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Uttalelse til NTP 2014-2023 fra Værnesregionen 

Det vises til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. 
Høringsfrist er satt til 29.juni 2012. 
 
Regionrådet i Værnesregionen behandlet planforslaget i møte 20.juni 2012. 
 
Et enstemmig regionråd vedtok å oversende en slik uttalelse til planforslaget: 

• For å kunne realisere viktige investeringsprosjekter må rammene til NTP økes ut over 
45 % av rammeforslaget, for blant annet til utbygging av E6 Ranheim – Åsen. 

• Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er det viktigste enkelttiltaket i 
perioden, og dette tiltaket må realiseres i perioden 2014-2017. 

• Dobbeltsporsutviklingen Trondheim – Stjørdal må inn i NTP for å løse kapasitetsproblem 
og for å ta en større del av tilbringertransporten til Trondheim lufthavn Værnes med 
miljøvennlig tog. 

• Det er uakseptabelt at ingen tiltak langs E14 inngår i planforslaget. Det foreligger 
dokumentasjon på utbedringsbehov.  

• Det er behov for økte bevilgninger til fylkeskommunene for å håndtere etterslep og økte 
drift og vedlikeholdskostnader på fylkesveiene.  

• Værnesregionen støtter etablering av et statlig vedlikeholdsfond for kritisk infrastruktur 
(tunneler, veibruer og fergekaier). 

• Utbedring av strekningen Hell- Værnes på Trønderbanen må realiseres uavhengig av 
økonomisk NTP-ramme. I tillegg bør tiltak på Værnes stasjon inngå for koordinering med 
Avinors utbygging i og omkring stasjonsområdet. 

• Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen må realiseres i planperioden. 
• Investeringene på Trondheim lufthavn, Værnes er viktige for regionen, og Avinor må gis 

rammebetingelser som muliggjør nødvendige investeringstiltak. 
• Det er viktig at regionen tilføres midler til programområdene for realisering av mindre 

omfattende investeringer, blant annet trafikksikkerhetstiltak. 
 
En ber om at uttalelsen fra Værnesregionen inntas i den videre beslutningsprosessen med NTP 
2014-2023. 

 
Værnesregionens regionråd 

Besøksadresse: 
Kjøpmannsgt. 21, Stjørdal 

 
 
 
 

Postboks 133 
7501 Stjørdal 

 
Tlf 74 83 35 00 

 
 

NO 939 958 851 MVA 

mailto:postmottak@varnesregionen.no�


, saksnr. 2012/3656-2 
 

 
 Side 2 av 2 

 

 
 
 
 
Med hilsen 
For Værnesregionen 
 
Asbjørn Brenne 
sekretariatsleder 
74 83 37 95 
95700580 
 
 
 
 
Kopi til: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune     
Sør-Trøndelag fylkeskommune     
Frosta kommune     
Stjørdal kommune     
Meråker kommune     
Malvik kommune     
Selbu kommune     
Tydal kommune     
Frode Revhaug     
 


	Uttalelse til NTP 2014-2023 fra Værnesregionen

