
UTTALELSE TIL TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL 
NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-23 FRA TRONDHEIMSREGIONEN 

Vedtak Trondheimsregionen-regionrådet 15. juni 2012, sak TR 25/12: 

1. Trøndelag har klare konkrete behov for opprustning av infrastruktur for å fortsette den positive kol-
lektivtrafikkveksten. Trøndelag må derfor prioriteres med mer enn 45 % rammepåslag, ut fra de spe-
sielt store utfordringene og mulighetene storbyregionene har med befolkningsvekst, potensial for re-
dusert bilbruk samt ivaretakelse av nasjonal tyngdepunktsfordeling.  

2. Trondheimsregionen ønsker følgende endringer i transportetatenes forslag til NTP 1213-14: 

 For å ivareta Trondheimsregionens prioritering av videre kollektivtrafikksatsing samt nødvendig 
utbygging av E6 sør Tonstad-Jaktøyen, må samlet statlig bidrag til trinn 2 i Miljøpakken være  
1730 mill kr i perioden 2010-2024, med minst 560 mill kr i første periode  

 Signaler om økt statlig finansiering av kollektivsatsing i storbyområdene må følges opp.  

 Elektrifisering av Trønderbanen må finansieres tidligst mulig, samordnet med innkjøp av nytt tog-
materiell og for å etablere InterCiy-løsning gjennom Trondheim. 

 Meråkerbanen er en ”missing link” i det nordiske jernbanenettet, elektrifisering vil gi store mulig-
heter og må inn i NTP. 

 Dobbeltsporsutvikling Trondheim-Stjørdal må inn i NTP for å løse kapasitetsproblem og å for å ta 
en større del av tilbringertransport til Trondheim lufthavn Værnes med miljøvennlig tog.  

 Raset i Soknedal tydeliggjør behov for tiltak både på Rørosbanen og Dovrebanen. 

 For å nå nasjonale mål om overføring av godstransport fra veg til bane og båt må NTP avsette mid-
ler for oppstart/realisering av godsknutepunkt i Trondheimsregionen i NTP-perioden.  

 E6 Jaktøyen-Oppland grense må ha en rask realisering med helhetlig og kontinuerlig utbygging. 
Enkeltpostene som inngår i NTP-forslaget ivaretar ikke dette. 

 E39 Harangen-Gjølme må opprustes med sammenhengende vegstandard på kyststamvegen. 

 Det må gjøres en revurdering av formuleringer om høyhastighetstog hvor total samfunnsøkonomi, 
klimahensyn og nasjonal hensikt med høyhastighetstog blir vektlagt.  

3. Det vises til nærmere utdyping og bakgrunn for endringsforslagene under. 

Bakgrunn: 

Trondheimsregionen vil vise til at regionen gjennom bevisst prioritering har oppnådd svært positive resulta-
ter med økt kollektivtrafikk og redusert bilbruk. Dette skaper stor nasjonal interesse og fremheves som en 
suksess av regjeringen. Trøndelag har vilje og evne til å videreføre satsingen på miljøvennlig transport, men 
dette krever betydelige ressurser for å forbedre mangelfull infrastruktur, spesielt for tog. Vår region har 
både et særlig stort potensial og klare konkrete behov for opprustning av infrastruktur, som en forutsetning 
for å fortsette kollektivtrafikkveksten. Samtidig har vi en av Norges aller viktigste hovedvegforbindelser, E6 
Trondheim-Oslo, som i lang tid har vært sterk forsømt i Trøndelag, og som må nå opprustes raskt.   

Dette innebærer at storbyregionens behov for prioritering og forbedringer av infrastrukturen er så stort at 
selv med 45 % økt ramme vil mange av de svært nødvendige samferdselstiltakene ikke bli gjennomført. Det 
foreligger derfor tunge argumenter for at Trøndelag må prioriteres med mer enn 45 % rammepåslag i den-
ne NTP-perioden, både for å kompensere for tidligere skjevfordeling mellom landsdeler og ut fra de spesielt 
store utfordringene og mulighetene storbyregionene har med befolkningsvekst og potensial for redusert 
bilbruk. Lokalt styrer Trondheimsregionen arealbruk mot kollektivknutepunkt. Det skjer ved at ti kommuner 
har vedtatt en interkommunal arealplan (IKAP) med klare retningslinjer. I tillegg kommer Trondheims tyde-
lige prioriteringer i Miljøpakken. Nasjonalt er behovet for en slik statlig styring av midler tydeliggjort det 
siste året gjennom spesielt klimameldingen og regjeringens forventningsdokument til regional og kommu-
nal planlegging. 

Det satses stort på nødvendig InterCityløsning for tog rundt hovedstadsområdet. Da er det viktig for å følge 
opp regjeringens føringer at det også legges til tilstrekkelig rette for bærekraftig og effektiv transport i de 
øvrige storbyregionene. Det motsatte vil bidra til en nasjonalt sterkt uheldig ensidig vekst i hovedstadsregi-
onen.  



Trondheimsregionen mener derfor at NTP-forslaget, selv med 45 % rammepåslag, ikke ivaretar de viktigste 
prosjektene i regionen. Trøndelag må prioriteres med mer enn 45 % rammepåslag for å ivareta framtidig 
befolkningsvekst med bærekraftig transport og å bidra til nødvendig nasjonal tyngdepunktsfordeling. 

Trondheimsregionen har vedtatt et samferdselspolitisk fundament (vedlagt) som ut fra de behovene som 
er tatt opp foran underbygger de viktigste transporttiltakene som må realiseres:  

 Miljøpakken i Trondheim og statlige belønningsmidler til kollektivtrafikk har gitt formidable positive 
resultater for Trondheimsregionen. Fra innføring av de første tiltakene i 2008 og til 2011 har kollektiv-
trafikken økt med over 30 prosent i Trondheim og over 50 prosent i regionen. Veksten fortsetter i 2012. 
Miljøpakkens trinn 2 må følges opp i henhold til vedtak i Trondheim kommune og STFK, med samlet 
statlig bidrag til Miljøpakken på 1730 mill. kr i perioden 2010-2024, med minst 560 mill. kr i første peri-
ode. Dette sikrer Trondheimsregionens prioritering av videre kollektivtrafikksatsing og E6 sør Tonstad-
Jaktøyen, men er ikke tilstrekkelig ivaretatt i NTP-forslaget. Vi vil også presisere at statens signaler om 
økt statlig finansiering av kollektivsatsing i storbyområdene må følges opp. 

 Jernbanen må prioriteres gjennom elektrifisering av trønderbanen og dobbeltspor Trondheim-
Stjørdal. Elektrifisering må skje tidligst mulig fordi dette må samordnes med innkjøp av nytt togmate-
riell. Elektriske tog gir helt andre muligheter for gjennomgående InterCity-løsning Steinkjer/Stjørdal-
Trondheim-Støren/Oppdal. Enkeltspor Trondheim-Stjørdal gir i dag kapasitetsproblemer som begrenser 
kollektivbruken. Med 15-minutts frekvens vil tog også kunne ta en større del av tilbringertransport til 
Trondheim lufthavn Værnes. Det er dokumenteret betydelig gevinst ved samtidig elektrifisering av Me-
råkerbanen og Trønderbanen. Meråkerbanen er en ”missing link” i det nordiske jernbanenettet, elekt-
rifisering fram til det svenske tognettet vil ha stor betydning. NTP-forslaget er alt for passivt. Nødvendi-
ge ressurser til elektrifisering av Trondheim-Steinkjer og dobbeltsporsutvikling Trondheim-Stjørdal må 
prioriteres og komme tidligst mulig i perioden. Trondheimsregionen vil også påpeke at raset i Soknedal 
har tydeliggjort jernbanetransportens sårbarhet. Dette avdekker behov som må belyses nærmere: Både 
tiltak på Rørosbanen og forbedringer på den rasutsatte strekningen. 

 Realisering av nytt knutepunkt for godstransport i Trondheimsregionen er helt nødvendig for å nå na-
sjonale mål om overføring av godstransport fra veg til bane og båt. Kapasiteten i eksisterende termina-
ler i Trondheimsregionen er sprengt. Godstransport med bane, båt og bil må sees i sammenheng. Vi 
ønsker at videre utredning/planarbeid må igangsettes raskt.  NTP må avsette midler for opp-
start/realisering av godsknutepunkt i NTP-perioden.  

 E6 fra Trondheim til Oppland grense er av Norges viktigste veger for næringsliv og nasjonal utvikling. 
Dagens standard er sterkt hemmende for næringslivet i hele Midt-Norge og Nord-Norge, og like viktig 
for Sør-Norsk og utenlandsk næringsliv som har leveranser mot Midt-Norge/Nord-Norge. Vegen blir nå 
oppgradert gjennom to bompengeprosjekt, Tiller-Jaktøyen i Miljøpakken for Trondheim og E6 Jak-
tøyen-Oppland grense i samarbeid mellom de berørte kommunene: ”Trondheimsvegen”.  Trondheims-
regionen mener det er helt nødvendig at E6 Jaktøyen-Oppland grense må ha en rask realisering med 
helhetlig og kontinuerlig utbygging. De enkeltpostene som inngår i NTP-forslaget ivaretar ikke dette, og 
vi vil framheve at jordvernhensyn i Melhus kan gi kostnadskonsekvens som må ivaretas i statlig andel. 
Det kan ikke aksepteres at E6 i Soknedal får lavere prioritet enn tidligere.  

 E39 Harangen-Gjølme må opprustes med sammenhengende vegstandard på kyststamvegen. 

 Trondheimsregionen har i egen argumentsamling dokumentert at det er svært gode argumenter som 
tilsier at strekningen Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, uansett hvilket 
konsept som velges. NTP-forslaget legger opp til en videre utredning av strekningen Oslo-Kristiansand-
Stavanger for høyhastighet og viser til Bergensbanen for utbedring av eksisterende nett. Vi mener at 
høyhastighetsutredningen har gitt et godt grunnlag for å gå videre med utvikling av høghastighetstog, 
da med den klare målsettingen å redusere klimautslipp og å gi bedre nasjonal tyngdepunktsfordeling. 
Det er uforståelig at NTP-forslaget prioriterer videreføring av høyhastighetstog ut fra en ren markeds-
økonomisk vurdering basert på at enorme investeringer er avskrevet. Det må gjøres en revurdering 
hvor total samfunnsøkonomi, klimahensyn og nasjonal hensikt med høyhastighetstog blir vektlagt. 
Formuleringen i NTP må endres i henhold til dette.  


