte rekkefølge: 
- Kandidat 1: Bård Eidet 
- Kandidat 2: Milda Lunde Stene 

Bård Eidet har god erfaring, kan spillereglene ang politikk/administrasjon og har god faglig 
kompetanse, positive personlige trekk – pågående med respekt for spillereglene. Milda Lunde 
Stene har erfaring som konsulent i skjæringsfeltet administrasjon/politikk og har også gode 
personlige egenskaper.  

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet ble enstemmig vedtatt:  

Bård Eidet tilsettes i stilling som daglig leder for Trondheimsregionen, åremål 2014-2017, med 

mulighet til forlengelse. 

 Dersom Bård Eidet ikke tar stillingen tilbys stillingen til Milda Lunde Stene. 

 

TR 36/13 Logistikknutepunkt: Rapportering/involvering angående regional prosess for tilrette-

legging/lokalisering  

Orientering: Odd Inge Mjøen orienterte, se presentasjon. JBVs KVU-utredning førte ikke fram. Etter dette 
har elektrifiseringen kommet lenger, det er satt av midler til dobbeltspor Trondheim-Stjørdal, 
det er økt forståelse/engasjement for øst-vestkorridoren i Midt-Norden. Havnesamarbeidet er 
utvidet og nytt EU-svoveldirektiv kommer.   
Det nasjonale prosjektet ser på betydning av felles havn/baneløsning, med sikte på rapport 
årsskifte 2014/15. Vi ønsker tett kontakt. Nasjonal hovedrapport forventes juni 2015.  
Det er definert mål for prosjektet, og fastsatt organisering i fylkeskommunale vedtak. Trond-
heimsregionen er i prosjektgruppe. I fase 1 i 2014 jobber vi med løsningsprinsipp og oppdate-
ring av analysetall, og lokalisering. Konklusjonene til JBV var tydelig, og mange har bestemt 
seg, vi skal ikke ta alle analyser på nytt, men en gjennomgang med oppdaterte tall blir nødven-
dig. Vi skal hjelpe staten med å ta beslutning, da må fase 2 med avklart lokalisering være ferdig 
i starten av 2. halvår 2015. Dette haster for Midt-Norge og næringslivet.  Vi må få fram at loka-
lisering skal gi et løft for de som får anlegg – vi må komme bort fra ”not in my backyard”.  

Drøfting: Gunnar Lysholm: Havnedirektøren uttrykker at med normal framdrift så blir dette tidligst i 
2037. Yngve Brox: Fase 1 handler om at byråkrater skal bruke år på å komme seg rundt JBVs 
konklusjon, fordi fylkes- og bystyrepolitikere ikke kan bestemme seg. Mens vi skriver rapporter 
kommer alt gods over på veg. Vi må få opp farten. Søberg er best, men dersom Melhus sier nei 
må vi i Trondheim manne oss opp og finne plass i byen. Rita Ottervik: JBVs utredning gikk ikke 
nok inn på kombinerte løsninger, spesielt med mer eller mindre av anlegget i fjell. Det må ses 
mer på tilpassinger for å gjøre utbygging mer spiselig for vertskommuner. Lise Nyvold: KVUen 
var ikke dårlig, den har fått mye ros. Vi manglet ikke kunnskap, årsaken til at vi ikke klarte å 
samle oss var kanskje at alternativene var for ulik. Behov for nye analyser bør nedtones. Hold 
fast på det vi er enig i – så når vi fram. Jon P Husby: KVUen svarer på bestillingen, men holder 
ikke mål når vi vurderer omfattende kombinasjonsløsninger. Saken stanset opp fordi vi politi-
kere ikke ble enig. Alle må vise større vilje. To kommuner i vest ønsker dette sør for Trond-
heim. Odd Inge Mjøen: STFK kan ikke finne opp nye konsept – men det har skjedd noen end-
ringer som må tas inn. Utfordringen for politikerne er å enes. Harald Rognes: Noen må finne 
seg i å bli berørt. Berit Rian: Ikke bruk lang tid. Fordel 20% på utredning, 80% til å bli enig.  
Konkrete areal må avklares nærmere. To år er lang tid. Knut Ingolf Dragset: Rennebu er god på 
veg og jernbane og har politisk vilje. Sjekk ut hvor det er politisk vilje, og jobb ut fra det.  

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_36-13_Logistikknutepunkt.pdf
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Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 37/13        Revisjon av samferdselspolitisk fundament ut fra framlagt NTP 2014-23 

Orientering: Jon Hoem gikk gjennom utkast til revidert samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregi-
onen, se presentasjon. Regionrådet har bedt om at vi følger opp NTP.  Forslaget bygger på 
drøftinger i ordførermøte, rådmannsforum og AU. Vi er ikke 100% enig om alt, derfor oppford-
res til å vektlegge enighet og å unngår snubletråder med bastante bundne mandat. AU: Der-
som langsiktige prosjekt skal med, må de viktigste prosjektene prioriteres, er gjort.  
InterCity brukes som begrep for Trønderbanen, gjennomgående mot sør. Jernbanesatsingen er 
prioritert, med elektrifisering Steinkjer/Meråkerbanen ferdig 2018 og gradvis dobbeltspor 
Stjørdal-Trondheim, som ”særskilt prioritert prosjekt”. Vårt eget bidrag: Utbyggingsmønster i 
IKAP for redusert transport. Miljøpakken prioriteres, vi skal være i front med å utvikle bymiljø-
avtaler. E6 er samlet på en plansje: E6 sør har høyeste prioritet. Tonstad-Jaktøyen må ferdig-
stilles før 2018, Trondheimsvegen skal realiseres i inneværende NTP, alle prosjekt må lenger 
fram i NTP. Tunneler Stjørdal-Trondheim finansieres med statlige midler. Logistikknutepunktet 
må realiseres i inneværende NTP-periode, anleggsstart rundt 2020. Reisetid tog Oslo-Trond-
heim ned mot 5 timer. E39 og bru over Trondheimsfjorden kobles mot kyststamvegen og 
kampflybasen. Hurtigbåtene inngår i kollektivtilbudet, vi ønsker flere utenlands flyruter.   

Drøfting: Gunnar Lysholm: Orkanger utvikles til et sterkere kommunikasjonssenter, har hatt møte med 
STFK angående styrking av veg mot Lensvik, kommer tilbake til dette i uttalelsen. Ivar Vigde-
nes: Tunellsikkerhet i gjør at planleggingen av tunnelene Trondheim-Stjørdal er godt i gang.  Vi 
kan få statsmidler ved tidlig planlegging, det er øremerket 400 mill kr i NTP. Det blir menings-
løst å ikke bygge strekningene mellom tunnelene, Stjørdal vil forlenge bompengeperioden slik 
at manglende 1,2 mrd mrd i sin helhet finansieres, da blir det ingen konkurranse med andre 
statlige prosjekt. Det bør vi være enig om. Rita Ottervik: Fire felt på E6 øst betyr enda et 
bomprosjekt for pendlere. Alle bomprosjekt som nå planlegges uavhengig av hverandre vil gi 
en utilbørlig belastning. Derfor må vi nå se samlet på hvor mye skal det koste, ikke ta hver 
strekning for seg. Så lenge det ikke er mulig å få til rabattordninger må vi være svært restriktiv. 
Når E6-øst er ferdig, må den avvikles. Prinsipielt bør bommene rundt Trondheim gå til Miljø-
pakken, da har vi størst innflytelse på pengebruken. Er enig i 4-felt, det må likevel gjøres hel-
hetlig prioritering av rekkefølge, det er skrikende behovet for bedre veg i sør. Odd Inge Mjøen: 
Det er viktig å tenke rekkefølge. STFK er skeptisk til sammenhengende 4-felt, som gir økt kapa-
sitet på veg i stedet for økt kapasitet på bane. Skal bru over Trondheim fjorden realiseres må 
det kobles til E39. I dag er dette fylkesveg: Brua kan avløse Flakk-Røvik, Vannvikan-Trondheim, 
kystekspressen og Valsøy-Brekstad, 4 samband som koster 74 mill kr, oppkapitalisert blir det 
1,2 mrd kr – svært langt fra kostnaden for brua. At fosningen skal betale 10 mrd er en utford-
ring. Einar Strøm: Bra at brua er med, tenk kreativt. Samlet framlagt fundament er avballan-
sert, vi må enes om dette. Berit Rian: Vi må også ta med at Værnes skal utvikles videre for å ta 
veksten, med gode tilbringertjenester. Vektlegg direkteruter. Terje Granmo: Bra at vi er tydelig 
på doble tunnelløp. Innbyggerne i Malvik har store ulempe med hyppige vegstenginger. Ca 
18.000 biler kommer på den gamle fylkesvegen hver gang det stenges.  I handlingsplanen til 
SVV står det 4-feltsveg, KS-fylkesmøtet går enstemmig for 4-feltsveg.  For tog har vi tatt med 
InterCity mot sør, hvorfor skal vi ikke da ta med vegen mot nord? Trafikken på E6 vil vokse 
uansett hva som skjer på jernbanen. Olaf Løberg: 704 er tatt ut, pga. godt vedtak om finansie-
ring? Men vegen er ikke bygd og bør tas inn – det kan bli omprioriteringer. Stig Klomsten: Dob-
le tunnelløp er et sikkerhetskrav, det er greit nok. Det er neppe et følt behov om 4-felt mellom 
tunnelene. Brua over Trondheimsfjorden gir en stor kostnad – med dagens motstand mot Fo-
senvegen blir dette heftig.  Jon P Husby: Bompenger er omstritt – vær tydelig på at staten skal 
fullfinansiere tunnelene. Det er viktig at bompengeprosjektene avsluttes, ellers kommer vi i 
miskreditt. Gjelder også E39. Det må ev startes opp nye prosjekt. Enig i at totalbelastningen 
blir for stor. Kapasitet og rutetilbud på busstilbudet i sør er blitt kritisk dårlig, nå begynner folk 

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_37-13_Revidert_samferdselsfundament.pdf
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å bruke bil. Geir Are Nyeng: Bru må involvere staten, våg å tenk stort nå. Trondheimsregionen 
må stå bak det. Betalingsvilje på bru og Fosenvegene er helt forskjellig. Einar Strøm: Urimelig å 
sammenligne med Fosenvegene. Fosen står samlet for dette. Stig Klomsten: Vi må se på pro-
posjoner og hvor vi bruker krefter, hvor mange prosjekt kan vi jobbe med samtidig? Rita Otter-
vik: Fornuftig å diskutere helhet for bompenger og gjensidige rabattordninger i neste møte. 
Ang 4-felts E6: Vi kan ikke ta økt trafikkvekst på E6 inn i Trondheims gatenett uansett, byen har 
ikke kapasitet. Vi må prioritere at veksten tas med kollektivtrafikk.  Brua er et langsiktig pro-
sjekt. Båt er i lang tid viktigst for Ørland. Ivar Vigdenes: Rita Ottervik sier at bommene skal 
opprettholdes for å finansiere kollektivløsninger i Trondheim. Er det ett prosjekt hvor vi får 
forståelse for bominnkreving, er det 4-felt Trondheim-Stjørdal. Det kan muligens også diskute-
res andel inn i Miljøpakken. Bomsats til 4-felt blir lavere enn dagens, og vi kan få statsmidler 
fordi vi er tidlig ute. Erling Lenvik: Det er fornuftig å tenke sammenhengende 4-felt. Men alt tar 
lang tid, vi holder på med E6-sør fortsatt, det dukker hele tiden opp nye prosjekt. Vi må holde 
på det vi har prioritert i lang tid. Vingling svekker våre saker. Kunne vært aktuelt med et ordfø-
rermøte med de tema som er tatt opp på nyåret. Vi må være enig om det vi holder på med.  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Utkast til revidert samferdselspolitisk fundament legges fram for innspill fra medlemskommune-

ne før endelig vedtak fattes i møte 14.02.2014.  

 

TR 38/13 Uttalelse handlingsprogram for oppfølging av NTP 2014-17(23) for Statens vegvesen 

og Jernbaneverket 

Orientering: Jon Hoem orienterte. Vi vektlegger at veg og jernbane må samordnes bedre. KVU Trondheim-
Steinkjer gjorde dette – burde vært fulgt opp organisatorisk. NSB har angitt at vekstpotensialet 
for InterCity Trønderbanen er langt større enn for de andre storbyene, dette er et viktig poeng.  
”Særskilt prioritert prosjekt” er framhevet, sammen med årlig finansiering som angir tidligere 
oppstart både på bane og veg i Midt-Norge.  E6 sør framheves som Midt-Norges viktigste veg, 
både Miljøpakken og Trondheimsvegen. Videreføring av miljøpakken og bymiljøpakker er vik-
tig, og for logistikknutepunktet må JBV sentralt bidra til igangsatt regional utredningr.  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Ordlyd i vedlegg 9 vedtas som uttalelse fra Trondheimsregionen til handlingsprogram 2014-

17(23) for Jernbaneverket og Statens vegvesen. 

 

TR 39/13 Miljøpakken som suksess 

Orientering: Hans Kringstad orienterte, se presentasjon. Miljøpakken er kanskje Trondheimsregionens 
største suksess i dag, med helt konkrete resultat. Men kontroversiell pga bompengene. Det 
kan gi sterk retorikk, hva er rettferdighet? Ett utsagn er at nabokommunene ”betaler for syk-
kelvegene for de i Trondheim”. Men beregning viser at innpendlerne bare dekker 30-40% av 
E6-sør, betaler  de da for sykkelveger? Og sykling får biler bort fra innfartsvegene. 4.000 sykler 
daglig over Elgeseter bru. De kunne ha sittet i hver sin bil og blokkert vegnettet for pendlere og 
næringstrafikk. I Miljøpakken 2 vil andelen av inntektene bygrensene falle fra 44% til 25%. 
Nabokommunene er også vinnerne på buss. Midlene fra miljøpakken/belønningsmidlene har 
gitt ca 50% prisreduksjon på buss fra nabokommunene. I Trondheim er reduksjonen 14%. Ut-
giften for faste trafikanter er nå likt med 1963, et stort konkurransefortrinn for regionen. 

 Suksessen: Biltrafikken er redusert med 8% siden 2010, fra 2008 har kollektivtrafikken økt med 
50% i byen og over 75% i regionen, sykling har økt med 20%.  
Vi er også den beste byen for de reisende. NAFs nasjonale spørreundersøkelse viser at vi har 
de klart mest fornøyde hverdagstrafikantene, med minst tid i kø.  Vi er vinner hele vegen! NRK 
riksdekkende med dette. AtBs brukerundersøkelse viser også stor grad av brukertilfredshet.   
Vi er også vinner nasjonalt på belønningsmidler. Eksterne sentrale personer framhever Miljø-
pakken nasjonalt. Når vi skal bedre omdømmet vårt: Dyrk suksessene.  

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_39-13_Milj%C3%B8pakken.pdf
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Drøfting: Jorid Jagtøyen: Miljøpakken ble opplevd urettferdig i starten, når tiltakene har kommet har 
dette endret seg. Spesielt er busstilbudet veldig bra. Og kjempestas at Miljøpakken bidrar til 
pendelparkering i Melhus. Også tiltakene på Åsvegen og gang/sykkelveg til Heimdal er bra. 
Unisont politisk at Miljøpakken er positiv. Fint å være med i prosessen med Miljøpakke 2. 
Rushtidstaksten er vi misfornøyd med, vanskelig å se forskjell mellom Klett og Kroppan. Mange 
har reagert på at Byåsen til nå har sluppet bom. Jon P Husby: Vi er for Miljøpakken, det er for-
delingen vi er kritisk til. Bussen er en kjempesuksess. Det var drivstoffavgiften som ble oppfi-
nansiert med urimelig høye bomsatser. Trondheim har et langt større befolkningsgrunnlag for 
å hente inn inntekter, og vi fikk aldri gjennomført rabattene som var forespeilet. I Miljøpakke 2 
får vi fra sør 3 kr mer i takst. Kostnadsfordelingen må evalueres, vil styrke hele Miljøpakken. De 
utenfra belastes mer enn de som kjører innenfor byen, mens miljøbelastningen er den samme. 
Rita Ottervik: Viktig å få fram at vi nå innfører tak på hvor mye de som kjører mest betaler. 
Vegdirektoratet stoppet rabattordninger. Stig Klomsten: Flott å være en bit av denne forvand-
lingen. God kollektivtrafikk bidrar også til at kultur har blitt mer tilgjengelig for barn og ung-
dom. Terje Granmo: Innbyggerne i Malvik uttrykker at de nye bommene i gir mye bedre rett-
ferdighet. Folk er veldig fornøyd med billigere og hyppigere buss med gode holdeplasser. Vi tar 
opp finansiering av innfartsparkering når vi har planer klar. Dersom bommen på Ranheim skal 
inn i Miljøpakken og ikke skal bidra til motorveg blir det misnøye, jeg håper det ikke vil skje.  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Saken tas til orientering.  

 

TR 40/13 Luftfartsforum TRD - prioriteringer og samfunnsøkonomisk betydning av flyplassen 

for regionen. 

Orientering: Nina Jensen og Hilde Christin Larssen orienterte, se presentasjon. Luftfartsforum prioriterer 
utenlandsruter. Værnes har en optimal sentralt posisjon i det nasjonale nettet. I 2014 avsluttes 
1 mrd i investeringer på terminalen: Integrert jernbaneterminal blir klar, all innsjekk samles. 
Luftfartsforum har viktige medlemmer, et konkurransefortrinn. Den regionale støtten bidrar til 
god utvikling av terminal og ruter, et virkemiddel for god regionutvikling. Målet er å gi optima-
le rammebetingelser og økt antall direkteruter. Luftfartsforum gjør analyser for flyselskapene 
som prioriterer tilbud: Frankfurt, Stockholm og London er destinasjoner som vi jobber for.  
%-vis vekst i internasjonale avganger er størst i Norge fra Værnes. Vi deltok i Trøndelagsdagen 
for studentene, direkteruter er viktig for studentene. Vant pris for beste stand.   

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 41/13 Orientering IKAP, befolknings- og boligstatistikk/prognoser 

Orientering: Esther Balvers orienterte, se presentasjon. Rulleringsarbeidet går bra. Nye regjering signalise-
rer fortsatt støtte til regionale arealplaner, og at bymiljøavtaler skal ses i sammenheng med 
disse. IKAP2 skal skille tydelig mellom forpliktende retningslinjer og grunnlaggsdokumenter.  
Nye befolkningstall ligger på nettsiden, alle kommuner har vekst som varierer betydelig fra år 
til år i siste 10-årsperiode. De siste årene har veksten ligget nært Oslo- og Bergenregionen, Sta-
vangerregionen har størst vekst. Befolkningsfremskrivingene er basert på SSB-prognoser, både 
høy og middels vekst. Så er veksten fordelt innbyrdes mellom kommunene, basert på faktisk 
befolkningsutvikling hhv 10 og 5 siste år. Da framkommer fire ulike alternativ for hver kommu-
ne, se presentasjonen. Analyse av vekstpotensialet i hver enkelt kommune ut fra vedtatte bo-
ligarealer i kommuneplanene viser at alle kommuner har en arealreserve som langt overstiger 
behovet i kommende 10-årsperiode. De fleste har dekning for 25 år eller mer. Utfordringen er 
å få realisert de aktuelle arealene. Vår situasjon er bra, f.eks har Rogaland kritisk lite areal. 
De siste 10 årene viser en rask utvikling mot mer urbane boligtyper. Det er bra at alle kommu-
nene nå bygger tettere.  To sommerjobbstudenter har levert nyttig materiale for oss angående 
bokvalitet og boligpreferanser.   

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_40-13_Luftfartsforum.pdf
http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_41-13_Befolknings-boligprognoser_IKAP2.pdf


 

Trondheimsregionen 06.12.2013  Side 6 av 6 
 

Vi jobber med forbedret metodikk for arealbehov for næring, for ulike næringstyper. Vi ønsker 
å tilrettelegge for ulik virksomhet i alle kommuner. Det ses på kapasitet, både i næringsareal 
som er etablert og planer som ikke er igangsatt, det er mye som ikke er utnyttet. Bedriftsregis-
ter for regionen er klart. Også NIBRs senteranalyse for STFK er nyttig.  
Vi analyserer to utbyggingsmønster fram til 2040: Mest klimavennlig og mest landbruksvennlig. 
Målet er klimavennlig utvikling som sparer mest mulig landbruksareal. De klare målkonfliktene 
må avveies med en felles metodikk. Konsekvensutredning skal åpne for nytenking og føre fram 
til retningslinjer som blir entydige og lett i bruk. 
Utkast IKAP2 legges fram for rådmannsforum i mars før politisk drøfting i Trondheimsregionen: 
Regionråd/ordførermøte, ev. eget seminar. Foreslår arbeidsmøter i kommunestyrer/formann-
skap i perioden mai-september, høringsutkast klart november 2014. 

Drøfting: Rita Ottervik: Dette blir krevende politisk arbeid, bør tas i flere runder. Mai/juni er en travel 
politisk periode, ta det heller på høsten. Viktig å ha god forankring i næringsforeningen angå-
ende næringsarealutvikling, synliggjør alternativ. Olaf Løberg: Skill mellom beskrivelser og 
planlegging. Vi må legge til grunn at vi ikke kan styre markedsutviklingen politisk. Det blir 
spennende avveininger i dette arbeidet.   

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 42/13 Videreføring av samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap 

Orientering: Børge Beisvåg orienterte, se presentasjon. Samarbeidsavtalen med Ungt entreprenørskap 
(UET) har gitt skolene gratis kursing, materiell og deltakelse i UETs programmer. Over 400 læ-
rere har deltatt og antall elever har økt fra 3.000 til 4.000 siste år. Spørreundersøkelse viser at 
rektorene er fornøyd, og at mange som ikke er i gang vil bruke UET dersom de skal i gang.  

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet ble enstemmig vedtatt:  

Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år med samme økonomiske 

rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.  

Kommunene bistår med finansieringsandel som angitt. 

 

TR 43/13 Orienteringer 

Kommersialisering av teknologi som regionens satsingsområde: 
- Børge Beisvåg orienterte: SINTEF har gjort en utredning i forhold til næringsplanens mål om 

å peke ut internasjonale og nasjonale kunnskapsnav. Anbefaler at kommersialisering av 
teknologi velges som ramme for regionens næringssatsing framover. Det avholdes nå flere 
møter for å forankre dette som satsingsområde og  å prioritere tiltak.  

GIS-stilling i Trondheimsregionen: 
- Freek Stelpstra er tilsatt i GIS-stillingen med STFK som arbeidssted og formell arbeidsgiver.  
Kampanjen: 
- Rådmannen i Trondheim la fram kampanjen for FoU-miljøene i Strategisk samarbeidsforum. 

Positiv tilbakemelding om felles videreføring som vi nå jobber ut fra. 
Trondheimsregionen som politisk verksted: 
- Fylkesmannen har bevilget 400.000 kr til prosjektet, i henhold til søknad. Bra! 

 

TR 44/13 Eventuelt 

Fra møtet:  Ingen saker til eventuelt.  

 

 

Jon Hoem 
daglig leder 

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_42-13_UET__kunnskapsnav.pdf
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VEDTAKSPROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 06.12.2013  
Sekretariat: Jon Hoem Referanse: 13/10463-18 Dato 10. desember 2013  
 

Sted: Midtre Gauldal kommune, Kulturhuset 

Tidsrom: Kl 0900-1330 

Til stede: Stjørdal kommune: Ivar Vigdenes, Kjell Fosse, Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngve Brox, Morten Wolden, Sigmund Knutsen,  
Klæbu kommune: Lillian Hones Waaden, Olaf Løberg 
Melhus kommune: Jorid Jaktøyen, Roy Jevard 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Aage Schei 
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes  
Rissa kommune: Anita Nesset Kristiansen, Randi Solli Denstad, Geir Arne Nyeng, Olbert Aasan  
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen, Kai Terje Dretvik 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Odd Inge Mjøen 

 Observatører: NTFK: Dag Ystad, næringslivet: Berit Rian 
 Transport: SVV: Vigdis Espnes Landheim, JBV: Lise Nyvold, Knut Ingolf Dragset (Rennebu kom-

mune) 
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad 

Innledere: Hans Petter Wollebæk, Nina Jensen, Hilde Christin Larssen 

 

  Saksdokumenter, presentasjoner og referat fra møtet finnes på 
www.trondheimsregionen.no/møter 

 TR 34/13 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 20.09.2013 

Forslag til vedtak:  

Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 tas til etterretning. 

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013: 
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 tas til etterretning. 

 

 TR 35/13 Ansettelse ny daglig leder 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:  

Bård Eidet tilsettes i stilling som daglig leder for Trondheimsregionen, åremål 2014-2017, med 

mulighet til forlengelse. 

 Dersom Bård Eidet ikke tar stillingen tilbys stillingen til Milda Lunde Stene. 

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013: 
Bård Eidet tilsettes i stilling som daglig leder for Trondheimsregionen, åremål 2014-2017, 
med mulighet til forlengelse. 

 Dersom Bård Eidet ikke tar stillingen tilbys stillingen til Milda Lunde Stene. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
jmj
Tekstboks
Trondheimsregionen 14.02.2014Vedlegg 2
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TR 36/13 Logistikknutepunkt: Rapportering/involvering angående regional prosess for tilrette-

legging/lokalisering  

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013: 
Saken tas til orientering. 

 

TR 37/13        Revisjon av samferdselspolitisk fundament ut fra framlagt NTP 2014-23 

Forslag til vedtak: 

Utkast til revidert samferdselspolitisk fundament legges fram for innspill fra medlemskommune-

ne før endelig vedtak fattes i møte 14.02.2014.  

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013: 
Utkast til revidert samferdselspolitisk fundament legges fram for innspill fra medlemskom-
munene før endelig vedtak fattes i møte 14.02.2014.  

 

TR 38/13 Uttalelse handlingsprogram for oppfølging av NTP 2014-17(23) for Statens vegvesen 

og Jernbaneverket 

Forslag til vedtak: 

Ordlyd i vedlegg 9 vedtas som uttalelse fra Trondheimsregionen til handlingsprogram 2014-

17(23) for Jernbaneverket og Statens vegvesen. 

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013: 
Ordlyd i vedlegg 9 vedtas som uttalelse fra Trondheimsregionen til handlingsprogram 2014-
17(23) for Jernbaneverket og Statens vegvesen. 

Vedlegg 9 vedlegges vedtaksprotokollen 

 

TR 39/13 Miljøpakken som suksess 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013: 
Saken tas til orientering.  

 

TR 40/13 Luftfartsforum TRD - prioriteringer og samfunnsøkonomisk betydning av flyplassen 

for regionen. 

 Nina Jensen, Avinor og Hilde Christin Larssen; Trondheim kommune orienterer. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013: 
Saken tas til orientering.  

 

TR 41/13 Orientering IKAP, befolknings- og boligstatistikk/prognoser 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013: 
Saken tas til orientering.  
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TR 42/13 Videreføring av samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap 

 Det ble også orientert om Næringsrådets arbeid med kunnskapsnav/kommersialisering av tekno-

logi i denne saken. 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:  

Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år med samme økonomiske 

rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.  

Kommunene bistår med finansieringsandel som angitt. 

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013: 
Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år med samme økonomiske 
rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.  
Kommunene bistår med finansieringsandel som angitt. 

 

TR 43/13 Orienteringer 

 Det ble ikke fattet vedtak i saken  

 

TR 44/13 Eventuelt 

 Det var ikke saker til eventuelt 

 

 

 

Erling Lenvik  

leder  

 



HØRINGSUTTALELSE FRA TRONDHEIMSREGIONEN  

HANDLINGSPROGRAM 2014-17 Statens vegvesen og Jernbaneverket  
Forslag for vedtak Trondheimsregionen-regionrådet 06.12.2013 

Trondheimsregionen gir en felles uttalelse til handlingsprogram fra Statens vegvesen og Jernbaneverket.  

 Vi mener at Statens vegvesen og Jernbaneverket i vesentlig større grad må samordne sine tiltak, for å 

oppnå en målrettet, kostnadseffektiv statlig innsats for hele transportsystemet.  

Trondheimsregionen ber om at det for alle transporttiltak på veg og jernbane blir vektlagt tung 

kollektivsatsing, slik at den store befolkningsveksten i Trondheimsregionen kan tas med miljøvennlig 

transport, i tråd med klimaforliket på Stortinget. Trondheimsregionen har de siste årene hatt stor suksess 

med satsing på buss, og størst kollektivvekst i landet. Antall busser inn i Trondheim sentrum gjør nå 

kapasiteten kritisk i rushtid. Dette krever parallell satsing på tog for å videreføre kollektivveksten.  

NSBs foreløpige modellberegning for Trønderbanen viser et svært stort vekstpotensial i antall togreiser 

Melhus-Steinkjer, langt større enn andre storbyregioner i landet. Der er potensialet allerede er tatt ut.  En 

tung satsing fra Staten på Trønderbanen vil derfor gi høy effekt per investert krone.  

Trondheimsregionen vil peke på at InterCity-jernbaneutbygging av Trønderbanen ble framhevet som et 

meget aktuelt ”særlig prioritert prosjekt” i NTP-arbeidet:  

 Vi forventer at modernisering av jernbanen, regjeringens vedtatte prioritering i KVU Trondheim-

Steinkjer, blir realisert som ”særskilt prioritert prosjekt”. Det innebærer sammenhengende utbygging 

med bindende langsiktig framdrift og finansiering. Dette må legges fram for Stortinget tidligst mulig. 

 Handlingsprogram for jernbanen må fastsette årlige bevilgninger for prioritering i 4-årsperioden. 

 Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen må forseres, med planleggingsmidler allerede i 2014. 

Det betyr at utbyggingen kan gjennomføres innen 2018, koordinert med innkjøp av nytt el-materiell. 

 For å oppnå frekvens-/kapasitetsøkning må dobbeltsporutvikling forseres, med planlegging og 

finansiering innenfor ”særskilt prioritert prosjekt”. Rask bygging for økt frekvens, kapasitet og miljø bør 

komme før større vegutbygging på strekningen. 

 Planlegging av sammenhengende dobbeltspor Trondheim-Stjørdal må gis høyeste prioritet.  

 El-materiell gir mulighet for InterCity-løsning hvor området sør for Trondheim også skal prioriteres. 

Funksjonelt dobbeltspor forbi Marienborg og nødvendige vekslingsspor må gjennomføres.  

E6/Rv3 sør for Trondheim er fortsatt Midt-Norges viktigste vegprosjekt. Utbygging skal ivareta nasjonal 

utvikling, næringsliv og sikkerhet. Regionen har bidratt til nødvendig planavklaring og egenfinansiering 

gjennom Miljøpakken for transport og avklart bompengeprosjekt for Jaktøyen-Oppland grense.  

 Manglende statlig finansiering av E6 Tonstad-Jaktøyen (3 mrd kr) må avklares, for anleggsstart 2015. 

 Samlet prosjekt E6 Skjæringstad-Oppland grense/rv3 må prioriteres for kontinuerlig, rask og forutsigbar 

utbygging, med større andel i handlingsprogramperioden og full realisering i inneværende NTP-periode. 

Miljøpakken og belønningsmidlene har bidratt til at kollektivreiser siden 2008 har økt med over 75 % i 

regionen, og over 50 % i bysonen. Biltrafikk over bomsnittene er redusert med ca 10 % etter 2010.  

 Statlige rammebetingelser for at kollektivsuksessen skal fortsette må ivaretas i Handlingsprogrammene. 

 Trondheimsregionen vil bidra til at regionen fortsatt skal være nasjonalt ledende. Vi ønsker å være i 

front i utviklingen av nye bymiljøavtaler 2015-25. 

Vi registrerer at logistikknutepunkt for Trondheimsregionen ikke ivaretas i handlingsprogram 2014-27. 

 Det er for passivt at all utredning skal avventes til nasjonal godsanalyse foreligger. Handlingsplanen må 

angi at Jernbaneverket sentralt bidrar til regional utredning som er igangsatt, for avklaring før 2017 og 

realisering i NTP-perioden.  
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SINTEF Teknologi og samfunn 
Postadresse: 
Postboks 4760 Sluppen 
7465 Trondheim 
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Telefaks: 73591299 
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Kommersialisering av teknologi 
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2014-01-17 

GRADERING  
Åpen 

 
 

Den fremtidige Trondheimsregionen 
I dagens internasjonale konkurranse ser vi at ulike regioner utvikler seg ulikt. Noen har stor suksess, 
mens andre sliter med å skape en god utvikling. Flere av de regionene som lykkes har utviklet sine 
særegne fortrinn. Et eksempel er Silicon Valley som er ansett som en motor i teknologiutviklingen innen 
IKT. I Norge er Stavanger oljehovedstaden, Sunnmøre er ansett som en meget dynamisk region gjennom 
sine maritime næringer, og i tillegg har de møbelnæringen. Så hva skiller Trondheimsregionen 
næringsmessig fra andre regioner i Norge? Hva er eller skal være Trondheimsregionens styrke? 
Trondheim har blitt profilert som teknologihovedstaden, basert på byens sterke forsknings og utviklings 
miljøer. Vi mener det ligger et betydelig potensiale i å videreutvikle regionen basert på Trondheims 
teknologi og forskningsmiljøer. 
 

Kunnskap fremtidens naturressurser? 
Internasjonal forskning peker på at sterke forsknings og utdanningsmiljøer vil være stadig viktigere 
kunnskapsbaser i det fremtidige næringslivet. Tidligere var det i hovedsak slik at industrien klynget seg 
sammen rundt naturressursene, enten det var en foss som gav elektrisitet eller en gruve hvor man utvant 
malmer. Mye tyder på at det man i fremtiden vil lokalisere seg rundt er sterke kunnskaps og 
kompetansemiljøer. Gode universiteter og forskningsmiljøer blir for fremtiden det naturressursene har 
vært historisk sett. Det betyr at man bør se på universiteter og forskningsmiljøer som kjernen i det 
fremtidige næringslivet i en region. Med riktige beslutninger og stimulans vil de tunge kunnskaps og 
kompetansemiljøene kunne bli viktige drivere for utvikling og magneter for lokalisering. Å bygge 

jmj
Tekstboks
Trondheimsregionen 14.02.2014Vedlegg 3



 

PROSJEKTNR / SAK NR 
Skriv inn prosjektnr / saksnummer 

 
 

2 av 5 

 

aktiviteter rundt forskningsmiljøene basert på de løsningene og de teknologiene som produseres fremstår 
som en god strategi for å utvikle et solid fremtidig arbeidsliv i en region.  
 

Kommersialisering av Teknologi  
Trondheimsregionen sitt fortrinn i forhold til andre regioner i Norge er at NTNU og SINTEF med sitt 
hovedkontor er lokalisert i Trondheim. I tillegg har vi Høyskolen i Sør-Trøndelag som er en viktig og 
praksisnær utdanningsinstitusjon som har god kontakt med regionens næringsliv. NTNU, SINTEF og 
HIST forsker og utdanner kandidater for næringslivet i regionen og landet forøvrig. En rekke studenter 
skaper egne bedrifter under eller etter studietiden. Å ta vare på disse initiativene vil være meget viktig for 
den videre utviklingen av Trondheimsregionen. Samtidig som det utdannes gode kandidater fra 
utdanningsinstitusjonene, så forskes det årlig for et par milliarder i byens forskningsmiljøer. Trondheims 
utdannings og forskningsmiljøer er i realiteten en forskningsindustri som henter inn betydelige ressurser, 
både økonomiske og menneskelige, til byen hvert eneste år. Det potensialet som ligger i dette har på 
langt nær blitt fullt utnyttet. 
For å kunne skape flere arbeidsplasser basert på dette, så må fokus økes på å skape butikk ut av gode 
forskningsresultater. Dette betyr at det må støttes opp under initiativ som har som formål å få mer 
forretning ut av Trondheims kunnskaps og kompetansemiljøer. Kommersialisering av teknologi vil i så 
måte være en viktig hovedstrategi for regionen. Dette betyr også at byens forskningsmiljøer også må 
være tilgjengelige for og støtte opp under eksisterende teknologibedrifter og næringsliv. Samhandling 
mellom forskning og eksisterende næringsliv vil være vesentlig for å lykkes med strategien. 
Kommersialisering av teknologi betyr å gjøre mer butikk på den kunnskapen forskningsmiljøene har om 
teknikk og teknologi, i god samhandling med eksisterende næringsliv og investormiljøer. 
 

Flere fond etablert 
De siste 10 årene er det etablert en rekke investeringsfond i Trondheim, det er med andre ord mer kapital 
til investeringer tilgjengelig i regionen. Disse fondene vil i hovedsak investere i nye bedrifter som 
springer ut fra byens forskningsmiljøer. Dette er bedrifter som skal sørge for å gi avkastning til 
investorene og skape arbeidsplasser for den voksende befolkningen. For å skape en god utvikling i 
næringslivet er gode investor-miljøer med tilstrekkelig kapital viktig. 
 
 

To suksessfaktorer 
Regionen har derfor et godt utgangspunkt for å skape mange nye og attraktive arbeidsplasser i fremtiden. 
Trondheimsregionen har de to viktigste tingene som skal til for å skape gode bedrifter; gode ideer og nye 
teknologiske løsninger (fra forskningsmiljøene) og penger til å investere i de gode ideene 
(Investormiljøet) Dette er et utgangspunkt mange regioner rundt omkring i verden, og ikke minst Norge, 
vil være misunnelige på. Det å skape mer verdi i form av flere arbeidsplasser ut av de forsknings og 
utdanningsinstitusjonene vi har i regionen gjennom å skape nye bedrifter ut av den kompetansen som 
allerede eksisterer, er en gylden mulighet vi skylder å foredle på best mulig måte for fremtidige 
generasjoner. 
 
 

Trondheimsregionen og Trøndelag lykkes 
Er det slik at Trondheimsregionen har en lang vei å gå for å kunne konkurrere med andre regioner om å 
være en drivende god region for utvikling av nye arbeidsplasser? Om vi ser på tallene så er situasjonen 
slik at Trondheimsregionen ligger på andre plass av regionene i NHOs Nærings NM, kun slått av den 
oljesmurte Stavangerregionen. Trondheimsregionen og Trøndelag er med andre ord godt i gang med å 
lykkes. Det er etablert over 500 teknologibedrifter i regionen de siste 25 årene. GSM teknologien ble 
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utviklet i byens forskningsmiljøer, det er noe regionen bør være stolt av. Vi må ikke fremstille det som et 
nederlag at det var Nokia og Ericson som senere utviklet produkter basert på teknologien. Det samme 
gjelder søkemotor teknologien til Fast og de påfølgende etableringene av Google og Yahoo. Sist men 
ikke minst er det utviklet et aldri så lite industri eventyr på Rosten med Atmel. Dette er bare noen få av 
suksesshistoriene regionen kan vise til. Med en målrettet satsning og en omforent strategi på 
kommersialisering av teknologi så bør det være mulig å gjenskape disse suksessene flere ganger. 
 
 
 

En region for de som vil 
En slik satsning betyr at man tar et valg som legger noen premisser for utviklingen, Det betyr blant annet 
at man går i en retning hvor det er relativt godt definert hva det er det skal satses på. Kobling til 
kunnskaps og forskningsmiljøene i regionen ligger på mange måter som en premiss for denne 
tenkningen. Det betyr ikke at det kun skal satses på ideer som kommer fra Forskningsmiljøene, men 
heller gjerne ideer som kommer fra næringslivet og som kanskje kan foredles noe videre med gode 
koblinger til forskningsmiljøene. Erfaringer viser at det er et enormt tilfang av gode ideer og praktiske 
løsninger i det næringslivet vi allerede har, men bakken opp til Gløshaugen og forskerne oppleves som 
bratt og utilgjengelig. Dette jobbes det med i regi av SNP Trondheimsregionen. Gjennom å definere 
kommersialisering av teknologi som den hovedstrategien som regionen velger, så betyr det også at det 
skapes muligheter i denne regionen for de som faktisk vil oppnå noe innenfor de rammene man har 
definert.  
 

Kjernen: Den praktiske eksperten møter den akademiske eksperten 
Trondheimsregionen har altså et næringsliv som utmerker seg i konkurranse med andre regioner og som 
er vitalt og verdensledende på flere områder. Videre er det som nevnt to måter å se kommersialisering av 
teknologi på. Det ene er kommersialisering av forskningsresultater gjort i forskningsmiljøene, det andre 
er å koble gode praktikere med gode ideer og prosjekter sammen med kunnskapsmiljøer der det 
representerer et mulig fortrinn. Dette handler i stor grad om å la den praktiske eksperten møte den 
teoretiske eksperten. Det er når mennesker som tenker forskjellig, tenker sammen, at de virkelig 
spennende tingene skjer. 
 
 

Kunnskapsmiljøenes styrke 
Nøkkelen til suksess med en strategi for kommersialisering av teknologi ligger i kunnskapsmiljøenes 
styrker, god og relevant forskning som er orientert mot anvendelse. Mulighetsrommet ligger med andre 
ord i miljøenes evne til å gjøre seg relevante for omgivelsene og å bli oppfattet som relevante. Analyser 
de seneste årene viser positive tendenser, det er skapt betydelig med bedrifter innen det som er 
kunnskapsmiljøenes kjerne forskningsområdene slik som IKT, Olje og Gass, Marin, Maritimt og Energi 
og miljø. Dette gjenspeiler kunnskapsmiljøenes store styrke, nemlig bredden. Det er forskningens bredde 
som er NTNU's store styrke, noe som også gjenspeiles i SINTEF. 
 
 

Kunnskapsmiljøenes utfordringer 
Kunnskapsmiljøenes utfordringer er i hovedsak kulturelle og samtidig paradoksalt nok 
kompetansemessige. Det er i liten grad, men med noen få unntak, en entreprenøriell kultur ved regionens 
forskningsmiljøer. Forskningsmiljøene i regionen har i hovedsak tre hovedfokus: utdanning, 
grunnforskning og anvendt forskning (oppdragsforskning).  I tillegg er SINTEF og NTNU i stor grad 
orientert nasjonalt og kanskje i noen grad internasjonalt i sine nedslagsfelt. Det regionale har historisk 



 

PROSJEKTNR / SAK NR 
Skriv inn prosjektnr / saksnummer 

 
 

4 av 5 

 

sett vært beskjedent fokusert. Det gjør at kunnskapsmiljøene har to utfordringer: manglende 
entreprenøriell kultur og kompetanse og en romlig utfordring i at man i større grad er orientert ut av 
regionen og ikke inn i regionen. Så hvordan kan man øke den entreprenørielle kompetansen og gjøre 
Trondheimsregionen i større grad relevant for forskningsmiljøene? 
 
 

Investeringsmiljøene 
Fra årtusenskiftet og frem til i dag er det etablert en rekke investeringsfond i regionen. Denne endringen 
er kanskje en av de viktigste endringene i strukturen i det trønderske næringsmessige landskapet. Det er 
investeringskapital på flere milliarder kroner i disse selskapene. Dette gjør at det er muligheter for 
betydelige investeringer i regionen, samtidig så åpner også dette opp for at det kan trekke til seg nye 
investorer og fond fra eksternt hold. Gjennom de trønderske investormiljøenes nettverk åpner det seg nye 
muligheter for koblinger til andre internasjonale investeringsmuligheter. I januar 2014 eksemplifisert 
med European Investment Fund sin inntreden i SINTEF IV fondet. 
 

Samhandling 
For å lykkes med en strategi for kommersialisering av teknologi er det avgjørende at investormiljøene og 
forskningsmiljøene jobber godt sammen og at det bygges tillit mellom miljøene. Å få til gode prosesser 
mellom disse miljøene hvor det både samtenkes og samskapes vil være nødvendig for å få til en 
langvarig og relevant samhandling som gir gode muligheter for forskerne til å få satt sine ideer ut i livet, 
og for investorene for å få god avkastning på sine investeringer. 
 

Fra ord til handling 
Hva må gjøres for at denne strategien skal transformeres til en suksess for Trondheimsregionen? 
En slik strategi må forankres hos besluttende myndigheter og hos beslutningstakere i næringslivet og i 
forskningsmiljøene. En slik forankring må også sørge for at det etableres et solid eierskap til strategien. 
Deretter må strategien formidles til de det angår i regionen, det betyr at det må mobiliseres entusiasme 
for strategien. 
 

- Det må etableres en rekke kvantifiserbare målsettinger for denne strategien: 
Eksempelvis innen 2025: 
- 1000 nye bedrifter i regionen 
- 20000 nye arbeidsplasser 
- 50 MRD i omsetting? 

 
Vi må få hit de beste professorene innen entreprenørskap og kommersialisering av teknologi. Det bør 
etableres Executive MBA og PhD utdanninger. 
 

- Det etableres arenaer hvor de som har lyktes tidligere møter og kan tjene som rollemodeller for 
de som går med gründerambisjoner. (En ny runde "First Tuesday" variant i regionen) 

- Støtte opp under de entreprenørskapsutdanningene som allerede eksisterer i regionen (IØT og 
Geografisk institutt). Anerkjenne disse tilbudene, bidra til at det blir gjort kjent og får økt status. 
Et viktig bidrag for å øke fokuset på entreprenørskap i regionen, både i næringslivet og i 
virkemiddelapparatet. 

- Etablere et nytt studietilbud og EVU-kurs: Akselerert Regional Innovasjon (ARI). Kontakt 
Asbjørn Karlsen og Sverre Konrad Nilsen for dette. 

- Etablere skreddersydde kommersialiseringsløp innen Marin, Maritimt og Olje og Gass 
- Foreta en gjennomgang av virkemiddelapparatets kommersialiseringsstøtte og gjøre rede for i 

hvilken grad det er tilpasset en FoU-sterk region. 
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- Etablere en arena hvor investeringsmiljøene og forskningsmiljøene kan møtes regelmessig. 
Hensikten er å bygge relasjoner slik at man åpner opp miljøene for hverandre. 

- Etablere et fagråd i NiT på kommersialisering av teknologi som sammen med 
Trondheimsregionen kan bidra til å holde trykket oppe på temaet. 

- Kan Trondheimhandelshøyskole innta en profil som støtter opp om dette, eller utvikle et 
studietilbud på kommersialisering av teknlogi? 



NTNU - RAPPORT VISJON 2060

SAMMENDRAG

NTNU2060
 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING

RAPPORT JANUAR 2014
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Rapporten «NTNU Visjon 2060 – Campusutvikling» er 
resultat av et utredningsarbeid gjennomført høsten 2013 
ved NTNU. Initiativet kom fra tidligere rektor Torbjørn 
Digernes i mai 2013, som sammen med påtroppende 
rektor Gunnar Bovim igangsatte NTNUs Visjonsprosjekt. 
Mandatet har bestått i å utarbeide visjoner for campus-
utvikling i et 50-årsperspektiv for hele NTNU. Rappor-
ten beskriver hvordan campusutvikling kan bidra til å 
opprettholde og videreutvikle NTNU som et attraktivt 
universitet med utgangspunkt i dets egenart.

Viktige premisser for analysen har vært utfordringer 
skapt av nye omstendigheter – blant annet behov for 
økt fleksibilitet, en ny digital virkelighet og økt inter-
nasjonalisering – og hvordan en strategisk tilnærming 
til campusutvikling kan understøtte videreutvikling 
av institusjonen. Arbeidet er fundert i NTNUs strategi 
2011– 2020, «Kunnskap for en bedre verden».

NTNUs EGENART SOM UNIVERSITET
Stortinget la klare føringer for den nye institusjonen da 
NTNU ble etablert fra 1. januar 1996. Som navnet tilsier 
skal universitetet ta et nasjonalt ansvar for teknisk-
naturvitenskapelig forskning og utdanning – dette er 
NTNUs hovedprofil. Samtidig skal NTNU være et bred-
deuniversitet som inkluderer humaniora, samfunnsvi-
tenskap, medisin, arkitektur og kunst, der disiplinene 
utvikles på egne premisser. Endelig skal NTNU ta et 
særlig ansvar for å utvikle tverrfaglig samarbeid og 
kunnskap. 

Måten vi arbeider på ved NTNU i dag kjennetegnes av å 
være eksperimentell, tverrfaglig, og basert på samspill 
med arbeidsliv og samfunnet rundt. NTNUs egenart er 
en styrke i nasjonal og internasjonal sammenheng. I 
en akademisk verden i rask utvikling og endring er det 
viktig å ha en tydelig profil, samtidig som institusjonen 

må være dynamisk nok til å tilpasse seg nye krav og be-
hov. Utvikling av campus er et viktig virkemiddel i denne 
sammenhengen. Det har vært sentralt i gruppas arbeid 
å analysere hvordan NTNUs egenart påvirker krav til 
utforming av bygninger og infrastruktur.

Det finnes ulike strategiske tilnærminger til forskning, 
utdanning, kunstnerisk arbeid, formidling og nyskaping 
basert på dagens hovedprofil. I denne rapporten er det 
beskrevet ulike perspektiver på det fremtidige NTNU, 
med utgangspunkt i spørsmål som:

• Hvilke globale endringer påvirker oss? 
• Hvordan vil nye teknologier omforme utdanning
   og forskning? 
• Hva vil den massive økningen i nettbaserte
   utdanningstilbud ha å si for undervisning
   og studenttilstrømming? 
• Hva skjer med offentlig finansiering og
   andre rammebetingelser? 
• Hvilke faktorer er viktige når fremtidens studenter
   og forskere skal velge studie- og arbeidssted? 

Det overordnete målet for arbeidet har vært å analy-
sere hvordan utformingen av campus kan underbygge 
NTNUs attraktivitet i en fremtid med økt konkurranse 
innen forskning og høyere utdanning.

HVA PÅVIRKER UTVIKLINGEN AV UNIVERSITETENE?
En av de store endringene de siste tiårene er en økt 
internasjonalisering av økonomi, politikk og viten-
skap. Det er grunn til å tro at denne utviklingen vil 
fortsette, og kan komme til å berøre enda flere deler 
av samfunnslivet. Internasjonalisering drives av mange 
faktorer, slik som vekst i verdenshandelen, investering, 
og utdanning. Men først og fremst er internasjonalise-
ring et resultat av nye teknologier for kommunikasjon 

og transport. Verden blir «mindre», og geografi og 
tid utgjør langt lavere barrierer for samhandling enn 
tidligere.

Visjonsgruppa har identifisert fem utviklingstrekk som 
er særlig interessante å vurdere ved utforming av uni-
versiteters fremtidige strategier. Disse sorteres under 
overskriftene:

• Et internasjonalt kunnskapstriangel
• Nye utdanningsformer og læringsmiljø
• Attraktivitet i en grenseløs verden
• Universitetet i samfunnet
• Strategisk campusutvikling

Et internasjonalt kunnskapstriangel – forskning, un-
dervisning, innovasjon
EU har satt fokus på å utløse synergier innenfor det de 
kaller «kunnskapstriangelet», som utgjøres av fors-
kning, utdanning og innovasjon. Dette vil være sentralt 
også for NTNU. Internasjonalisering av utdanning og 
forskning er et sentralt mål for de fleste høyere utdan-
ningsinstitusjoner. Et universitet tilbyr reell inter-
nasjonal utdanning dersom det kan dokumentere et 
betydelig antall internasjonale studenter og forelesere, 
internasjonaliserte studieprogram og et godt tilbud for 
utveksling og opphold ved utenlandske universiteter. 
Hensikten med internasjonalisering av utdanningen er 
å øke både kvalitet og relevans, tiltrekke seg de beste 
studentene og forskerne, generere inntekter og fremme 
mangfold.

Nye utdanningsformer og læringsmiljø
Digitale og mobile teknologier er i ferd med å transfor-
mere måten utdanning formidles og hentes, og måten 
verdi skapes av tilbydere innen høyere utdanning. For 
universitetene kan disse danne grunnlag for en om-

• Sammendrag



NTNU - RAPPORT VISJON 2060

veltning på nivå med det som skjedde for snart 600 år 
siden, da Gutenbergs prinsipp for trykking av bøker ble 
tatt i bruk. En virtuell verden for studier og forskning er 
under utvikling, sammen med en rask, massiv økning 
i tilgjengelig informasjon på nett. Dette åpner for en 
global demokratisering av kunnskap, og et grenseløst 
kunnskapsmarked der private aktører posisjonerer seg 
sammen med verdensledende universiteter.

Attraktivitet i en grenseløs verden
I mange land ser man nå endringer i måten å tilnærme 
seg utdanning og forskning. Universitet og høyskoler må 
mer enn noen gang konkurrere om studenter, om med-
arbeidere og om offentlige midler. Den store utfordrin-
gen for universitetene er å fremstå som attraktive i en 
forsknings- og utdanningsomgivelse der spillereglene 
forandrer seg.

Universitetet i samfunnet
Nye satsinger innen utdanning og forskning setter fokus 
på samfunnsnytten av foreslåtte aktiviteter. Dette kan 
sees i sammenheng med en økende interesse for nasjo-
nale og internasjonale innovasjonsstrategier som red-
skap for å møte dagens globale, finansielle og politiske 
krav og endringer. Som eksempel løfter de nordiske 
landene frem innovasjonsstrategi som en viktig måte å 
møte så vel regionale som globale samfunnsutfordrin-
ger, øke verdiskaping og fornye fremtidens velferds- og 
samfunnstjenester.

Parallelt med denne utviklingen er mange universiteter 
i endring, fra å være forskningsbaserte, statlig finansi-
erte institusjoner til å bli internasjonale «kunnskaps-
knutepunkt». Dette er «tredje generasjons universitet», 
kjennetegnet særlig ved at de tar en aktiv rolle i utnyt-
telse av kunnskapen de utvikler.

Strategisk campusutvikling
I dag pågår det dialog rundt egen samfunnsrolle ved 
mange europeiske universiteter. Kjernen i mange av 
disse diskusjonene er hvordan man skal forholde seg 
til brytningen mellom en mer innadvendt akademisk 
tradisjon, versus en utadvendt strategi med økt fokus på 

kunnskapens anvendelighet. I Europa kan den økende 
globaliseringen av høyere utdanning sammen med 
effekten av Bologna-deklarasjonen oppfattes som en 
sterk motivasjon for å utvikle en felles, tydelig og at-
traktiv identitet for Europas universiteter. I dette ligger 
erkjennelsen av at man må se på muligheter ut over 
det å utvikle felles studie- og forskningsprogrammer. 
I denne sammenhengen fremheves gjerne synergier 
mellom universitet og bykvaliteter som en sentral faktor 
for å tiltrekke seg studenter. Dette er knyttet til en mer 
generell utfordring for europeiske universiteter, nem-
lig å rekruttere innenfor naturvitenskap og teknologi. 
Campusutvikling har etter hvert fått status som et viktig 
strategisk verktøy.

PERSPEKTIVER PÅ CAMPUSUTVIKLING: NTNU 2060
Selv med historisk statistikk og grundige prognoser er 
det krevende nok å planlegge for en universitetscampus 
ti-femten år frem i tid. Desto vanskeligere er det å se 
femti år fremover og forestille seg hva som trengs av 
hard og myk infrastruktur for utdanning og forskning, 
formidling og nyskaping. 

For å skape kontekst og rammer for campusutvikling i 
femtiårsspennet, har vi valgt å bruke scenarieteknikk. 
I all korthet handler det om å lage alternative beskri-
velser av en mulig fremtidig virkelighet. Dette er altså 
ikke utopier; vi tar utgangspunkt både i kjent historisk 
utvikling og i identifiserte trender og drivere. Avhengig 
av hvilke utviklingstrekk som dominerer i fremtiden, vil 
universitetet endre og tilpasse seg i ulike retninger. Alle 
perspektivene er realistiske, gitt bestemte forutsetnin-
ger. 

Politiske og strategiske beslutninger, ved institusjonen 
selv eller på nasjonalt nivå, påvirker hvilken retning 
universitetet tar. De perspektivene vi legger frem inne-
bærer verken prognoser eller ønsker om en bestemt 
utvikling. Vi vurderer heller ikke sannsynligheten av det 
ene eller andre scenariet. Snarere forsøker vi å belyse 
hvilke konsekvenser ulike fremtider kan få for campus-
utvikling ved NTNU.

Vi legger til grunn at NTNU i 2060 fortsatt er et univer-
sitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en 
faglig bredde omtrent som i dag og et samfunnsoppdrag 
som ikke har endret seg vesentlig. Vi beskriver fire ulike 
fremtider og følgene de kan få både for universitetets 
virksomhet og utforming av campus:

Vekst
NTNU har fått langt flere norske og utenlandske stu-
denter enn i 2013, og utdanningsvirksomheten er nær 
fordoblet med større bredde i tilbudet. Parallelt har
Trondheim hatt en betydelig folkevekst. Byutviklingen 
har gjort at NTNUs virksomheter fortsatt ligger spredt, 
men i urbane omgivelser. Det har skjedd en ekspansjon 
ved begge hovedcampuser, Gløshaugen og Dragvoll.

Elite
NTNU har satset målrettet på å utvikle fagmiljøer i in-
ternasjonal toppklasse. Den faglige bredden er snevret 
noe inn, og hovedvekten ligger på forskning og høyere 
grads utdanning. Det er like mange utenlandske som 
norske studenter og ansatte. Campus er konsentrert i 
sentrum av universitetsbyen Trondheim, som både har 
fremragende fasiliteter for forskning og undervisning og 
er et attraktivt bo- og arbeidssted.

Digital
IKT-revolusjonen har medført nye læringsformer og 
forskningsmetoder. Undervisning og veiledning skjer på 
nettet, for en global studentgruppe som bare delvis eller 
periodevis oppholder seg i Trondheim, og som studerer 
på hel- eller deltid. Flere laboratorier er erstattet med 
fasiliteter for simulering og virtuelle eksperimenter. 
NTNUs arealer er tilpasset mobile studenter og ansatte, 
med fleksible rom og avansert e-infrastruktur. Det er 
lagt godt til rette for tverrfaglig samarbeid og sosiale 
møter. Campus er konsentrert i aksen Gløshaugen-Øya, 
men med flere læringssatellitter i og utenfor Trond-
heim.

Urban
Urbanisering som megatrend har preget utviklingen 
av campus, som er blitt helt integrert i byen Trondheim 



og dens sosiale og profesjonelle liv. Det er få fysiske 
skiller mellom byen og universitetet, som dermed kan 
benytte hverandres arealer, arenaer og tilbud på en 
fleksibel måte. Dette bidrar til knytte hele universitetets 
virksomhet tettere til samfunnet omkring, til gjensidig 
nytte. Campus Dragvoll er enten lagt ned eller del av 
det urbane Trondheim Øst.

De fire utviklingsperspektivene vektlegger trender og 
drivere ulikt, og gir dermed forskjellige fremtidsbilder 
som resultat. Noen trekk er imidlertid felles med hen-
syn til hvilke krav campus må tilfredsstille:

• Fremtidens NTNU skal være internasjonalt
   konkurransedyktig og attraktivt for dyktige
   studenter og ansatte. Det innebærer at både
   Trondheim som vertsby og campus som studie- og
   arbeidssted må ha kvaliteter langt over
   gjennomsnittet. By- og campusutvikling er to sider
   av samme sak.
• Endringstakten øker – sosialt og kulturelt, økonomisk
   og teknologisk. For å imøtekomme skiftende behov,
   må campus være dynamisk og fleksibel i utnytting av
   arealer og bygninger.
• IKT og digitalisering vil endre modellene for læring
   og kunnskapsproduksjon fundamentalt. Studenter
   og forskere blir mer mobile og ikke knyttet til faste
   arbeidsplasser på campus, som i stedet må tilby
   differensierte møteplasser og arenaer for faglig og
   sosial samhandling.
• Interaksjonen mellom universitetet og samfunnet
   omkring blir større, og grensene mellom akademia og
   arbeidsliv bygges ned. En moderne campus legger
   godt til rette for kontakt, samspill og samarbeid. 
• Fremtidens universitet skal drive en bærekraftig
   virksomhet og holde høy standard når det gjelder
   helse, miljø og sikkerhet. Det betyr også minimering
   av energiforbruk, reduksjon av skadelige utslipp og
   effektive, miljøvennlige transportløsninger.

HVORDAN ARBEIDER VI VED FREMTIDEN
 UNIVERSITET?
Både ansatte og studenter har campus som arbeids-
plass. Hvordan vil nye måter å jobbe på få konsekvenser 

for måten man planlegger arbeidsplasser for ansatte og 
studenter på NTNUs campus?

NTNUs organisasjon, undervisningsformer og den 
teknologien som brukes, endrer seg stadig. Det utvikles 
nye fagkombinasjoner og studieretninger, og under-
visningsformer endres. Dette krever fleksibilitet for å 
kunne tilpasse seg til nye behov. Universitetets byg-
ningsmasse representerer en stor ressurs for denne 
strategiske utviklingen. NTNU eier og leier 520 000 
kvadratmeter og har et årlig budsjett for vedlikehold, 
drift og utvikling på 500 millioner kroner. Derfor er ef-
fektiv tilpasning og bruk av disse verdiene viktige, slik at 
universitetet gir mest mulig undervisning og forskning 
tilbake for samfunnets investering. Samtidig er campus 
arbeids- og studiested for NTNUs 5 000 ansatte og 22 
000 studenter. Campus er rammen om store deler av 

deres liv, og har derfor betydning for både livskvalitet 
og arbeidsglede. Alt dette påvirker også kravene til de 
fysiske omgivelsene ved universitetet. NTNU trenger 
arbeidsplasser som stimuler til samarbeid, som bidrar 
til utveksling av kunnskap, ideer og kompetanse, og 
som samtidig sørger for en fornuftig bruk av offentlige 
ressurser.
I rapporten drøfter vi:
• Et strategisk perspektiv på areal, campusutvikling
   som strategisk virkemiddel
• Ulike perspektiver på arbeidsplassen – og hvordan
   disse har utviklet seg til dagens arbeidsplasser
• Betraktninger om hva som gjør universitetet til et
   spesielt arbeidssted
• Møteplasser og levende infrastruktur
• Tilpasningsdyktighet og effektiv bruk

Studentkantina på campus ved arkitektskolen i Delft 
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Rapporten undersøker sentrale perspektiver og sam-
menhenger for bedre å kunne forstå de muligheter 
og utfordringer som spørsmål om campusutforming 
griper inn i. Universitetet generelt, og NTNU spesielt, 
møter skiftende krav og utfordringer. Hvordan man skal 
møte disse utfordringene avhenger imidlertid av en klar 
forståelse av egenart, og av hvordan denne egenarten 
setter sentrale premisser for campusutforming.

EGENART OG CAMPUS
NTNU er et universitet som legger vekt på det eksperi-
mentelle i hele bredden av virksomheten, med utstrakt 
bruk av laboratorier, verksteder og spesialarealer 
for utdanning, forskning, innovasjon og formidling. 
En fremtidig NTNU-campus må tilrettelegge for en 
stor bredde av arealer for eksperimentell virksomhet. 
Hvordan dette behovet møtes påvirker i stor grad krav 
til senere utnyttelse.

Laboratorier og andre arealer for eksperimentelle 
aktiviteter er sentrale for de teknisk-naturvitenskape-
lige fag, men brukes også blant annet av psykologer, 
språkforskere og innen de praktisk-estetiske fag. Det 
bør være et mål for NTNU at de fleste laboratoriene 
og eksperimentelle arealer har høy fleksibilitet. Det 
innebærer at de må fylle flere funksjoner og tjene flere 
brukere. Dette styrker utnyttelsen av arealene og det 
legger også til rette for et tverrfaglig samarbeide.

For å løse de komplekse samfunnsutfordringene 
fremover trenger vi å jobbe på tvers av tradisjonelle 
faggrenser for å finne nye løsninger. En forståelse av 
gjensidig avhengighet presser seg frem fra den «spisse 
enden» av ulike disipliner, fra bio- og nanoteknologi, 
til medisin, kjemi, biologi, informatikk, kommunika-
sjonsfag havbruk, ledelse, kunst, robotikk, økologi, 
filosofi, planlegging, arkitektur, statsvitenskap, språk, 
psykologi og mange flere. Tverrfaglighet er helt sentralt 
for samarbeid om å løse store komplekse problemstil-
linger. Tverrfagligheten er avhengig av en «levende» 
infrastruktur som binder campus sammen, med rom 
som støtter samtale, gruppearbeid og veiledning.

Universitetet eksisterer ikke i et samfunnsmessig 
vakum, men må ta inn over seg den generelle sam-
funnsutviklingen. Innen medisin ser man for eksempel 
at pasientene tilbringer stadig kortere tid på sykehus 
og mer behandling og oppfølging skjer poliklinisk og 
i kommunehelsetjenesten. I tråd med dette er det 
sannsynlig at flere studenter og ansatte tidvis vil ha 
oppholdssted utenom campus. 

Samarbeidet mellom NTNU og SINTEF spiller en spe-
siell rolle. Dette har som grunnmodell at vitenskapelig 
ansatte ved NTNU bidrar til SINTEFs oppdragsforskning 
mens SINTEF-forskere underviser ved NTNU. Institu-
sjonene deler laboratorier og vitenskapelig utstyr, og 
har utviklet samarbeidet til å bli et unikt, internasjo-
nalt konkurransefortrinn. I et campus-perspektiv må 
opparbeidede verdier i samarbeidet mellom NTNU og 
SINTEF ivaretas og videreutvikles. Særlig må den geo-
grafiske nærheten mellom fagmiljøene opprettholdes, 
og samarbeidet om laboratorier og vitenskapelig utstyr 
videreføres..

CAMPUSUTVIKLING VED NTNU I ET 50-ÅRS PERSPEKTIV
Uavhengig av hvilken løsning som velges for videre 
utbygging av universitetet, har staten i dag en solid 
arealberedskap for å møte fremtidens behov. På NTNUs 
hovedcampuser Dragvoll, Tyholt og Gløshaugen er 
staten selv grunneier, og har dermed full råderett over 
fremtidig bruk innenfor de rammene som kommunen 
setter som arealplanmyndighet.

På Øya har NTNU et sameie med St.Olav eiendom som 
omfatter undervisnings- og forskningslokaler integrert 
i sykehuset. Også sykehuset har en ubenyttet arealre-
serve som dekker fremtidig behov.

BÆREKRAFTIG CAMPUSUTVIKLING
NTNU må være forberedt på krav om reduksjon av di-
rekte og indirekte CO2 utslipp og andre miljøbelastnin-
ger i årene som kommer, både i form av retningslinjer 
for statlige virksomheter og ved innskjerping i lover og 
forskrifter. Dette er allerede varslet innenfor tekniske 
forskrifter knyttet til plan- og bygningsloven og da spe-
sielt innen energi og avfallsområdet. En må derfor være 
forberedt på at virkeligheten ser vesentlig annerledes ut 
innenfor dette området om 50 år og at dette i høy grad 
vil påvirke NTNUs virksomhet på og utenfor campus.
Samtidig ser en at studenter, ansatte og samfunnet 
forventer at NTNU er i front når det gjelder en miljøfor-
svarlig virksomhet. Det betyr at selv om vi hadde et valg, 
er det å ha fokus på en bærekraftig og miljøforsvarlig 
virksomhet noe som også bidrar til en styrking av NT-
NUs omdømme og gjør NTNU attraktivt som universitet.

ANBEFALINGER
For at NTNU skal videreutvikles til et internasjonalt 
fremragende universitet anbefales en tettere samling av 
campus. Visjonsgruppa legger til grunn at NTNU i 2060 
fortsatt er et universitet med en teknisk-naturvitenska-

BYGNINGER Areal disp. NTNU (m2) Samlet areal (m2) Utbyggingspotensiale (m2)

Dragvoll 82 000 85 000 550 000

Gløshaugen platå
Valgrinda - Sorgenfri

279 000
23 000

312 000
43 000

108 000
370 000

Øya 73 000 300 000 75 000

Kalvskinnet 23 000 23 000 20 000

Tyholt 15 000 40 000 -

Trondheim øvrige 28 000 - 29 000



pelig hovedprofil, en faglig bredde omtrent som i dag og 
et samfunnsoppdrag som ikke har endret seg vesentlig. 
NTNU skal fungere som et lokomotiv i utviklingen av et 
bærekraftig samfunn - miljømessig, sosialt og økonomisk. 

På bakgrunn av nasjonale og internasjonale utviklings-
trekk, NTNUs egenart, visjon og samfunnsoppdrag og 
viktige kriterier for å realisere NTNUs ambisjoner, er det 
utarbeidet fire ulike scenarier som gir mulige perspek-
tiv på campusutvikling mot 2060. De fire perspektivene 
vurderes alle som realistiske, gitt bestemte forutsetninger. 
Perspektivene, slik de legges frem i rapporten, innebærer 
ikke prognoser eller anbefaling av en spesifikk utviklings-
retning.

De fire utviklingsperspektivene anbefales lagt til grunn for 
videre arbeid med campusutvikling ved NTNU. Scenario 
Digital bør kunne kjennetegne og være en integrert del av 
alle aktuelle strategier for campusutvikling ved NTNU. 
Dette gjelder også for scenario Urban, som har ster-
kere fokus på attraktivitet for studenter og ansatte. Alle 
campusløsninger vil i større og mindre grad kunne utvikle 
mer urbane kvaliteter. Visjonsgruppa mener dessuten at 
det er viktig å tilrettelegge for scenario Elite, med styrking 
av fagmiljø, laboratorier og infrastruktur. Elite står ikke i 
motsetning til scenario Vekst, en kan planlegge campusut-
vikling for å ivareta både Elite og Vekst.

Visjonsgruppa har vurdert to hovedgrep for campusutvik-
ling, der en modell er videreutvikling av en dagens løsning 
med campuser på Dragvoll, Gløshaugen og andre loka-
sjoner. Den andre modellen innebærer en samling, enten 
med konsentrasjon av campus sør for Gløshaugen, eller 
i form av en mer byintegrert løsning i området Hestha-
gen -Elgesetergate - Øya. Rapportens anbefaling er at en 
samling av campus bør utredes videre med utgangspunkt i 
disse to alternativene; Konsentrasjon og Byintegrasjon. 

I det videre arbeidet med campusutvikling ser Visjons-
gruppa det som naturlig at en ber om innspill fra fagmiljø 
og organisasjoner ved NTNU, og fra eksterne, i forhold 
til de vurderinger som kommer fram i denne rapporten; 
«NTNU2060 Visjoner for campusutvikling».
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Rambøll

SAMMENDRAG
BAKGRUNN
NTNU er i dag lokalisert flere steder i Trondheim. De to største lokaliseringene er Gløshaugen og
Dragvoll. I hovedsak er ingeniørvitenskap, og teknisk/ naturvitenskapelige fag lokalisert på
Gløshaugen og humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på Dragvoll. NTNU har i flere runder
vurdert muligheten for å samle større deler av fagmiljøene, samtidig som det er en pågående
diskusjon om fremtidig utvikling av Campus Dragvoll. Det er ikke konkludert endelig om hvilken
løsning som gir best grunnlag for å utvikle NTNU videre og kostnadene ved ulike alternativer.
Derfor gjennomføres det nå en såkalt konseptvalgutredning (KVU).

I KVUen er det tatt utgangspunkt i kapittelinndelingen i rammeavtalen for kvalitetssikring,
fastsatt av Finansdepartementet:

Behovsanalyse
Strategikapittel
Overordnede krav
Mulighetsstudie
Alternativanalyse
Føringer for forprosjektfasen

Arbeidet med KVU for framtidig lokalisering av Campus NTNU er gjennomført i perioden mai 2013
– januar 2014. Prosjekteier er Kunnskapsdepartementet. Utredningen er gjennomført av Rambøll
på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Arbeidet har foregått i nært samarbeid med
oppdragsgiver med jevnlige møter underveis i prosessen.

INNHOLD I UTREDNINGEN

Behov
Det er i kapittel 3 gjennomført en behovsanalyse som er basert på å kartlegge

Normative behov
Etterspørselsbaserte behov
Interessebaserte behov.

Det prosjektutløsende behovet (årsaken til at det er nødvendig å gjennomføre tiltak) er definert
slik:
Det er behov for bedre samsvar mellom dagens aktivitet på Dragvoll og tilgjengelige arealer med
hensyn til størrelse og funksjonalitet.

Viktige behov er de behovene man skal søke å tilfredsstille gjennom mål for tiltaket. Med
bakgrunn i de normative behovene, de etterspørselsbaserte behovene og interessentgruppenes
behov, er følgende viktige behov oppsummert:

Det er behov for en utvikling som legger til rette for at NTNU kan oppfylle sitt generelle og
spesielle samfunnsoppdrag knyttet til forskning, utdanning, innovasjon og formidling både på
kort og lang sikt i nært samarbeid med instituttsektoren, næringsliv, offentlig og privat
tjenestesektor, samt internasjonale samarbeidspartnere.
Det er behov for en utvikling som legger til rette for at NTNU blir attraktiv for studenter og
ansatte og utvikler en felles identitet både på kort og lang sikt
Det er behov for en infrastruktur som legger til rette for samarbeid mellom fagmiljøene og
nye fagsammensetninger
Det er behov for en utvikling som legger til rette for effektiv og fleksibel bruk av areal

jmj
Tekstboks
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Ramboll

Det er behov for effektiv transport mellom ulike deler av universitetet
Det er behov for å minimalisere miljøkonsekvenser ved transport av studenter, ansatte og
besøkende

Mål
I strategikapitlet (kapittel 4) har Kunnskapsdepartementet fastsatt følgende samfunnsmål for
KVUen:

NTNU skal ha en robust og fleksibel fysisk infrastruktur som gir gode vilkår for NTNUs evne til å
ivareta sitt samfunnsoppdrag og være en attraktiv utdannings- og forskningsinstitusjon på
fremragende internasjonalt nivå.

Effektmålene operasjonaliserer samfunnsmålet, som grunnlag for videre analyse og
sammenligning av konseptene:

Forskning
NTNU skal ha en fysisk struktur som legger til rette for at NTNU kan bli en attraktiv
institusjon innen forskning og kunstnerisk virksomhet og internasjonalt ledende på definerte
kjerneområder.
Utdanning
NTNU skal ha en fysisk struktur som tilrettelegger for utdanning av høy internasjonal kvalitet
og gode muligheter for tverrfaglige studier.
Innovasjon
NTNU skal ha en fysisk struktur som tilrettelegger for økt samarbeid med andre høyere
utdannings- og forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor.
Formidling
NTNU skal ha en fysisk struktur som gir en tydelig identitet og som legger til rette for at
utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet blir godt tilgjengelig
Studentmiljø/ studiemiljø
NTNU skal ha en fysisk struktur som legger til rette for at studentene trives og ønsker å
studere ved NTNU.
Miljø
NTNU skal ha en fysisk struktur som minimerer klimautslipp og lokal forurensing.
Logistikk
NTNU skal ha en fysisk struktur som gir effektiv drift og transport av mennesker og varer.
Samspill med byen
NTNU skal ha en fysisk struktur som gir et godt samspill med byen, og bidrar til å profilere
Trondheim som en ledende universitetsby.
Fleksibilitet
NTNU skal ha en fysisk struktur som legger til rette for framtidige endringer i utdannings- og
forskningsaktivitet.

Krav
Kravkapitlet (kapittel 5) oppsummerer hvilke krav en framtidig campus skal tilfredsstille.
Absolutte krav er definert slik:

Valg av konsept skal gi tilstrekkelig kapasitet til å imøtekomme samfunnets forventede
etterspørsel etter kandidater i en 50-årsperiode
Valg av konsept skal gi mulighet til tilstrekkelige reservearealer til å ivareta en optimistisk
vekstutvikling i minst 50 år
Det prosjektutløsende behovet skal kunne løses innen 10 år
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Ved realisering av konsept skal dagens virksomhet ikke hindres mer enn hva som kan
avbøtes med lokale tiltak.

I tillegg til krav avledet av mål, er det oppsummert hvilke tekniske, funksjonelle og andre viktige
krav som skal søkes tilfredsstilt gjennom utviklingen av konsepter.

Mulighetsstudie
Gjennom mulighetsstudiet (kapittel 6) er det først foretatt en gjennomgang av muligheter for å
ivareta behov og mål og samtidig tilfredsstille de absolutte kravene. Konseptutviklingen er
foretatt gjennom en såkalt firetrinns metodikk, hvor det er lagt vekt på å undersøke alle
tenkelige muligheter som kan løse behov og samfunnsmål med minst mulig offentlig
ressursinnsats først, og hvor kostbare nyinvesteringer er det siste trinnet på stigen.

Etter en silingsprosess er det definert tre konsepter som går videre til alternativanalysen:

1. Konsept 1 (Delt) viderefører og utvikler dagens fysiske struktur med omtrent halvparten av
studentene på henholdsvis Gløshaugen og Dragvoll, men fellesfunksjonene og
teknologilaboratoriene på/ved Gløshaugen.

2. Konsept 2 (Kompakt) samler storparten av undervisningen og studentene på eller ved
Gløshaugen på slik måte at gangavstander mellom ulike undervisningsarenaer blir kortest
mulig.

3. Konsept 3 (Byintegrert) samler storparten av undervisningen og studentene på eller ved
Gløshaugen på en slik måte at universitetsområdet utvikles i retning bydelene fra Lerkendal
via Øya til Midtbyen.

Alternativanalyse
Alternativanalysen (kapittel 7) er gjennomført som en såkalt kostnads-virkningsanalyse i henhold
til Finansdepartementets veleider. Alternativanalysen er bygd opp om henholdsvis prissatte
konsekvenser, ikke-prissatte konsekvenser og realopsjoner.

De prissatte konsekvensene er knyttet til samfunnsøkonomiske kostnader for etablering,
ombygging, drift og vedlikehold, fornyelse og eventuelt frigjøring av bygninger til
universitetsformål med tilhørende usikkerhetsanalyse.

De ikke-prissatte konsekvensene er knyttet til den samfunnsøkonomiske nytten for konseptene
og er konsentrert om måloppnåelse for de definerte effektmålene. Realopsjoner vil ikke bidra til å
skille konseptene, men er et viktig bidrag i det videre arbeidet i forprosjektfasen.

Prissatte konsekvenser
Resultatene av nåverdiberegninger er vist i figuren under. Figuren viser at konsept 1 er beregnet
å ha en samlet samfunnsøkonomisk kostnad på ca. 4,9 mrd. kr. Konsept 2 en kostnad på 7,7
mrd. kr. og konsept 3 en kostnad på ca. 7,0 mrd. kr.
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Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene er oppsummert i figuren under. Figuren viser at konsept 2 og
konsept 3 gjennomgående har noe bedre måloppnåelse enn konsept 1. Konsept 2 gir høyest
måloppnåelse for utdanning, logistikk og fleksibilitet, konsept 3 gir høyest måloppnåelse for
formidling, studiemiljø og samspill med byen.

+

1+

2+

3+

4+

Konsept 1

Konsept 2

Konsept 3

Kvalitativ bedømming av konseptene i forhold til effektmål

De to konseptene 2 og 3 er rendyrket på et overordnet nivå i den hensikt å synliggjøre to ulike
prinsipper. Begge konseptene har hver sine fordeler, ulemper og spesielle utfordringer. En mulig
kombinasjonsløsning mellom konsept 2 og 3 kan bidra til å oppnå samlet høy måloppnåelse for
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alle effektmålene.  Denne kombinasjonsløsningen som er skissert i kapittel 7.5.1 gir en campus
som er mer kompakt enn konsept 3 og mer byintegrert enn konsept 2. De samfunnsøkonomiske
kostnadene for en slik kombinasjonsløsning er beregnet til ca. 7,0 mrd. kroner i nåverdi.

Føringer for forprosjektfasen
I kapittel 8 er det foretatt en gjennomgang av suksesskriterier og fallgruver, viktige hensyn som
må vektlegges i den videre prosessen etter at konsept er valgt, samt en mulig tidsplan. Følgende
tema er vektlagt for det videre arbeidet:

Konseptoptimalisering – Videre arbeid med kostnadsreduksjon, usikkerhetsreduksjon og
masterplanlegging
Gevinstrealisering – Videre arbeid med bl.a. organisering og kulturbygging tilpasset det
valgte konsept slik at man gir best mulig grunnlag for å oppnå den nytten som er beskrevet
Forutsigbar finansiering – Betydningen av at man får en forutsigbarhet i gjennomføringen av
valgt konsept
Interessenthåndtering i det videre arbeidet, med særlig vekt på medvirkning og involvering
av ansatte, studenter, naboer og reguleringsmyndigheter
Prosjekteierstyring og organisering – Fokus på eierstyring med nedsettelse av et eget
prosjektstyre så raskt som mulig etter konseptvalg

OPPSUMMERING AV VIKTIGSTE KONKLUSJONER

Mulighetsstudien har klargjort at det er arealer nok til å kunne gjennomføre alle de tre
definerte konseptene.
Det er også redegjort for at det er reservearealer nok i alle konsept, dersom studentveksten
skulle bli vesentlig høyere enn forutsatt.
Kostnadsdifferansen mellom konsept 1 (delt) og det rimeligste samlokaliserte konseptet
(konsept 3 byintegrert) er ca. 2 mrd. kroner.
Gjennom analysen av ikke-prissatte konsekvenser er det sannsynliggjort at en samlokalisert
løsning gir bedre måloppnåelse på alle de definerte effektmålene samlet.
Det er skissert en mulig kombinasjonsløsning basert på konsept 2 og 3 som gir en kompakt
og samtidig byintegrert campus.
Gjennom en samlet vurdering av måloppnåelse opp mot kostnader, anbefales at en
kombinasjonsløsning (kombinasjon av konsept 2 og konsept 3) legges til grunn for videre
planlegging.
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Søknad 
 

Søknadsnr. 2014-0032 Søknadsår 2014 Arkivsak  

Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 

Prosjektnavn Søknad fra Trondheimsregionen 2014, NB fase 1 og 2 i 2014 

   

Kort beskrivelse 

Trondheimsregionen er et regionråd for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, 

Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør Trøndelag fylkeskommune. I nettverket 

inngår også NTNU,SINTEF, HiST, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO Trøndelag. 

Prosjektbeskrivelse 

Trondheimsregionens søknad om midler fra Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 omfatter 

primært næringsutvikling basert på vedtatt regional næringsplan og oppfølgingstema og økt 

kunnskapsgrunnlag for rullering av vedtatt interkommunal arealplan. Det er utdypet i søknaden at 

Trondheimsregionen i 2014 tilbyr seg å være en ”pilot” for utviklingsprogrammets fase 2, gjennom å 

realisere tiltak innenfor tema som er allerede er prioritert, og på denne måten kunne gi 

departementet erfaringer og  føringer for hensiktsmessig videreutvikling av programmet.  

Dette er spesifisert senere i søknaden.    

Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Trondheimsregionen, 
Trondheim kommune er 
vertskom. 
Org.nr:942110464 

Trondheim kommune 
7004 TRONDHEIM 

95263485 

Kontakt-
person  

Jon Hoem 
 

Trondheim kommune 
7004  TRONDHEIM 

95263485 

Prosjekt-
leder 

Esther Balvers 
 

Trondheim kommune 
     

90986064 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja 

Trondheimsregionens virksomhet er basert på tilskudd fra medlemskommunene (4,4 mill kr per år) 

og øvrige offentlige støtteordninger: Regionale utviklingsmidler/næringsfond fra STFK, Midler fra 

KMD (MD) til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i Bergensregionen, 

Trondheimsregionen og Stavangerregionen og skjønnsmidler fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Spesifikasjon 

Bakgrunn 

Trondheimsregionen har etablert et samarbeid mellom ti kommuner og STFK om utviklingsarbeid for 

regionen. Det er utpekt tre programområder for samarbeidet: Næringsutvikling, Interkommunal 

jmj
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arealplan (IKAP) og Profilering/kommunikasjon/påvirkning. Se Utviklingsplaner og Årsmeldinger for 

Trondheimsregionen her: http://trondheimsregionen.no/no/om-oss. 

  

Trondheimsregionens søknad om midler fra utviklingsprogrammet for byregioner 2014 omfatter de 

to første programområdene: Næringsutvikling og interkommunal arealplan. Budsjett for 2014 angir 

henholdsvis 4,7 mill til næringsutvikling og 2,7 mill kr til IKAP, likt med 2013. Det er signalisert 

redusert tilskudd til næringsutvikling fra STFK i 2014, det er også usikkerhet angående skjønnsmidler 

fra fylkesmannen. Budsjettet er følgelig ikke fullfinansiert, det er oppgaver (Se avsnitt om aktiviteter) 

som krever økt ressursgrunnlag. 

Som det framgår under, har Trondheimsregionen i stor grad gjennomført de prosesser som 

utviklingsprogrammet for byregioner sikter mot at skal gjennomføres i fase 1, det regionale 

nettverket er også godt forankret. Noen avklaringer i 2014 vil bli gjort, for eksempel gjennom 

rulleringen av Interkommunal arealplan, og konkretisering av valgt ”kunnskapsnav” i næringsplanen: 

Kommersialisering av teknologi.  

Derfor er det lite hensiktsmessig for Trondheimsregionen å igangsette ”omkamper” på de enigheter 

som faktisk er forankret angående ”etablering og konsolidering av samarbeidet”, slik fase 1 er 

formulert i utlysningen. Trondheimsregionen tilbyr seg på dette grunnlaget å være en ”pilot” for 

utviklingsprogrammets fase 2, gjennom å realisere tiltak innenfor tema som allerede er prioritert, og 

på denne måten kunne gi departementet erfaringer/føringer for hensiktsmessig videreutvikling av 

programmet.  

Denne søknaden omfatter følgelig noen prosesser i samsvar med fase 1, men i hovedsak 

videreføringer i henhold til fase 2. Støtten fra programmet vil bli anvendt til finansiering av ønsket 

aktivitet inklusive konkret rapportering av resultater/erfaringer, eventuelt også et opplegg for 

følgeforsking av aktiviteten. 

Prosjektmål 

Trondheimsregionen har klare vedtatte mål for næringsutvikling og IKAP. Det vises til vedlegg. 

Målene for næringsplanen og IKAP ivaretar og følger opp avklarte nasjonale mål om 

samfunnsutvikling, både å øke nasjonal og internasjonal konkurransekraft for næringsliv gjennom 

samarbeid med Trondheimsregionens førende kunnskapsmiljøer: NTNU, SINTEF og HiST mfl. og å 

ivareta en arealutvikling og utbyggingsmønster som reduserer transport og forbruk av 

naturressurser. At det er etablert regional enighet om disse målene er avgjørende for å lykkes. 

Forankring 

Alle mål i næringsplanen og IKAP er fastsatt etter omfattende involverings- og medvirkningsprosesser 

i regionen, politisk og administrativt. Det er gjort  likelydende vedtak i alle 

kommunestyrer/bystyret/fylkesting om de felles målene. Kunnskapsmiljøene og næringslivet er tett 

involvert i prosessene. 

Prosjektorganisering 

Næringsplanen og IKAP styres politisk av Trondheimsregionen-regionrådet. Det er engasjert 

prosjektledere for de to prosjektene. Næringsplanen utvikles løpende i et eget styre som er etablert 
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med topp-administratorer fra FoU, næringsliv og offentlig sektor (Triple helix): Prorektor for 

nyskaping fra NTNU, Rektor HiST, regional direktør i SINTEF, direktør i Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen, direktør for NHO Trøndelag og leder for Næringsforum Stjørdal, sammen med 

to rådmenn og fylkesrådmann. 

Samarbeidspartnere 

De ti medlemskommunene: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre 

Gauldal, Rissa og Leksvik, Sør Trøndelag fylkeskommune, og gjennom næringsrådet: NTNU,SINTEF, 

HiST, Næringsforeningen, NHO. 

Aktiviteter 

Se vedlegg 3 

Målgrupper 

NÆRINGSPLANEN: 

 Kommunenes næringsapparat, FoU-miljøene Trondheim Trondheimsregionen, Etablert 

næringsvirksomhet, Grundere/nyetablering av næringsvirksomhet 

IKAP, Kommunenes/fylkeskommunens arealplanarbeid, Transportetater: SSV, JBV, Transportaktører: 

NSB, AtB, arealavklaring for næringsetableringer 

Resultat 

NÆRINGSPLANEN: Økt bærekraftig vekst i næringsutvikling og sysselsetting, Bedre 

kobling/samhandling mellom kunnskapsmiljø og næringsliv 

              IKAP: 

-    Trondheimsregionen ønsker å være en nasjonal rollemodell for bærekraftig arealutvikling: 

Utviklingsmønster som reduser behov for transport og tilrettelegger kollektivtrafikkgrunnlag, 

Samordnet arealtilrettelegging for nødvendig nærings- og boligutbygging 

Effekter 

NÆRINGSPLANEN: Økt bærekraftig vekst i næringsutvikling og sysselsetting, Bedre 

kobling/samhandling mellom kunnskapsmiljø og næringsliv, Kommersialisere teknologi 

                                                                       IKAP: 

Trafikkvekst i regionen tas med kollektivtrafikk, Ivaretakelse av viktige landbruks- og naturområder, 

regional samlet vurdering av verdier, Gode og attraktive arealtilbud for næringsvirksomhet og 

boligbygging 

Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

Som beskrevet vil tildelte ressurser styrke og utvide pågående aktivitet                                                                                     

NÆRINGSPLANEN: 
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Handlingsplan rulleres to-årlig, siste vedtatt i primo 2013.    I 2014: Konkretisering av aktiviteter i 

henhold til vedtatte mål i næringsplanen 

IKAP: 

Rullering gjennomføres med vedtak av nye felles retningslinjer i alle kommuner i løpet Av 2014. 

Kostnadsplan 

Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM 

IKAP  3 600 000  3 600 000  3 600 000   
 10 800 

000 

Næringsplan  7 000 000  7 000 000  7 000 000   
 21 000 

000  

Sum kostnad 10 600 000 10 600 000 10 600 000   
31 800 

000 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM 

Fylkesmannens 
skjønnsmidler   500 000   500 000   500 000    1 500 000 

KMD storby, kapittel 1400, 
post 61  2 000 000  2 000 000  2 000 000    6 000 000 

Kommunal- og 
regionaldepartementet  2 000 000  2 000 000  2 000 000    6 000 000 

Kommunene  4 400 000  4 400 000  4 400 000   
 13 200 

000 

STFK  1 700 000  1 700 000  1 700 000    5 100 000  

Sum finansiering 10 600 000 10 600 000 10 600 000   
31 800 

000 

Geografi 

1601-Trondheim, 1624-Rissa, 1638-Orkdal, 1648-Midtre Gauldal, 1653-Melhus, 1657-Skaun, 1662-

Klæbu, 1663-Malvik, 1714-Stjørdal, 1718-Leksvik 

Vedleggsliste 

Dokumentnavn Filstørrelse Dato 

Vedlegg 1 Aktiviteter.pdf   422 344 31.01.2014 

Vedlegg 2_Handlingsplan_naringsplan_vedtatt.pdf   396 515 31.01.2014 

Vedlegg 3_Overordnede mål IKAP.pdf   438 212 31.01.2014 

 



Vedlegg 3 

Aktiviteter som realiseres gjennom samlet finansiering som angitt i søknaden: 
(Legges som vedlegg fordi det ikke var plass i søknadsskjemaet) 
 
NÆRINGSPLAN 2014: 

Tiltak som pågår: 

- Forsker ut i bedrift: Kostnadsfri bistand til bedriftene, med sikte på nye FoU-prosjekt. 
- Studenter ut i bedrift: Praksisordning mot industrien er etablert for HiST-studenter. 
- Politikere ut i bedrift: Årlig bedriftsbesøk for hele kommune-/bystyret. 
- Bidra til etablering av aktive næringsforeninger i regionen. 
- Tilrettelegging for næringsklynger. 
- Avtale inngått med Ungt Entreprenørskap om prosjekt mot grunnskolene evalueres og vurderes 

videreført i 2014. 
- Prosjekt ”Smartere bygging” med formål å effektivisere byggeprosessen. 
- Følge opp samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen. 
- Bidra til å realisere viktige byggeprosjekt for FoU-institusjonene. 
- Kortere saksbehandlingstid for plan- og byggesaker: Situasjonsavklaring. 
- Realisering av næringsareal i IKAP. 
- Etablere et godt mottaksapparat for internasjonale eksperter til våre bedrifter.  

Nye oppgaver/fokusoppgaver i 2014: 
- Tiltrekke FoU-basert virksomhet til kommunene: Kampanje 2014-17 vil være et viktig bidrag, se 

programområde 3.  
- Styrke kunnskapsnav og utvikle satsing på kommersialisering av teknologi. 
- Forum med ”FoU-kontaktene” (næringsmedarbeidere) i kommunene skal utvikles videre. 

Oppfølging av NTNU/SINTEF-besøket er et viktig tema. Vi skal fastsette konkrete mål og mandat 
for FoU-kontaktenes arbeid.  

- Posisjonere regionens landbruk i forhold til bioøkonomi, jfr satsing i VRI-Trøndelag 
- Næringsarealbase på plass. 
- Samhandle med Ørland/Bjugn og Fosenregionen om tilrettelegging og å utnytte effekter av 

lokalisering av kampflybase på Ørland, jfr. vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet sak TR 43/12. 
- Egen søknad fra Trondheim kommune: Kulturnæringer, Trondheim og omlandet (Budsjett 1,9 mill 

kr, støtte fra KRD 1,1 mill kr – fra Trondheimsregionen 250000) 

IKAP 2014, rullering av planen pågår i tett prosess med kommunene: 

Pågående arbeid i henhold til planprogram/ MD-tildeling: 

- Klimavennlig regionforstørring 2040: 
o Utbyggingsmønstre 
o Fremtidige kollektivsystemer. 

- Dimensjonering og lokalisering av fremtidige store næringsareal 
o Behovsanalyse ut fra strukturendring 

- Boligpolitikk/senterutvikling  
o Felles prognosearbeid videreføres 
o Analyse arbeidsinnvandrere, konsekvenser for boligpolitikk 

- Behov for offentlig infrastruktur  
(Jfr. Trondheim 2030) 

- Aktuelle områder for massedeponi 
- Samordne med arbeid for logistikknutepunkt (STFK har prosjektansvar) 
- Arbeidsgruppe med deltakere fra kommunene skal delta aktivt 

Andre oppgaver i 2014: 

jmj
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- Trondheimsregionen skal etablere en samlet ekstern markedsføring av tilgjengelige næringsareal i 
regionen på egen hjemmeside. Denne kan kobles til kommunenes hjemmesider. Ajourføring av en 
slik database blir viktig. 

- Realisere avklarte regionale næringsareal, etablere intensjonsavtale om Nye Sveberg med sikte på 
utbyggingsselskap. 

- Det er etablert et 2-årig engasjement for GIS-medarbeider sammen med STFK. Stillingen kan også 
bidra til forbedring av ulike databaser for kommunene/fylkeskommunen. 

- Det skal utvikles metodikk for evaluering av kommuneplanenes måloppnåelse for hele 
Trondheimsregionen, målene i IKAP. Viktig del av arbeidet er en analyse av samspill/konkurranse 
mellom kommuneplanens arealdeler. Hvilke konsekvenser har det for eksempel for andre 
kommuner i regionen, når en kommune legger ut mer areal til bolig eller næring enn kommunen 
har behov for i kommuneplanperioden? Hvordan kan kommunene styrke hverandre. 

 



1 

 

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - Handlingsplan 2013-2014     
Behandlet næringsrådet 23.01.2013, rådmannsforum 04.02.2013, Trondheimsregionen-regionrådet 01.03.2013 

Datert 01.03.2013 
 
Ansvarsforhold/prosess: 
Trondheimsregionen-regionrådets reviderte retningslinjer for samordning 
mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og Næringsrådet: 
 
1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for 

gjennomføring av tiltak i samsvar med mål og strategier i vedtatt regional 
strategisk næringsplan. Forslaget skal bygge pprosess med innhenting av 
innspill fra kommunene, næringslivet og FoU-miljøene.  

2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via 
rådmannsforum. 

3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-
regionrådet i vedtak av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering 
av prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis. Bruk av 
Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres til 
Trondheimsregionen-regionrådet. 

4.  Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom 
at rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og 
FoU-miljøene rapporterer begge veger og at det rapporteres regelmessig 
om handlingsplanen i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 

 

Rammer fra utviklingsplanen 2013-16: 

Utviklingsplanen for Trondheimsregionen 2013-16 fastsetter følgende mål for 
programområde P1: Strategisk næringsutvikling: 
Gjennom strategisk næringsplan skal Trondheimsregionen sammen med 

næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft. Dette skal 

gi vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen. 

 

I henhold til Utviklingsplanen er det for 2013 avsatt 4,3 mill til arbeidet med 
Strategisk næringsplan, med følgende tilleggskommentar: Vedtatt næringsplan 
omfatter også strategier for arealutvikling og markedsføring. Det er aktuelt at 
budsjett for disse programområdene styrkes fra budsjett næringsutvikling. Det er 
avsatt fondsmidler for næringsutvikling som kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

 

HANDLINGSPLAN 2013-2014 
 
Handlingsplan for 2013-2014 er basert på innspill fra kommuner, næringsliv og 
FoU institusjonene. Ikke avsluttede tiltak for foregående plan er videreført inn i 
planen for 2013-2014. Dette er ingen statisk plan. Tiltak evalueres fortløpende og 
kan bli tatt ut før utgangen av 2014, samt nye tiltak kan bli tatt inn i løpet av 
perioden. I henhold til retningslinjens siste punkt skal slike endringer 
rapporteres.  
 
 

Overordnet mål 

Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare 
vår andel av befolkningen i 2020. 

 
 
Delmål og tiltak 

Det overordnede målet er delt opp i seks delmål. Handlingsplanen består av 
konkrete tiltak som skal bidra til måloppnåelse for hvert enkelt delmål. Det er 
utviklet indikatorer for hvert tiltak og det angis hvem som er hovedansvarlig for 
tiltaket og hvem som er samarbeidspartnere. 
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 1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) og 
utdanningsinstitusjonene  

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 1.1:  
Forskere ut i bedrift 

 
Bedrifter i alle kommuner har hatt besøk av forskere 
med tanke på etablering av FoU prosjekter 
4 nye avtaler om langsiktig samarbeid mellom FoU 
miljøer og næringsmiljøer/bedrifter i regionen 
etablert 

 
Trondheimsregionen 

FoU institusjonene 
Klyngene 
Automatiseringsnettverket i Midt-Norge 
Næringsalliansen 
VRI Trøndelag 
Kommunene 

2013 1.2: 
Studenter ut i bedrift 

 
Praksisordning etablert ved HiST og NTNU 
Flere oppgaver fra Trondheimsregionen liggende på 
Ideportalen.no 

 
Trondheimsregionen 

FoU miljøene 
Næringsalliansen 
Ideportalen 
VRI Trøndelag 

2013 1.3: 
Legge til rette for å utvikle 
klyngeinitiativ med tette koblinger til 
FoU miljø 

 
FOU-utgifter og FoU-årsverk i næringsklyngene øker  
 

 
Trondheimsregionen 

Utviklingsselskaper 
Næringsalliansen 
FoU institusjonene 
Innovasjon Norge 
VRI Trøndelag 

2013 1.4: 
Tiltrekke FoU basert virksomhet til 
kommunene 

 
Relasjoner fra kommunene til FoU miljøene etablert 
Lokale strategier og tiltak for synliggjøring mot 
aktuelle virksomheter etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
Kommunene 
Innovasjonssenter Gløshaugen 
FoU institusjonene 

2013 1.5: 
Øke forståelsen for hvordan næringsliv 
og kommuner kan etablere 
samarbeidsrelasjoner med våre FoU 
miljøer 

 
Etablere felles arenaer for å diskutere konkrete 
prosjektsamarbeid 

 
Trondheimsregionen 

 
FoU institusjonene 
Kommunene 
Næringsalliansen 

2013 1.6: 
Bidra til realisering av byggeprosjekter 
viktige for fremtidig utvikling av våre 
FoU miljøer.  

 
Felles regional enighet og påtrykk for realisering av 
større byggeprosjekter viktig for FoU miljøenes 
utvikling 

 
Trondheimsregionen 

 
FoU institusjonene 
Kommunene 
Næringsalliansen 
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2. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix) på 
områder hvor det er betydelige marked  

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 2.1: 
Etablere lokale triple helix forum som 
har fokus på næringsutvikling 

 
Operative Triple Helix forum etablert i alle 
kommuner 

 
Kommunene 

Næringsforeningene 
Utviklingsselskaper 
Ressursentre VGS 
Trondheimsregionen 

2013 2.2: 
Etablere en halvårlig felles møteplass 
for næringsapparat i kommunene, 
næringsforeningene lokalt og FoU-
miljøene med fokus økt samhandling 
om Strategisk næringsplan 

 
Møteplass etablert og gjennomført halvårlig 

 
Trondheimsregionene 

 
Kommunene 

2013 2.3: 
Få til bedre samordning i regionen av 
bransjevise satsinger Mange aktører 
jobber med de samme tingene, uten at 
en nødvendigvis vet hva de andre gjør. 

 
Kun en aktør som tar førerposisjon pr satsing, i 
samarbeid med øvrige aktører 
Faste informasjons/kommunikasjonsrutiner er 
etablert. 

 
Trondheimsregionen 

 
Bransjeorganisasjonene 
Acess Mid-Norway 
MOLGA 
VRI Trøndelag 

2013 2.4: 
Trondheimsregionen skal bidra til å få 
mer aktive næringsforeninger i 
regionen 

 
Flere foreninger er etablert med operative ressurser 

 
Næringsalliansen 

Trondheimsregionen 
Kommunene 

2013 2.5: 
Utvikle et tettere samarbeid i 
næringsforeningene om felles 
næringspolitiske saker av 
regional/nasjonal betydning 

 
At felles næringspolitiske saker for perioden er 
avklart med plan for gjennomføring 

 
Næringsalliansen 

 
Trondheimsregionen 
Kommunene 

2013 2.6: 
Posisjonere regionens landbruk inn 
mot større midtnorsk satsing på 
bioøkonomi i VRI Trøndelag 

 
Konkrete prosjekter med deltagelse fra regionene 
etablert 

 
Trondheimsregionen 

FoU institusjonene 
VRI Trøndelag 
Kommunene 
Landbruksorganisasjonene 

2013 2.7: 
Igangsette prosjekt ”Smartere 
bygging” med formål å effektivisere 
byggeprosessen 

 
Prosjekt etablert og igangsatt 

 
Trondheimsregionen 

 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
Byggenæringen 
Kommunene 
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 FoU miljøene 

2013 2.8: 
Bidra til tettere koordinering av 
regionens aktører for å få 
næringsmessig effekt av regional og 
nasjonal satsing på velferdsteknologi.  

 
Igangsatt konkrete prosjekter i regionen med mål 
om å utvikle nye løsninger med lokale leveranser. 
Kommunene deltar som levende laboratorier for å 
få opp et kunnskapsgrunnlag og for utprøving av nye 
teknologi/løsninger 

 
Trondheimsregionen 

 
Helseklyngen 
MedITNOR 
Kommunene 
Næringsalliansen 

2013 2.9: 
Utvikle samarbeid med relevante 
aktører om næringsutvikling knyttet til 
kampflybase Ørland 

 
At konkrete prosjekt sammen med Fosen er etablert 

 
Trondheimsregionen 

Kommuner på Fosen 
Næringsliv på Fosen 
Næringsalliansen 
FoU miljøene 
HNOs leverandørutviklingsprosjekt 

2013 2.10: 
Trondheimsregionen skal bistå FoU 
miljøene med å koble regionale 
næringsaktører inn mot de 
utdanninger hvor det ønskes regionale 
koblinger 

 
At regionale koblinger er etablert 

 
Trondheimssregionen 

 
FoU miljøene 

 
 

3. Delmål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge  

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 3.1: 
Politikere ut i bedrift 

 
Kommunestyrepolitikere på bedriftsbesøk minst 1 
gang pr år 

 
Kommunene 

 
Trondheimsregionen 
Næringsforeningene 

 
 

4. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en bedrift  

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 4.1: 
Få ned saksbehandlingstid 
bygge/reguleringssaker 

 
Alle kommuner skal være blant de 25% beste av 
sammenlignbare kommuner 

 
Trondheimsregionen 

 
Kommunene 
Fylkesmannen 

2013 4.2: 
Kompetanseheving 1. linje 
tiltaksapparatet 

 
Medarbeidere som har deltatt i 
kompetansehevingstiltak. 

 
Trondheimsregionen 

NTNU 
BI 
Forskningsrådet 

2013 4.4: 
Entreprenørskapstilbud til elever og 

 
Andelen elever/studenter som har tilbud øker 

 
Kommunene 

 
Trondheimsregionen 
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studenter FoU institusjonene Ungt Entreprenørskap 

2013 4.5: 
Flere lærere tar videreutdanning i 
entreprenørskap 

 
Kurstilbud utvikles og gjennomføres årlig 

 
Kommunene 

 
HiST 
Trondheimsregionen 

2013 4.5: 
Rullering av Interkommunal arealplan 

 
Plan rullert 
Tilstrekkelig næringsareal avklart 

 
Trondheimsregionen 

 
Kommunene 
Næringsalliansen 

2013 4.6: 
Få på plass selskapsetableringer som 
skal videreutvikle avklarte IKAP 
områder 

 
Utviklingsselskaper for avklarte IKAP arealer etablert  

 
Kommunene 

 
Trondheimsregionen 
Private eiendomsaktører 

2013 4.7: 
Studentkonkurranse videreutvikling 
eksisterende virksomhet 

 
Konkurranse etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
Ideportalen 
FoU institusjonene 

2013 4.8: 
Støtte opp om det studentdrevne 
initiativet Vektorprogrammet, hvor 
frivillige realfagsstudenter fra NTNU 
stiller som mattehjelp 

 
Vektorprogrammet er veletablert med forutsigbar 
finansiering 

 
Kommunene 

 
Vektorprogrammet 
Kommunene 

2013 4.9: 
Etablere et tett samarbeid med NHOs 
leverandørutviklingsprosjekt 

 
Samarbeid om konkrete prosjekter etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
NHO 
Kommunene 

 
 

5. Delmål: Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav 

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 5.1: 
Regionens potensielle rolle i de 
nasjonale kunnskapsnavene olje/gass, 
maritim og marin skal avklares og det 
skal legges en langsiktig plan for 
hvordan styrke Trondheimsregionens 
posisjon 

 
Rolle avklart og strategi for styrking av regionens 
posisjon er lagt 

 
Trondheimsregionen 
 

 
FoU institusjonene 
MOLGA 
Bransjeorganisasjoner 
Kommunene 

2013 5.2: 
Det skal identifiseres spissinger innen 
området ”Kommersialisering av 
teknologi” hvor regionen bør kunne ta 

 
Spissinger avklart og strategi for styrking av 
regionens posisjon er lagt 

 
Trondheimsregionen 

 
FoU institusjonene 
Kapitalmiljøene 
Kommunene 
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posisjon nasjonalt/internasjonalt, samt 
legge plan for hvordan regionen skal 
oppnå dette 
 
 

6. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge 

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 6.1: 
Øke oppslutning om Trøndelagsdagen 
som koblingsarena for studenter og 
regionens næringsliv 

 
Dagen etablert som den viktigste regionale 
næringslivsdag med bred deltagelse fra FoU og 
næringsliv 

 
Næringsforeningen i 
Trondheim 

Trondheimsregionen 
Næringsalliansen 
FoU institusjonene 
Studieby1 

2013 6.2: 
Trondheimsregionen skal ha en 
velfungerende lavterskel 
informasjonstilbud til 
arbeidsinnvandrere 

 
Flere utenlandske arbeidstakere velger å bli i 
regionen 

 
Trondheimsregionen 

Kvalifiseringssenter for innvandere i TK 
Øvrige kommuner 
NAV 
Voksenopplæringen 
Arbeidstilsynet 
Skatteetaten 
Politiet 
IMDi 

2013. 6.3: 
Et tilpasset norskundervisingsopplegg 
for partnere til høykompetente 
arbeidsinnvandrere etableres i løpet av 
høsten 2013 

 
Tilbud etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
NTNU 
NAV 
Næringsforeningen 

2013 6.4: 
Sikre topp kompetente innvandrere 
relevante stillinger via programmet 
Global  Trainee 

 
Praksisordning etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
NHO 

2013 6.5: 
Det igangsettes arbeid med en 
mediekampanje våren 2014, for å øke 
bo-, etablerings- og investeringslyst i 
Trondheimsregionen. 

 
Kampanje igangsatt  

 
Trondheimsregionen 

Kommunene 
STFK 
Næringsalliansen 
NHO 
Private aktører 
Omliggende regionråd/programmer 

2013 6.6: 
Database/måleindikatorer på status 
for Strategisk næringsplan 

 
Database er etablert og oppdateres annen hvert år  

 
Trondheimsregionen 

 
Næringsalliansen 
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Overordnede mål i IKAP-1 
Overordnede mål i IKAP tar utgangspunkt i felles fylkesplan, målene grupperes i forhold til 
konkurransekraft, balansert utvikling og bærekraft. Videre er utgangspunktet at de hensyn som ny 
planlov framhever dekkes opp, sett i sammenheng med de forhold som er tatt opp i vedtatt 
planprogram for IKAP.  
 

Konkurransedyktighet 

Overordnet mål 1a - regionforstørring  
Trondheimsregionens slagkraft øker med befolkningsmengden. Det er et mål å videreutvikle dagens 
positive vekst gjennom at samlet folkemengde for felles bosettings- og arbeidsmarked i 
Trondheimsregionen (IKAP-området) skal overstige 300.000 innbyggere innenfor et 20-
årsperspektiv.  
 
Overordnet mål 1b - store næringsarealer  
Trondheimsregionen skal ha god dekning av tilgjengelige store næringsarealer for arealkrevende 
virksomheter. Det legges til grunn å klargjøre for en årlig tilvekst på ca 200 daa til arealkrevende 
virksomhet.  
 
Overordnet mål 1c - arbeidsplassintensiv virksomhet  
Besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet skal lokaliseres slik at transport reduseres, inntil tunge 
kollektivakser, at servicenivået for publikum blir best mulig og at det tilrettelegges for tettere 
samhandling/næringsklynger.  
 
Overordnet mål 1d - sentra som drivkraft  
Grunnlaget for både bosetting og næringsutvikling er gode service- og samfunnstjenester i alle 
kommunene. Trondheim, regionale sentra og kommunesentraene skal videreutvikles som 
dynamiske og gode sentra for sine omland.  
 
Overordnet mål 1e - sikre og videreutvikle fortrinn  
Gjennom arealpolitikken skal det sikres god utvikling og samhandling med utgangspunkt i 
regionale fortrinn og satsingsområder for næringsutvikling. Fortrinn og satsingsområder forutsettes 
å framgå i strategisk næringsplan.  
 
Overordnet må 1f - gode løsninger for gods  
Regionen skal sikres gode terminalanlegg for håndtering av gods mest mulig effektivt og 
miljøvennlig.  
 

Balansert utvikling 

Overordnet mål 2a - befolkningsvekst i kommunene  
Trondheimsregionen har et vekstpotensial som skal utvikles av kommunene. Det er et mål at alle 
kommunene skal klargjøre tilstrekkelig areal for å ivareta positiv befolkningsvekst, og at de bidrar 
ut fra sitt potensial for bærekraftig og attraktiv boligbygging i forhold til å gi regionen en samlet 
positiv uvikling, jf. mål 1a.  
 

Bærekraft 

Overordnet mål 3a - klimagassutslipp  
Både regionforstørring og etablering av næringsarealer gir et særlig ansvar i forhold til å minimalisere 
transport og å lede nødvendig transport over på miljøvennlige løsninger. I miljøpakken for transport i 
Trondheim er det lagt til grunn 20 % reduksjon av CO2-utslipp innen 2018. Trondheim innbefatter 2/3 
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av bosettingen i Trondheimsregionen. Resten av regionen har også stort potensial for å utvikle 
arealbruk, transportmønster og reisemiddelvalg i forhold til å oppnå tilsvarende utslippsreduksjon. 
Samlet CO2-utslipp fra transport i regionen skal reduseres med 20 % fram til 2018.  
 
Overordnet mål 3b - verdiskaping  
Regionen skal sikre grunnlag for sysselsettingen og ivareta sine potensialer for verdiskaping, både i 
forhold til ressursgrunnlag og ut fra kompetanse, samfunnsressurser og infrastruktur.  
 
Overordnet mål 3c - landbruksressurser  
IKAP skal bidra til redusert omdisponering av dyrka jord med utgangspunkt i  
nasjonalt mål om halvering av omdisponeringstakten og rikspolitisk retningslinje for areal- og 
transportplanlegging.  
 
Overordnet mål 3d - andre miljøverdier  
Miljøverdier og sikring av biologisk mangfold skal ivaretas gjennom arealbruk og vurdering av 
avbøtende tiltak, ut fra nasjonale og regionale prioriteringer.  
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Utkast til kommunene, 08.01.2014, Revisjon:

Samferdselspolitisk 
fundament

 InterCity-Trønderbanen med
el- drift og dobbeltspor til Stjørdal

 IKAP: Utbyggingsmønster for redusert 
reisebehov og økt kollektivbruk

 Videre kollektivsatsing i 
Miljøpakken og bymiljøavtaler

 E6/rv 3: Regionalt og nasjonalt viktig

 Knutepunkt for godstransport inn i 
NTP 2018-27

 Gode og raske nasjonale og 
internasjonale togforbindelser

 Sammenhengende standard på E39, 
Fosen inn på kyststamvegnettet

 Bedre hurtigbåt mellom Fosen og 
Trondheim

 Flere utenlandsruter fra Værnes

 Bedre veg til Klæbu utløser et av 
regionens viktige næringsområder

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.

Til forsiden

InterCity-Trønderbanen med
el- drift og dobbeltspor til Stjørdal

 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 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
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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.

Til forsiden

 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

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.

Til forsiden

 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 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.

 Behov for at sum statlig bidrag fra 
belønningsordning og bymiljø-
avtaler økes ut fra dagens nivå
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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

Til forsiden

 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 full 
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

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.

Til forsiden

 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.

 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.
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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 strekning i Norge, 
uansett konsept

 Meråkerbanen må elektrifiseres, 
vi oppnår stor effekt for miljø-
vennlig person- og godstrafikk

 Elektrifisering av Rørosbanen 
skal gjennomføres for stabil 
godstransport på tog. 

Gode og raske nasjonale og 
internasjonale togforbindelser

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.

Til forsiden

 E39 Høgkjølen-Harangen åpnes 
i 2014-2015. Strekningen er en 
forlengelse av Laksevegen fra 
Hitra/Frøya

 Fosen og kampflybasen er 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 realiseres som del 
av fergefri kyststamveg.
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Bedre hurtigbåt 
mellom Fosen og Trondheim

Raskt og godt hurtigbåtsamband fra Fosen er en del av det regionale 

kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres.

Til forsiden

 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. 

Flere utenlandsruter fra Værnes

Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser. 

Direkteruter styrker Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet

Kunnskapsmiljøene er internasjonalt orientert og næringslivet preges av 

økende globalisering.

Til forsiden

 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
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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.

Til forsiden

 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. 



NOTAT, 05.02.2014, jh: 

 INNSPILL FRA KOMMUNENE TIL SAMFERDSELSPOLITISK FUNDAMENT: 

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

STFK, vedtak fylkesutvalget: 

1. Ser ikke et bruprosjekt over Trondheimsfjorden som et realistisk prosjekt eller en riktig 

prioritering. Som ferjeutløsnings-/bomprosjekt er det  urealistisk.  

2. Høyhastighetstog: Oslo-Trondheim skal være først uansett. 

3. Dovrebanen og Rørosbanen må opprustes for person og gods, elektrifisering av Røros-

Solørbanen 

Tilleggsinfo: I tilknytning til vedtak om handlingsplaner NTP for JBV og SVV i fylkestinget ble forslag om 

å ta inn firefelts motorvei mellom Trondheim og Stjørdal nedstemt. 

Foreslått håndtering: 

1. Plansje 8: Kravet er formulert tydelig som fergefri kyststamveg, ikke som 

fergeavløsningsprosjekt. Se også pressisering fra Rissa kommune.  

2. Er inntatt som krav i plansje 7. 

3. Ligger implisitt i krav om 5 timers reisetid på Dovrebanen. Vi har bare sagt gods (ikke 

person) på Rørosbanen, tror den vinklingen er strategisk riktig. Vi kan eventuelt skrive 

Røros/Solørbanen, men da kommer vi langt utenfor regionen 

Daglig leders anbefaling: Tilsier ikke endringer i fundamentet. 

Stjørdal kommune, saksfremlegg til formannskapet, behandles 07.02.2014 

1. Generelt: Det pekes på at Nord-Trøndelagskommunene i Trondheimsregionen har spesielle 

utfordringer i samordning mellom fundamentet og fylkeskommunen som aktør. Tildeling av 

storbymidler og rute- og takstsamordning i kollektivtrafikken er eksempler. Det bør derfor 

fremmes som et krav fra de to kommunene at fylkeskommunene kan enes om samordnet 

løsning. 

2. Enhetlig standard og kapasitet sikres også på strekningene mellom tunneler på E6 Stjørdal 

– Trondheim. 

3. Forbordsfjellet tunnel gjennomføres etter elektrifisering, og Fremtidig InterCitytilbud 

Trondheim – Steinkjer suppleres med et nytt lokaltogtilbud som bl.a. kan realisere målet om 

kvartersfrekvens på relasjonen Trondheim – Stjørdal. 

4. Bedre og sikrere veg på øvrige stamveger inn og ut av regionen, og hovedveg Klæbu. Det 

vises til enkelttiltak langs E6 nordover og E14 

Foreslått håndtering: 
1. Temaet er tatt opp i Trondheimsregionen gjennom særskilte saker, bla. krav om 

takstsamarbeid mellom fylkeskommunene. Det foreslås å fortsatt håndtere dette utenfor 

fundamentet. 

2. Dette er et punkt som det ikke er enighet om i Trondheimsregionen, bla. fordi tiltaket 

impliserer utvidet bompengeløsning på strekningen. Se også STFK, Malvik ogTrondheim. 
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3. Disse innspillene er Trondheimsregionen ikke uenig i, og er ment å inngå i de krav som er 

utformet, spesielt at vi ønsker gradvis dobbeltspor for å forbedre frekvensen, og at 

prosjektet må defineres som ”særskilt prioritert prosjekt”, her ligger bla Forbordfjellet inne. 

Vi bør ha lik detaljering på plansjene. Vi kan være tydelig på at intercitystrekningen skal gå 

fra Steinkjer i nord.  

4. Trondheimsregionen er ikke uenig i at enkelttiltak på E6 nordover og E14 er nødvendig. Det 

tilrås likevel å ikke ta inn dette, det blir detaljert, og svekker strategien med å ha trykk på 

utbygging av InterCity Steinkjer og Meråkerbanen.  

Daglig leders anbefaling: Strekningene mellom tunnelene omtales ikke pga uenighet. De to 

siste kravene på plansje 1 endres til:  

 Steinkjer-Trondheim må sikres rask, forutsigbar og kontinuerlig finansiering som ”Særskilt 

prioritert prosjekt” i NTP.  

 Etablere gjennomgående InterCity Steinkjer-Støren, på lengre sikt Oppdal. 

Malvik kommune, vedtak formannskapet:  

Det er helt nødvendig og svært viktig med en utvidelse av E6 Stjørdal – Trondheim til fire 

felt. Henviser til KS-vedtak og NTP-tekst ang aktuell realisering dersom bomfinansiering. 

Foreslått håndtering: 
Dette er et punkt som det ikke er enighet om i Trondheimsregionen, bla. fordi tiltaket 

impliserer utvidet bompengeløsning på strekningen. Se også STFK, Stjørdal, Trondheim 

Trondheim kommune, vedtak formannskapet: 

Formulering  E6 Jaktøyen – Tonstad, bør være: ”E6-sør Tonstad-Jaktøyen må ferdigstilles med 

nødvendig statlig bidrag. Oppstart 2015, ferdig 2017-18”  

Tilleggsinfo: Trondheim kommune har gjort vedtak knyttet til handlingsprogram NTP for JBV og SVV: 

Utvikling av tospors jernbane prioriteres før firefelts veg Trondheim-Stjørdal. 

Daglig leders anbefaling: 

Raskere realisering er positivt, endringen inntas på plansje 5. 

Klæbu kommune, tilbakemelding fra rådmannen: 

Ingen merknader. 

Melhus kommune, drøfting i formannskapet: 

Ønske om at fundamentet presiserer at statlig andel bør reduseres på alle prosjekt. 

Foreslått håndtering: 
Dette er en viktig presisering som bør tas med, jfr. egen sak i Trondheimsregionen-

regionrådet 14.02.2014 angående samlet bombelastning. 

Daglig leders anbefaling: Nytt punkt på plansje 5:  

 Statlig andel på bomprosjekt må økes, det må åpnes for rabattordning for bomprosjekt 

Skaun kommune, saksfremlegg, behandles i kommunestyret 06.02.2014: 



Ikke foreslått endringer. 

Orkdal kommune, vedtak formannskapet: 

Ønsker følgende tillegg: ”Fullføring av E39 Thamshavn - Harrangen må ses i sammenheng 

med arbeidet med utbedring av Fv. 710 på strekningen Orkanger – Agdenes.” 

Foreslått håndtering: 
Dette er en tilleggsinformasjon som foreslås tatt inn i eksisterende punkt over kravet. 

Daglig leders anbefaling: Første strekpunkt på plansje 8 endres til:  

 E39 Høgkjølen-Harangen er en forlengelse av Laksevegen fra Hitra/Frøya, og sees i sammen-

heng med fv 710 til Agdenes 

Rissa kommune, saksfremlegg, behandles i kommunestyret 11.02.2014: 

Ingen endringsforslag, følgende presisering:  

For Rissa kommune er det avgjørende at Trondheimsfjordbrua blir stående som en del av 
fundamentet. Trondheimsfjordbrua er et prosjekt som er viktig ikke bare for Rissa og Fosen, men 
for hele Trondheimsregionen. 

Leksvik kommune 

Ikke mottatt tilbakemelding. 
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