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Forord
Arbeidet med byanalysen for Trondheim og Trondheimsregionen er gjennomført i et
prosjektsamarbeid mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, Trondheim kommune,
Trondheim Havn og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Kystverket og Avinor var invitert til å delta, men hadde ikke anledning til å være med i
arbeidsmøtene. De har fått arbeidsdokumentene underveis. Avinor har bidratt med planer
for utvikling av Trondheim lufthavn Værnes. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har deltatt
på møter i prosjektgruppa i oppstartfasen.
Arbeidet har vært koordinert av Statens vegvesen Ressursavdelingen. Sintef Teknologi
og samfunn, Veg- og Transportplanlegging, har bidratt med virkningsberegninger. Styringsgruppen for Transportplan for Trondheim/ Trondheimspakken har vært orientert om
arbeidet i to møter, og var enig i organiseringen av arbeidsgruppen.
Byanalysen er laget på oppdrag fra den tverretatlige arbeidsgruppen for byanalysene til
Nasjonal transportplan, og inngår i grunnlaget for de statlige transportetatenes videre
arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019.
Utgangspunktet for byanalysen er iht. retningslinjene fra departementene, bl.a. Storbyomtalen som var etatenes innspill til Nasjonal transportplan 2006-2015, med samme
geografiske avgrensning som i denne analysen. I tillegg er andre eksisterende utredninger
og planer oppdatert og omtalt. Byanalysene skal vise utfordringer, mål og strategier for
storbyområdet. Byanalysene skal også synliggjøre det mulighetsrommet ulik virkemiddelbruk gir, hva som må til for å nå overordnede politiske mål om transport i by og hva
som må til for å oppnå et trendbrudd mot mer bærekraftig mobilitet.
Rapporten er skrevet i et samarbeid mellom Astrid Bjørgen Sund (Trondheim Havn),
Raymond Siiri (Jernbaneverket), Øystein Halvorsen (Avinor), Solveig Meland (SINTEF),
Eva Larsen, Marit Due Langaas, Jon Arne Klemetsaune, Erik Jørgen Jølsgard og Steinar
Simonsen (Statens vegvesen). Illustrasjonene er utarbeidet av Nils Stenså og May-Berit
Eidsaune (Statens vegvesen). Steinar Simonsen har hatt hovedansvaret for rapporten.
Dette arbeidsdokumentet, og øvrig informasjon om Nasjonal transportplan, fås på
Internett:
www.ntp.dep.no, eller ved å kontakte adressen nedenfor:
Sekretariatet for Nasjonal transportplan
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo

E-post: ntp.sekretariat@vegvesen.no
Telefon: 22 07 35 00
Telefaks: 22 64 45 46
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Sammendrag
Bakgrunn
Arbeidet med byanalysen for Trondheim og Trondheimsregionen er gjennomført i et
prosjektsamarbeid mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, Trondheim kommune,
Trondheim Havn og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Avinor har bidratt med planer for
utvikling av Trondheim lufthavn Værnes.
I foreliggende rapport er det sett nærmere på hvilke transportutfordringer Trondheim og
Trondheimsregionen står overfor. Det anbefales at det settes konkrete mål innen 4 viktige
satsingsområder, og det anbefales en strategi for å nå disse målene. Ulike virkemidler
drøftes, og en rekke konkrete tiltak lanseres. De fleste tiltakene har det vært mulig å
beregne effektene av, blant annet ved hjelp av TASS5- modellen. Ut fra dette er det utarbeidet forslag til 2 ulike virkemiddelpakker hvor den ene er tilpasset dagens budsjettnivå
mens den andre er avhengig av tilleggsfinansiering.

Utfordringer
Trondheim og Trondheimsregionen står overfor betydelige utfordringer innen alle transportområdene. Det er behov for utvikling av infrastrukturen både på veg, jernbane, havn
og luftfart. Kollektivtransporten mister markedsandeler, og framkommeligheten for buss
i Trondheim blir stadig dårligere. Det er store behov for forbedringer i infrastrukturenen
for de miljøvennlige transportformene kollektivtransport og sykkel.
Trafikkulykkesutviklingen på veg i Trondheim og Trondheimsregionen har de siste årene
vært dårligere enn i de øvrige storbyene. Klimautfordringer og helseutfordringer tilsier
videre at vi må få en markert dreining av persontrafikken over på de miljøvennlige
transportmidlene.
Det er behov for utvikling og effektivisering av næringstransportene. Å legge til rette for
og videreutvikle logistikknutepunktet på Brattøra med funksjonsdeling mellom bane,
bil og båt vil bidra til at andel gods til/fra Midt-Norge på sjø og bane kan øke. Redusert
biltransport vil også bidra til økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Også på luftfartssiden
står man overfor store utfordringer på infrastruktursiden for å kunne møte forventet økt
trafikk over Værnes.

Muligheter
Markedsanalyser viser at store deler av befolkningen har muligheter for endring av
sine reisevaner. Undersøkelser lokalt i Trondheim viser også at befolkningen ønsker at
midler til samferdselsformål i veldig stor grad blir benyttet til å utvikle de miljøvennlige
transportformene.
For å snu utviklingen kreves det sterkere positive og restriktive tiltak enn det vi har vært villig
til å bruke de senere år. Drivkreftene i retning av økt bilbruk er sterke. Med jevnt over god
økonomi i befolkningen får stadig flere muligheter til å benytte bil. Det er også nødvendig
med en bedre tilrettelegging for de miljøvennlige transportmidlene for å få til trendbrudd.
Jernbaneverket arbeider kontinuerlig for at lokaltogtrafikken i de to Trøndelagsfylkene
skal blir ledende på de markeder hvor toget har kapasitets- og markedsmessige fortrinn.
Fortsatt begrenses jernbanens markedsandeler av liten tilgang til tunge reisemarkeder,
en umoderne infrastruktur og 20 år gammelt togmateriell. Jernbaneverket peker på
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mulighetene av å utvikle tilbudet på Trønderbanen slik at toget blir mer konkurransedyktig
i forhold til transporter på veg.
Siden varer og komponenter kommer fra ulike deler av verden blir det viktig å utvikle gode
og funksjonelle distribusjonssentra og at disse planlegges i sammenheng med havne- og
jernbaneterminalutbygginger.

Mål
Hovedmålsettingen er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Det
er ønskelig å ha et fåtall enkle og konkrete måltall på dette overordnede nivået. Det er
beskrevet 4 konkrete mål med i alt 9 tilhørende konkrete måleindikatorer.
Målene er:
1. Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader i målområdet.
2. Bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker
med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren
3. Transportsystemet skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport,
og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på
miljøområdet.
4. Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle, og transporttilbudet skal gjøre
det mulig å leve et aktivt liv
Måleindikatorene (kap 3) er målbare, og det forutsettes at målinger gjennomføres årlig.

Anbefalt strategi
Det anbefales følgende 5 hovedstrategier for perioden 2010-19:
1. Hovedvegnettet i Trondheim og Trondheimsregionen bygges ut slik at det vil
fungere som et trafikksikkert avlastende vegnett.
2. I det sentrale byområdet av Trondheim (”Miljøbuen”) og i tettstedene i regionen,
utvikles og prioriteres de miljøvennlige transportformene gang, sykkel og
kollektivtrafikk.
3. Jernbanen både nord mot Innherred og mot sør (til Melhus/ Oppdal), utvikles
videre med raskere togtilbud nordover og flere togavganger sørover.
4. Økt tilrettelegging og satsing på sjø-og banetransport for gods, og med utvikling
av Brattøra som et logistikk- knutepunkt for hele regionen
5. Videreutvikling av areal- og transportpolitikken med en tettere bystruktur og
lokalisering av virksomheter som begrenser transportbehov.

Tiltak- effekter
Det er drøftet en rekke virkemidler som kan være aktuelle for å oppfylle den anbefalte
strategien. Innenfor vegsektoren er beregningsverktøyet TASS5 benyttet for få fram
virkningene av avlastende hovedvegnett og flere tiltak som fremmer de miljøvennlige
transportformene. For andre tiltak som ikke lar seg beregne av dette verktøyet er enklere
metoder benyttet.
Innen vegsektoren er de mest virkningsfulle tiltakene vegprising i rushtidene i det sentrale
byområdet (”Miljøbuen”), utbygging av stamvegnettet i Trondheim og i Trondheimsregionen, utbygging og styrket drift og vedlikehold av ca 100 km hovednett for sykkeltrafikken,
og en utbygging av infrastrukturen for kollektivtrafikken, ikke minst universell tilrettelegging av holdeplasser og knutepunkt. Det er ut fra dette foreslått en tiltakspakke (1)
som i stor grad vil bidra til måloppnåelse. Det er også beskrevet en mindre omfangsrik
tiltakspakke (2) som naturlig nok ikke gir samme grad av måloppnåelse. Tiltakspakke 1
har et totalomfang på ca 8 mrd kr for 10- årsperioden 2010-19, mens omfanget i tiltakspakke 2 er ca 4,7 mrd kr.
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Effekten av tiltakspakke 1 viser blant annet at det er mulig å oppnå en betydelig overgang fra bilbruk til miljøvennlige transportformer i det sentrale byområdet ”Miljøbuen”
(reduksjon i bilbruk fra ca 50 % til 35 %). Dette må karakteriseres som et trendbrudd. Det
pekes videre på flere virkningsfulle tiltak innen vegtransporten som krever avklaringer
på sentralt hold.
Jernbaneverket foreslår en omfattende tiltakspakke:
A. Hastighetsøkning Trondheim- Steinkjer. Fortsatt 1-timesfrekvens
B. Ny rute Stjørdal-Melhus, timesfrekvens. Tilpasning flyavgang og -ankomster
og Steinkjertog slik at det i praksis blir _-timesfrekvens Stjørdal-Lerkendal
C. Hastighets- og frekvensøkning Trondheim- Lerkendal- Oppdal
D. Hastighets- og kapasitetsøkning Meråkerbanen. Tilknytning Hell-Værnes-Stjørdal
E. Stasjonsutvikling
Muligheten for overføring av gods fra veg til båt og bane øker betraktelig ved samkjøring
av transportmidler i logistikknutepunkt. Næringslivet i Midt-Norge har geografiske
avstandsulemper som medfører utfordringer til logistikk og transport. Med basis i
utfordringene rundt effektivisering av varestrømmer til beste for næringslivet og miljøet,
er det gjennomført et prosjekt i form av en mulighetsstudie. Mulighetsstudien har analysert mulighetene for å utnytte Brattøra på en mer effektiv måte, hvordan knutepunkter
i regionen kan utnyttes og logistikkutfordringene generelt for næringslivet.
Viktige tiltak vil være:
• Utvikling av logistikk- knutepunkt på Brattøra – funksjonell sammenkobling
mellom veg, bane, havn og terminaler
• Oppgradert jernbaneterminal
• Nye togsett på Dovrebanen og Nordlandsbanen
• Ro-roskip direkte til/fra kontinentet (Cuxhaven Tyskland)
• Nye effektive terminalkonsept
• Nytt vegsystem over Brattøra og i og rundt Trondheim
En intensjonsavtale med containerterminalen på Skogn om å samarbeide om gode
løsninger, sammen med utviklingen på Orkanger, Stjørdal og eventuelt andre havner,
understreker det regionale perspektivet. I en global økonomi med stadig økende krav til
effektive transporter av både gods og personer, bør det være en høyt prioritert oppgave
å sikre bedre transportutvikling i Midt-Norge. Et logistikknutepunkt som samordner
transportformene og knytter de sammen med vareeiernes krav til effektiv logistikk, kan
tilføre mye merverdi.
Jernbaneverket foreslår at det i perioden 2010-2019 investeres for 2000 millioner kroner
(2,0 mrd) i Trøndelag. Brattøraterminalen og evt. elektrifisering av Meråkerbanen vil kreve
ytterligere midler.

Tiltakspakker- finansiering
Det er utfordringer innen alle transportsektorene å skaffe tilstrekkelig finansiering.
Utgangspunktet er dagens nivå i offentlige budsjetter. Med disse nivåene klarer man
imidlertid ikke å nå de ønskede mål. Økte offentlige midler innen sektorene vil bidra til
at man kan nå målene.
Som et alternativ til dette er det innen vegsektoren skissert en finansieringsløsning med
et sterkt innslag av brukerfinansiering. Dette omfatter en totalløsning som inneholder
både bompenger på enkeltprosjekter og vegprising i det mest miljøbelastede byområdet.
Dette alternativet finansierer tiltakspakke 1.
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1.

Eksisterende analyser- status.
Utfordringer

Her gis det kortfattede omtaler av tidligere gjennomførte analyser for Trondheim og
Trondheimsregionen, oppdaterte utviklingsdata for trafikkulykker og trafikkavvikling, en
omtale av helse og miljøvirkninger i fm transport, og en rekke andre innspill.

1.1. Kort gjennomgang av Storbyomtalen for
perioden 2006- 09, utarbeidet i 2003
I Storbyomtalen ble følgende strategi anbefalt:
1. Det er ønskelig med en forbedring av stamvegnettet slik at dette kan fungere
som et avlastende hovedvegnett. Primært er dette et statlig ansvar, men om
nødvendig aksepteres egenfinansiering for å sikre prosjektenes gjennomføring.
2. I byområdet satses
NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006 – 2015
det på de miljøvennlige transportStorbyomtale – Trondheim
formene. Finansiering
av utbygging og drift
av kollektivnett med
vegprisings-inntekter,
parkeringsmidler og
midler fra stat, kommune og fylkeskommune.
3. Jernbanen nordover
mot Innherred utvikles
ANBEFALT STRATEGI
etter et InterCityFerdigstilling av Stamvegnettet
konsept, basert på et
– Nordre Avlastningsveg
– E6 øst, Brattøra – Rotvoll
– Osloveien inkl. Sluppen bru
raskere togtilbud
– E6 sør, Tonstad – Melhus
mellom Trondheim,
Miljøvennlige transportformer
i sentrale byområder
Stjørdal og byene på
Vegprising i sentrale byområder.
Innherred. Det er for
Minutter mellom buss/trikkeavganger
x y
i rush x og kveld/helg y
øvrig ønskelig med økt
Parkeringshus og kollektivterminal.
fokus på jernbanen
Bussholdeplasser m/elektronisk
sanntid ruteinformasjon. Plattformer
som godstransportør,
tilpasset alle grupper funksjonshemmede.
og i tilbringertranHovedinnfartsårer med prioritering
for buss og trikk.
sporten til/fra
Aktiv prioritering i 70 lyskryss. Fulle busser
og forsinkede busser gis høyest prioritet.
Værnes.
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Tog. Orange symbol viser holdeplasser.

Den anbefalte strategien ble
illustrert som vist på figuren
til høyre.

Sammenhengende sykkelvegnett i Trondheim.

Jernbanesatsing
KLETT
BOMSTASJON E6 sør
E39

Jernbanen nordover mot Innherred utvikles
etter et IC-konsept. Raskt togtilbud mellom
Trondheim, Stjørdal og byene på Innherred.
Økt fokus på jernbanen som godstransportør
og i tilbringertransporten til/fra Værnes.

E6 sør
MELHUS
Statens vegvesen – februar 2003

Figur 1:
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Virkningene av den anbefalte strategien ble oppsummert slik:
MARKEDSDELINGEN PERSONTRANSPORT:
• En stans i nedgangen/en svak økning i bruken av de miljøvennlige
transportmidlene.
TRAFIKKSIKKERHET:
• Et trafikksikkert hovedvegnett sammen med endringer i lovverk og begrensninger i bilbruken, vil gi bedret trafikksikkerhet med en reduksjon i antallet
personskadeulykker på i overkant av 100 personskadeulykker pr år
(1/3 reduksjon).
NÆRINGSTRANSPORTER:
• Et ferdigstilt og sterkt stamvegnett både rundt byen og langs E6 Melhus-Malvik
vil gi gode rammevilkår for næringstransportene generelt. Spesielt er det viktig
med gode vegforbindelser til/ fra logistikknutepunktet på Brattøra, der det også
er gode muligheter for samordning på transportørsiden mht. effektive transportog logistikkløsninger
• Det interkommunale havnesamarbeidet mellom Orkanger, Stjørdal og
Trondheim vil bidra til å overføre gods fra veg til sjø
Virkningsberegningene viste at vi vil bevege oss i ønsket retning både på person- og
næringstrafikksiden med de angitte virkemidlene. Veksten i bruk av personbil stanses,
men det oppnås ikke en markert og reell endring i markedsdelingen i retning av de mest
miljøvennlige transportmidlene. For å få til en slik utvikling forutsatte vi en rekke tiltak,
både tradisjonelle kjente tiltak, og en del utradisjonelle tiltak.
De tiltakene som i beregningene viste seg å være mest virkningsfulle var:
Tiltak

Endring pr år

Kostnad

Bussprioritering

1 mill fler kollektivt

80 mill kr investering,
12 mill reduserte driftskostnader

Universell utforming av kollektivsystemet, 1 mill fler kollektivt
nye stasjoner/ holdeplasser
Utvidet rushtilbud- reduserte billettpriser

1,5- 2 mill fler kollektivt

30 mill

Utvikling av hovednett for sykkeltrafikken

1 mill færre bilturer

500 mill

Utbedring av spesielt
ulykkesbelastede punkt

0,5 færre alvorlig skadde

50 mill

Vegprising i Miljøbuen1 i rushtid

0,6 mill færre bilreiser

100 mill i inntekt

Tilstrekkelig farts- og promillekontroller

3 færre alvorlig skadde

Tilstrekkelige sanksjoner for å sikre
at alle bruker bilbelte

10- 12% av dødsulykkene

Skattefradrag for bruk av
kollektivtransport t/f arbeid

0,4 mill fler kollektivt

Fordelsbeskatning av P-plass ved arbeid

0,5 mill færre bilreiser

Sterk styring av areal- og
parkeringspolitikken

0,4-4,1 mill færre bilturer
(hhv 2004- 2015)

Intensiv markedsføring av kollektivtrafikken 40% økt kollektivtrafikk,
og husstandskort i bydel for bydel
10% mindre biltrafikk
1
I Storbyomtalen i 2003, og i senere ulike dokumenter, ble betegnelsen ”Kollektivbuen” benyttet på det sentrale byområdet
avgrenset av Ila i vest, Sluppen i sør og Strindheim i øst. I denne Byanalysen benytter vi begrepet ”Miljøbuen” da vi mener
dette er en mer dekkende betegnelse på dette byutviklingsområdet.
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Den anbefalte hovedstrategien beskrevet i de 3 hovedpunktene foran, har til en viss grad
fått gjennomslag både sentralt og lokalt. Areal- og parkeringspolitikken i Trondheim
er også i store trekk på riktig spor. Men styringen kunne vært sterkere. Et eksempel på
dette er at det bygges betydelige mengder boliger sentralt (Midtbyen) tett inn til sterke
kollektivårer i stedet for arbeidsplasser (eksempel her er Svømmehallbygget). Videre
burde det vært fulgt opp med parkeringsnormer i hele Miljøbuen på linje med det som
gjelder for Midtbyen.
Finansieringen av kollektiv- og sykkelnettet har sviktet i forhold til det som lå i den anbefalte strategien. Når det gjelder de mer utradisjonelle tiltakene som ble foreslått, ble det
lite gjennomslag for våre innspill både på sentralt og lokalt hold. Eksempler på dette var
de mer utradisjonelle tiltakene som kunne fått effekter spesielt mht ulykkesreduserende
tiltak (tilstrekkelige fartskontroller, sterkere sanksjonsordninger for bilbeltebruk etc.)

1.2 Trafikkavvikling- framkommelighet
Trafikkavviklingen for bil- næring- og kollektivtrafikken til, fra og i Trondheim er de senere
årene blitt stadig dårligere. Det er siden 2002 foretatt kjøretidsmålinger på det statlige
hovedvegnettet i Trondheim. Målingene er utført med kjøring i personbil på 5 ulike ruter.
Målingene utføres i morgenrush (kl 07.30- 08.10) og i middagsrushet (kl 15.30- 16.10).
Figuren nedenfor viser at framkommeligheten blir dårligere år for år. Figurene på neste
side viser forsinkelsene pr kilometer på de ulike delstrekningene.
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Stadig dårligere framkommelighet med personbil i Trondheim
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Kjøretidsmålinger på de viktigste stamrutene for buss i Trondheim har vært gjennomført
siden 2004. Målingene utføres i tidsperiodene kl 06- 09 (morgen) og kl 14- 17 (middag).
Figuren nedenfor viser at reisehastigheten har gått markert ned hvert år:

Utvikling kjørehastigheter buss- Trondheim
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Figur 3:

Stadig dårligere framkommelighet på stambussrutene i Trondheim

Figur 4:

Størst forsinkelser på innfartsårene, i Midtbyen og i Sluppen-/Nardo- området i
ettermiddagsrushet
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Figur 5:

Noe mindre forsinkelser i morgenrushet sammenlignet med ettermiddagsrushet

1.3 Trafikkulykker
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Utviklingen i antall drepte eller hardt skadde viser en jevn nedgang på landsbasis. Utviklingen i Trondheimsregionen fra 2003 er imidlertid svært negativ for vårt område. Her har
de alvorlige ulykkene økt markert, mens de har gått klart ned for storbyene samlet.
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Figur 7:

Ulykkespunktene ligger på rekke og rad i sentrale delene av Trondheim

Kartet viser ulykkespunktene (strekning under 100 m med minst 4 personskadeulykker
siste 4 år) i Trondheimsregionen. E6 fra Lerkendal gjennom sentrum og til Leangen, og
Omkjøringsvegen i Nardo- Sluppenområdet peker seg ut som områdene med klart flest
ulykkespunkt. Det er også 6 ulykkespunkt i Trondheimsregionen.
De første dybdeanalysene av dødsulykkene (fra ”Ulykkesanalysegruppene”) i trafikken
er nå tilgjengelige (data fra 2005). Blant mange interessante trekk kan nevnes at i 49 %
av dødsulykkene var farten høyere enn forholdene skulle tilsi og/ eller høyere enn fartsgrensen på stedet. Høy fart resulterte også i mer alvorlige skader når ulykker skjer. Videre
brukte 44% av de som omkom i bil ikke bilbelte, og en stor andel av de som brukte belte
men likevel omkom, hadde brukt beltet feil.

1.4 Trafikkutvikling i Trondheim og Trondheimsregionen
Biltrafikken i Trondheim og Trondheimsregionen har i de siste årene økt langt over
gjennomsnittet i landet. På de såkalte ”nivå 1- tellepunktene” på hovedvegnettet har
utviklingen vært slik i toårsperioden 2004- 2006:
• Melhus/ Skaun/ Malvik (Trondheimsregionen):
+ 15- 16 %
• Trondheim på E6 sør ved Kroppan bru:
+
7- 8 %
Trafikkutviklingen gjennom bomstasjonene i Trondheim ble fulgt spesielt nøye i i fm
nedleggingen 31.12.2005. Totalt over døgnet viste sammenlignbare tall (januar- medio
mars) at totaltrafikken økte med 5,4% gjennom de stasjonene som ikke hadde åpenbar
trafikkoverføring. Innenfor betalings- periodene (mandag- fredag kl 06- 18) var veksten
9,6 %. Det var en tendens til at veksten avtok noe ut over i den aktuelle perioden.
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Når det gjelder kollektivtrafikken har veksten vært klart lavere, til dels trafikknedgang i
enkelte områder:
Selskap/ område

2004-2005

Kostnad

Team Trafikk Trondheim

+2,7 %

Ca +2,5 %

Gråkallbanen Trondheim

-0,8 %

Ca +3,1 %

Nettbuss Trondheimsregionen2

+2,7 %

Ca -1,0 %

NSB lokaltog Trondheimsregionen

+1,9 %

-

Denne oversikten viser at kollektivtrafikken både i Trondheim og spesielt i Trondheimsregionen, for tiden taper markedsandeler i forhold til biltrafikken. Tall for utviklingen mht
gang- og sykkeltrafikken finnes ikke. Det jobbes med å få til pålitelig telleutstyr både for
gang- og sykkeltrafikken.
”Trønderbanen” hadde gjennom hele 90-tallet en svært positiv trafikkutvikling. Etter
en større ruteomlegging i 1993, og senere ytterligere forbedringer økte trafikken (forbi
tellepunkt Levanger) med 60 % i perioden 1993 til 1998. De siste årene har trafikkutviklingen vært mer stabil i den forstand at veksten har avtatt. I tillegg har reisemarkedet mellom Stjørdal og Trondheim blitt redusert og deler av markedet overtatt av buss
(Timekspressen).
NSB Lokaltog Trøndelag
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Figur 8:

2000
907 000
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1 043 000 1 039 000 1 020 000 1 111 000 1 132 000

Fin utvikling for NSB Lokaltog i Trøndelag

De viktigste delmarkedene med Trønderbanen i dag utgjøres av:
• lokale reiser på Innherred (Nord- Trøndelag)
• reiser mellom Innherred og Trondheim
• tilbringertransport mellom Innherred og Trondheim Lufthavn Værnes.
Tilbudsutviklingen på 90-tallet kom til gode for relasjoner nord for Trondheim. Tilbudet
sørover er betydelig svakere og vises naturlig nok på trafikkstatistikken. Det er stort sett
kun avganger i rushtid (kl 07-0830, kl 15-17) som gjelder sørover, i motsetning til nordover
som har stive timesavganger.

2

Gjelder alle reiser i Sør- Trøndelag, hovedtyngen ligger imidlertid i Trondheimsregionen
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1.5 Behov for infrastrukturtiltak på veg
Trafikkutviklingen, ulykkesutviklingen, framkommelighetsutviklingen, og mangelen på
nødvendige framkommelighetstiltak for kollektiv- og sykkeltrafikken, tilsier at det er
behov for betydelige investeringstiltak på hovedvegene til/ fra og i Trondheim. De viktige
veglenkene Nordre Avlastningsveg og E6 øst vil bli bygd ferdig i løpet av få år, men det er
ikke avsatt tilstrekkelige midler til å sette det avlastede vegnettet i god nok stand. Dette
gjelder både i Midtbyen, i Innherredsveien, på Brattøra og i Elgeseter gate. Bildet viser
innfallsporten fra Brattøra, blant annet fra hurtigrutekaia, til Midtbyen.

Figur 9:

Innfallsporten fra Havna til Midtbyen trenger oppgradering!

1.6 Trondheim kommunes forslag til
Transportplan 2006-15
MÅLSETTINGER
Trondheim kommune har lagt fram forslag til ny Transportplan. Planen behandles politisk
ved årsskiftet 2006/07. Her følger et kortfattet sammendrag fra Trondheim kommune av
aktuelle problemstillinger og tiltak. Et mer utfyllende sammendrag finnes i vedlegg 2.
Transportplanen bygger på de overordnede signaler som er gitt i transportplanmeldingen
(Bystyret mars -05) og kommuneplanens strategidel 2001-2012:
Trondheim skal utvikle et transportsystem som gir god tilgjengelighet, begrenser
miljøulempene og bygger opp under livskvaliteten i byen.
Dette er overordnede mål som transportplanen konkretiserer innenfor de realistiske
handlingsrammene tiårsperspektivet gir. Det er avgjørende at handlingsplanene bygger
opp under en mer langsiktig hovedretning. Hvor langt en når i planperioden avhenger
da av to forhold: Hvilke ressurser prioriteres til transporttiltak i Trondheim, og hvor stor
vilje er det til å iverksette restriktive tiltak? Flere av de målene som formuleres kan bare
oppnås gjennom virkemidler som kanskje er upopulære på kort sikt, men som kan være
påkrevet i et helhetlig og lengre perspektiv.
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MIDTBYEN SKAL UTVIKLES SOM ET PULSERENDE OG OPPLEVELSESRIKT BYSENTRUM
DER TRANSPORTEN SKJER PÅ MYKE TRAFIKANTERS PREMISSER
Denne satsingen er begrunnet i en langsiktig byutviklingsstrategi der de sentrumsnære
arealene forventes å gjennomgå en omforming og fortetting. Parallelt forutsettes en stadig
sterkere urbaniseringskultur, der bysentrum med møteplasser og opplevelsesarenaer får
en viktigere rolle i innbyggernes hverdagsliv. Transportsystemet må bygge opp under
disse langsiktige endringsprosessene. Konkret betyr dette blant annet en klart større og
kvalitetsmessig bedre fotgjengersone i Midtbyen.
TRONDHEIM SKAL BLI LEDENDE
NÅR DET GJELDER TILRETTELEGGING FOR MILJØVENNLIGE KJØRETØYER
Dette satsingsområdet har sin bakgrunn i de miljøutfordringer som stadig trer tydeligere
fram både lokalt og globalt. Den globale oppvarmingen knyttet til bruk av fossile energikilder,
og lokale helseutfordringer knyttet til støy og luftkvalitet, må avspeiles i utviklingen av
mer miljøvennlige transportmidler. Dette satsingsområdet vil blant annet innebære aktiv
tilrettelegging av fyllestasjoner for miljøvennlig drivstoff, klare krav til kommunens egen
kjøretøypark, og bestilling av mer miljøvennlig bussmateriell.
KOLLEKTIVFRAMKOMMELIGHETEN SKAL BEDRES
Som ledd i en langsiktig byutviklingsstrategi er det helt avgjørende å ha et velfungerende
kollektivsystem. I en mellomstor by som Trondheim er det i praksis umulig (framkommelighetsmessig og miljømessig) å legge til rette for fri personbilflyt for sentrumsrettet
trafikk. Etter hvert som byen vokser, blir kollektivsystemet stadig viktigere for å sikre god
tilgjengelighet. Den langsiktige strategien innebærer et kollektivtilbud med miljøvennlig
materiell og med klare prioriteringer på hovedinnfartsvegene og gjennom sentrum.
SYKKELBYEN TRONDHEIM
I et langsiktig byutviklingsperspektiv har sykkelbruk en framtredende plass. I den
”tette” byen er sykkelen et ideelt framkomstmiddel, både i forhold til reisetid, miljø, og
helsegevinster. Målet er derfor at Trondheim skal videreutvikles som sykkelby, samtidig
som sikkerheten skal bli bedre enn i dag. Det skal være trygt og komfortabelt å sykle på
hovedrutene, og syklister skal i større grad behandles som en egen trafikantgruppe.
HOVEDVEGNETT RUNDT DE SENTRALE BYOMRÅDENE SKAL FULLFØRES,
MED GOD KOBLING TIL LOGISTIKK- KNUTEPUNKTET
Byutviklingsstrategien forutsetter at hovedvegsystemet skal sikre framkommeligheten
utenfor det sentrale byområdet, med god kobling til nasjonale transportkorridorer og
godsknutepunkt. Dette er avgjørende for å kunne prioritere miljøvennlige transportformer
innenfor stamvegringen. Et fungerende hovedvegnett er også det viktigste tiltaket for
næringslivets transporter.
Effektive næringstransporter er avgjørende for verdiskapingen i landsdelen, og gode
knutepunkt for omlasting er viktig for å begrense transportkostnadene. Dersom man
lykkes med å få til den ønskede veksten på banetransport, vil terminalen på Brattøra nå
kapasitetsgrensen i løpet av et par tiår. Samtidig vil terminalområdet på Brattøra bli stadig
viktigere som et sentralt byomformingsområde. Det er derfor svært viktig å klarlegge den
langsiktig lokaliseringen av godsterminalfunksjonene i Trondheim og i regionen. Lokaliseringen må vurderes i lys av nasjonale og internasjonale trender for godstransport.

1.7 Fylkesdelplan for arealbruk og transport
Fylkesdelplan for arealbruk og transport ”Ny giv for Trondheimsregionen 2002-2011 (2030)”
ble vedtatt av fylkestinget 27.02.2003. Planens mål om en ”desentralisert konsentrasjon”
rundt kollektivknutepunktene har i stor grad vært fulgt opp i kommunenes planlegging
og i utbyggingsprosjekter. Retningslinjer for utbygging av kjøpesentre har nok bidratt
til å bremse etablering av nye kjøpesentre utenom sentrumsområdene. Fylkesdelplanes
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satsing på strandsonen har bidratt til sikring og finansiering av flere større friluftsområder
ved sjøen. På disse tre punktene er planens mål i betydelig grad oppnådd allerede.
Når det gjelder mål om økt kollektivandel, er dette ikke oppnådd. Det har da heller ikke
blitt laget en forpliktende finansieringspakke for kollektivtrafikk, noe planen anser som
nødvendig for å nå dette målet.

1.8 Er det mulig å doble omfanget av
sykkeltrafikk i Trondheim
HVA ER SITUASJONEN?
Satsing på sykkel som transportmiddel ble fremmet som en viktig del av Trondheimspakkens
KSM-del helt fra Bystyret behandlet saken i 1987. Flesteparten av investeringstiltakene
(200 mill. kroner 1987-kroner) ble gjennomført i løpet av pakkens første 10 år. Det finnes
ingen gode tall for sykkelbruken i Trondheim ved oppstarten, men vi antar at 5-6 % av
reisene foregikk med sykkel rundt 1990. Sykkelandelen har økt kraftig siden den gangen
og Reisevaneundersøkelsen fra 2001 sier at sykkelandelen i Trondheim er ca 12 %.
HVA ER GRUNNEN TIL DEN HØYE SYKKELANDELEN I TRONDHEIM?
Gjennom Trondheimspakken var det stor fokus på investeringer rettet inn mot sykkeltrafikken. Dette gjorde det mulig å realisere relativt store og kostnadskrevende prosjekter.
Samtidig var det tidlig fokus på nye løsninger. Inspirasjon ble hentet fra kjente sykkelland som Danmark, Nederland, Tyskland og Sveits. Som eksempel kan nevnes sykkelfelt,
skilting av hovedruter for sykkeltrafikken og sykkelparkering.
I tillegg har det blitt gjennomført prosjekter i regi av Statens vegvesen og/eller Trondheim
kommune som resulterte i stor mediemessig oppmerksomhet på en positiv måte. Her
kan nevnes Bysykkelordningen, trafikkgården på Eberg og ikke minst Sykkelheisen. Det
store spennet av ulike tiltak og positiviteten dette har skapt omkring det å være syklist,
har hatt sitt å si til at det i Trondheim i dag er en stor andel syklister – sykkelen spiller en
viktig rolle i transportbildet.
HVORDAN KAN DETTE UTVIKLES VIDERE?
Som nevnt over er det gjennomført svært mange ulike tiltak rettet mot syklister. Det
eneste som ikke er gjort i Trondheim er planmessig å oppfordre folk til å sykle. Dette er
en strategi som anbefales videreført inntil vi har et helhetlig og naturlig sykkelnett å tilby
byens befolkning.
Vi må imidlertid innse at mye av det som er gjort ikke er i tråd med det vi i dag vet
bør/skal bygges. Bruk av fortausløsninger for syklister og bygging av ordinære gang- og
sykkelveger, er eksempler på slike løsninger. Den nye sykkelhåndboka, Håndbok 233,
gir klare begrensninger om bruk av slike løsninger i tette byområder. Vi kan vel nærmest si at vi har fått en stor sykkelandel på tross av det vi har bygd og ikke på grunn av
løsningsvalgene. Vi vil derfor ha store utbyggings-/utbedringsbehov på dette området i
årene framover.
Som følge av det som er gjort og hva som er viktige forutsetninger for å lykkes med videre
sykkelsatsing, vil det høyest prioriterte tiltaket være:
1. Bygging av et helhetlig hovednett for sykkeltrafikken iht. utarbeidet forslag
Utover det å bygge en helhetlig infrastruktur, er det mange sider som må tas hensyn til.
”Sykkelstjernen”nedenfor gir et inntrykk av hvilke forhold som spiller inn. Viktigheten av
de ulike elementene vil variere, men den indre avhengigheten vil uansett være der. Det
viktigste ved siden av å si at vi vil legge til rette for sykling, er å mene og gjøre det. Nød-
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vendige beslutninger må ligge i bunnen. Målsettingene som er tatt opp i NTP 2006-2015,
er viktige. De sentrale retningslinjene er gitt. Lokal oppfølging er enda mer nødvendig.
I utgangspunktet vil satsing på sykkel som transportform i byen, være et verdivalg.
Det nytter verken å planlegge eller å si at vi skal satse på sykkel dersom ikke ressurser i
form av folk og midler, er tilstede. Det nytter heller ikke å planlegge ulike løsninger dersom
de involverte ikke har den nødvendige kompetansen. Målet med Nasjonal Sykkelstrategi
er at ”Det skal bli trygt og attraktivt å sykle”. Regelverket som ligger i bunnen, må være
entydig og klart. Det er ikke tilfellet i dag.
For å kunne gjennomføre en reell satsing på sykkel og dermed ha muligheten til å doble
sykkelandelen sammenliknet med i dag, må derfor følgende skje utover det å ha et helhetlig nett som målsetting:

Drift
(sterk fokus på drift
og vedlikehold)
Belønning
(belønne kommuner
som gjør en innsats
samt folk som arbeider
innen området,
best betalt)

Kompetanse
(for syklister, planleggere,
politikere, alle)

Verdier
(gi status til temaet,
arbeidsgivere opprioriterer temaet)

Det må være en balanse
mellom innsatsområdene
så ”stjernen” ikke blir for skjev

Bygge
(gjennomføre/bygge
de riktige løsningene,
de rette prosjektene,
bruke sykkelveginspeksjoner
som arbeidsform)

Ressurser
(nok penger og folk)

Trafikkreglene
(enkle som prioriterer
transportformen)

Planer
(Planlegge helhetlige løsninger,
meget viktig med integrering i NTP)
Selge budskapet
(få aksept, fremme helsebudskapet,
erkjenne at folk er egoister,
hverdagsliggjøre transportformen,
ikke sport!)

Beslutning
(vi må tørre å bestemme
oss for å gjøre dette)

2. Ha de nødvendige beslutningene regionalt/lokalt i bunnen. Gjeldende NTP gir de
sentrale retningslinjene og føringene
3. Sikre at nødvendig prioritering lokalt/regionalt gis gjennom NTP.
4. Sette av nødvendige ressurser, både til planlegging, men ikke minst til gjennomføring av infrastrukturen. Vi må bygge de riktige løsningene.
5. Oppbygging av nødvendig kompetanse, vi må bygge de riktige løsningene.
Fortaussyklisten skal bli historie.
6. Hverdagsliggjøre sykling. Skape forståelse for det å sykle. Budskapet er at dette
ikke er trening, men en samfunnsviktig transportform. Nasjonal Sykkelstrategi
har det helsemessige aspektet i bunn. Her har vi som samfunn, mye å hente.

1.9 Andre innspill
LAVUTSLIPPSUTVALGET OKTOBER 2006
Lavutslippsutvalget ble oppnevnt i statsråd 11. mars 2005. Utvalgets oppdrag har vært å
presentere scenarier for hvordan Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 50
til 80 prosent innen 2050 (tilsvarende ca 1,5- 2% pr år i gjennomsnitt). Dette anses som
en svært viktig global miljømålsetting.
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Lavutslippsutvalget understreker at vi nå står overfor et alvorlig og akselererende klimaproblem som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Konsekvensene av dette
er mange og uoversiktlige – med muligheter for omfattende skadevirkninger.
For å få situasjonen under kontroll er det nødvendig med store kutt i de globale klimagassutslippene. En rettferdig fordeling av disse, tilsier at de rike landene bør redusere sine klimagassutslipp med omkring to tredjedeler fra dagens nivå innen midten av dette århundre.
Utvalget har identifisert 15 tiltak som til sammen vil sikre nødvendig reduksjon i norske
utslipp i et langsiktig perspektiv. Tiltakene retter seg i hovedsak mot spesifiserte og store
utslippskilder, med unntak av to mer grunnleggende tiltak som utvalget ser på som en
forutsetning for at de øvrige tiltakene skal bli realisert.
Grunnleggende tiltak
1. Iverksetting av en langsiktig nasjonal innsats for klimainformasjon - en vedvarende
”Klimavett-kampanje”. Spredning av god og saklig faktainformasjon om klimaproblemet og hva som kan gjøres.
2. Satsing på utvikling av klimavennlige teknologier gjennom langsiktig og stabil
støtte til Lavutslippsutvalgets teknologipakke. Denne teknologipakken har hovedvekt på teknologier for CO2-fangst og -lagring, vindkraft (spesielt til havs),
pellets- og rentbrennende ovner, biodrivstoff, solceller, hydrogenteknologier,
varmepumper og lavutslippsfartøy.
For transportsektoren pekes det på følgende tiltak:
• Innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy - som hybridbiler, lette dieselbiler,
elbiler og brenselcellebiler.
• Innfasing av CO2-nøytralt drivstoff - som bioetanol, biodiesel, biogass og
hydrogen.
• Reduksjon av transportbehovet gjennom bedre logistikk og byplanlegging.
• Utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy.
LAVUTSLIPPSONER I NORSKE BYER- MILJØRESTRIKSJONER
Ei arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet la i 2005 fram en anbefaling i
spørsmålene om tiltak for å redusere luftkvaliteten i norske byer, med spesiell fokus på
evt. lavutslippsoner. Bakgrunnen for dette var at tunge kjøretøy bidrar med en vesentlig
del av utslipp av partikler og NOx. Særlig eldre kjøretøy har høye utslipp. Gjennomsnittlig alder for tunge kjøretøy er på landsbasis 11 år. Det er derfor relevant å vurdere tiltak
som fremskynder teknologiske forbedringer i denne delen av vognparken. Anbefalingene
er i korthet disse:
• Forbedret kjøretøyteknologi vil på sikt gi forbedringer, men det må iverksettes
flere tiltak for å nå nasjonale mål om luftkvalitet
• Lavutslippsoner anbefales å bli et tiltak som kommunene kan benytte seg av for
å redusere lokal luftforurensning
• Lavutslippsoner vil regulere tilgangen til områder for tunge kjøretøy som ikke
oppfyller gitte Eurokrav til utslipp, og dette vil bidra til å øke utskiftingstakten.
• Slike soner vil også gi eiere av eldre kjøretøy insentiv til å montere renseutstyr
der dette er mer lønnsomt enn å skifte ut kjøretøyet
Kommunene har i dag muligheter til å benytte både piggdekkavgift og vegprising. Dersom lavutslippsoner, piggdekkavgift og/ eller vegprising blir aktuelle i samme geografiske
område, anbefales at dette må samordnes.
Samferdselsdepartementet jobber for tiden med oppfølging av denne saken med sikte på
å endre lovverket. Aktuelt tidspunkt for å kunne gi kommunene anledning til å innføre
lavutslippsoner er tidligst 2009.
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HELSEASPEKTET I TRANSPORTSEKTOREN
Internasjonale helseanbefalinger tilsier at vi bør ha minst 30 minutter med moderat, fysisk
aktivitet pr dag. Omfattende studier over lang tid i Danmark viser videre at de som sykler
minimum 1 time pr uke, i gjennomsnitt kan forvente å få om lag 4- 6 år ekstra leveår
avhengig av hvor tidlig man begynner å sykle.
Folkehelseinstituttet har beskrevet de helsemessige effektene ved forurensing fra
vegtrafikken. De skiller mellom akutt eksponering (1- 72 timer) og kronisk eksponering
(langvarig moderat eller gjentatte kortvarige eksponering). Effektene av forurensing fra
vegtrafikken deles i følgende grupper:
=>Svevestøv
o Fra forbrenning av drivstoff
o Fra slitasjepartikler (dekk, bremser..)
=>NO og NO2
=>PAH, VOC, Ozon
Undersøkelser fra Nederland viser at svevestøvet forårsaker like store tap av gode leveår
som trafikkulykker. Og Nederland har ikke piggdekkslitasjen som vi har i Norge. De
helsemessige effektene fra luftforurensinger er luftveissykdommer, forkjølelse, astma,
bronkitt, hjerte- karlidelser, lungekreft, arvelige forandringer. Vegstøvet forsterker i tillegg
eksponeringen for ulike allergier. Forbrenningssvevestøvet fra dieselmotorene er 100
ganger større sammenlignet med fra bensinmotorer. Men det er store forskjeller på nye
og gamle dieselmotorer.
Alle som ferdes i trafikken utsettes for svevestøv. Studier tyder på at de som sitter i
kjøretøyene er minst like utsatt som fotgjengere og syklister.
INNSPILL FRA TRONDHEIM NÆRINGSFORENING
Trondheim Næringsforening er en engasjert samarbeidspartner i utviklingen av et velfungerende transportsystem i Trondheim og Trondheimsregionen. Foreningen sier i et
møte i fm denne byanalysen at det er svært viktig å få det overordnede stamvegnettet
på plass i og rundt Trondheim. Primært er Næringsforeningen tydelig på at dette er et
offentlig ansvar.
Hvis hovedvegnettet ikke kan bli bygd ut innen overskuelig framtid med ordinære midler,
mener foreningen at næringslivet og byen er mest tjent med en forsert utbygging gjennom
et spleiselag med næringslivet, brukerne av vegnettet (bompenger på enkeltprosjekter)
og det offentlige. Næringsforeningen lanserer for tiden en slik løsning der vegnettet ved
Sluppen kan være ferdig bygd i løpet av 2011, Tonstad- Tillerkrysset i løpet av 2010 og
strekningen Tillerkrysset- Klett i løpet av 2013.
Næringsforeningen er også engasjert i å forbedre forholdene for vareleveranser i Trondheim
sentrum. Aktuelle tiltak er standardiserte laste- losseplasser, innføring av ulike leveringstidspunkter, lastesoner utenfor hovedvegnettet i Midtbyen, og samkjøring. Foreningen
anmoder Trondheim kommune om å ta initiativ til et toårig prosjekt hvor formålet er å
redusere bilkjøringen for å distribuere gods internt i Trondheim med 25%. Utgangspunktet
skal være å oppnå en miljøgevinst og samtidig gi næringslivet en økonomisk fordel ved
mer rasjonell distribusjon.

1.10 Jernbaneverkets plangrunnlag
Handlingsprogrammet 2006- 09
Følgende investeringer for Trønderbanen ligger til grunn for Jernbaneverkets handlingsplan for perioden 2006-2009:
• Gevingåsen tunnel
• Hastighetsøkende tiltak Trondheim- Steinkjer
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• Stasjons- og knutepunktstiltak: Stjørdal, Levanger og Vikhammer. Forbedring
av sikkerhet og tilgjengelighet for alle stasjoner sør for Steinkjer.
• Kundeinformasjon: Oppgradere høyttalere og anvisere/monitorer
• Planskilt kryssing og sikring av planoverganger
Det er et mål å øke kapasiteten i nærområdene rundt Trondheim (Trondheimsregionen)
samt å redusere driftsutgifter og effektivisere både gods- og persontransportene.
Det som skiller seg ut som den store forbedringen er Gevingåsen tunnel som nesten
fordobler kapasiteten på strekningen Hell-Hommelvik som er dagens ”flaskehals” med
tilnærmet 100 % kapasitetsutnyttelse i rushtiden.
STASJONS- OG KNUTEPUNKTSTILTAK I FRAMTIDEN
For tiden utvikles det planer for Trondheim Sentralstasjon med blant annet tverrgående
gangforbindelse til havna/ pirterminalen med hurtigbåtforbindelser til ytre deler av fylket.
I konseptet ligger også behovet for byutvikling på sjøsiden.
Jernbanen har i dag 5 lokalstasjoner i det sentrale byggebeltet mellom Trondheim sentrum
og Rotvollneset: Lademoen, Lilleby, Ladalen, Leangen og Rotvoll. Disse supplerer Trondheim sentralstasjon og er viktige for lokalreisende. For tiden planlegges sammenslåing av
Ladalen og Leangen til et større knutepunkt mellom dagens to holdeplasser.
For tiden arbeides det med plan for Trondheim lufthavn Værnes. Planarbeidet inkluderer
holdeplass Værnes. Gangavstand mellom holdeplass og flyterminal er kort selv om den
er lengre enn avstanden til flybuss og flytaxi. Men med et sterkt forbedret togtilbud som
tilpasses flyavganger/ankomster, forventes det at mange flere finner det hensiktsmessig
å bruke toget som tilbringer.
For Stjørdal stasjon er det i gang et arbeid som vil forbedre adkomst for kundene og
påstigning. I foreliggende planer foreslås det alternativene enten ny mellomplattform
eller sideplattformer som ses i sammenheng med ny undergang under sporene.
GODSTERMINALEN
Jernbaneverket har fått utarbeidet forslag til en overordnet strategi for prioritering og
utvikling av jernbanegodsterminaler blant annet i fm NTP- arbeidet3. Om Brattøra sies
følgende:
• Tilgjengeligheten til Brattøra med bil er til dels problematisk
• Lokaliseringen av godsterminalen er svært nær hovedsporet
• Gjennomkjøringsterminal er ikke mulig
• Maksimal mulig sporlengde er 300 meter
• Lang snutid for tog på grunn av korte spor og mye skifting. Pr i dag ikke
problem for kapasitet, men for effektiviteten som gir terminalkostnad
• Kort vei til de største kundene, men sentrumslokaliseringen gjør at det er lite
plass til ekspansjon
• Prosjektet ”Trøndelagterminalen” ser store muligheter for fremtidig integrasjon
land- sjø knyttet til den nåværende jernbaneterminal
Figurene på neste side viser et oversiktsbilde over Brattøra med planene for havneområdet inntegnet.

3
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Figur 10:

Oversiktsbilde og plan for havneområdet

STAMNETTUTREDNING. MER PÅ SKINNER FRAM MOT 2040
Avsnittet oppsummerer Jernbaneverkets Stamnettutredning, utvikling fram til 2040. Det
er trukket ut det som angår Trøndelag.
Persontrafikken på Nordlandsbanen er todelt: Lokaltrafikk mellom Trondheim (Lerkendal) og Steinkjer (Trønderbanen) og regiontog mellom Trondheim, Mosjøen, Mo i
Rana og Bodø. Lokaltogtrafikken har økt fra ca. 900 000 reiser i år 2000 til 1,1 mill. reiser
i 2005. Også regiontrafikken har økt - i 2005 var det ca. 164.000 reiser Trondheim-Bodø
(tellepkt. Mo).
Tabellen under viser reisetid for ulike transportmidler på noen relasjoner (i 2006/2040,
person):
Tog

Personbil

Ekspressbuss
4

Fra Trondheim til:

2006

2040

2006

2040

2006

Steinkjer

2:06

1:10

1:40

1:13-1:22

2:10

Mosjøen

5:20

4:20

5:35

4:40-5:02

2040
1:45-1:50
5:10-5:30

På strekningen Trondheim- Steinkjer vil Trønderbanen ha en viktig rolle og ha store
andeler av pendlertrafikken inn/ut av Trondheim. Dette betinger imidlertid at kjøretiden
på strekningen reduseres i forhold til i dag og at frekvensen kan økes fra dagens timestil halvtimesfrekvens. Dersom banen skal spille en rolle i forhold til tilbringertrafikken
til/ fra Trondheim lufthavn Værnes, kan det være nødvendig å øke frekvensen til 4 tog pr
time. Økningen i reisetid mellom Trondheim og Steinkjer må ses på som målsetning for
kjøretid fram til 2040.

1.11 Logistikknutepunkt - Trøndelagterminalen
Trøndelagterminalen er et regionalt varestrømsprosjekt for godstransport der havn utgjør
ett ledd i logistikkjeden, samordnet med bane og bil. Med utgangspunkt i et tverrpolitisk
ønske om å overføre gods fra vei til bane og båt er prosjektet helt i tråd med Regjeringens
ønske om å ”utvikle havnene til logistikknutepunkter”. Trondheim kommune og
Jernbaneverket og Statens vegvesen står bak prosjektet Trøndelagterminalen i samarbeid
med Trondheim Havn.

4

Antatt hastighet for personbil i 2040
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Det er nødvendig å forstå forskjellen på Trøndelagterminalen som konsept og Brattøra
som fysisk logistikknutepunkt. Trøndelagterminalen er et regionalt varestrømskonsept
med fokus på effektivisering av de transport- og logistikkutfordringene som næringslivet
i regionen står ovenfor. Trøndelagterminalen som konsept er stedsuavhengig, men fordi
det ikke finnes alternativer til plassering innen et tidsperspektiv på 15-20 år er Brattøra
naturlig lokalisering for logistikknutepunktet som omfatter bil, båt og bane.
Trondheim Havn sin visjon er ”Midt-Nordens logistikknutepunkt”. Brattøra på Trondheim
havn er i dag regionens viktigste knutepunkt for godshåndtering med bil, båt og bane.
Nøkkeltall viser 2300 tyngre kjøretøy per døgn hvorav 700 trailere og 300-400 distribusjonsbiler, hver med mange turer. I tillegg 12 godstog per døgn og 4500 båtanløp per år.
I følge CargoNet er Brattøra det viktigste knutepunktet etter Alnabru i Oslo.
Godsmengdene til/fra Trondheim er grovt beregnet til ca 9 mill. tonn per år (2000 tall)5.
Markedsandelene fordelte seg slik; bil-52 %, bane 34 % og båt 14 %. Det er imidlertid
mangel på god oversikt over godsstrømmer til og fra regionen, noe som gjør det vanskelig
å drive god transportplanlegging.
Området øst for Havnegata på Brattøra skal videreutvikles som logistikk- knutepunkt for
godstransport tilpasset framtidas krav. Dette skal skje i samhandling med Jernbaneverket, Statens vegvesen og Trondheim kommune. Muligheten for overføring fra veg til båt
og bane øker betraktelig ved samkjøring av transportmidler i intermodale knutepunkt.
Brattøra som logistikknutepunkt skal fungere som et effektivt ledd i andres transport- og
logistikkjeder. Konseptet er helt i tråd med intensjonene i NTP samt forventninger fra
næringslivet om effektiv transport og logistikk.

Figur 11:

5
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1.12 Luftfarten- status- utfordringer
Trondheim lufthavn,Værnes er stamlufthavnen for Trøndelagsfylkene. Den ligger sentralt i
sitt influensområde med svært gode forbindelser til hovedveiene E6 nord/sør og E14 østover
og jernbane både nordover, vestover til Trondheim (30 km) og østover til Sverige.
Værnes er i dag Norges tredje største lufthavn knepent foran Stavanger lufthavn, Sola.
Værnes er en internasjonal lufthavn som betjente vel 2,9 mil. passasjerer i 2005, derav
0,4 mil. på utland.
Utenlandstrafikken vokser meget sterkt. Stadig flere fritidsreisende er ikke opptatt av hvor
de skal reise men at det er lett tilgjengelig og billig og et interessant reisemål. Innkomne
turisme er fortsatt satsningsområde.
Nøkkeltall for Værnes, 2006:
• 3.1 mill passasjer – 500.000 utland – vokser med ca 25 % pr. år
• 55.000 fly pr. år – ca 200 på hverdager
• Ca 800 ansatte totalt
• Avinor: Ca 120 ansatte
• Parkeringsareal: 44 mål
• 500 000 parkerte biler (2006)
Flyselskapene forventer en bevisst og samlet markedsinnsats fra reiseliv, næringsliv og
det offentlige. Flyselskapene er ikke spesielt opptatt av å fly til/fra Trondheim, men satser
på distrikter og destinasjoner der reiselivet, næringslivet og offentlige instanser bidrar i
markedsføringen og til å gjøre rutene kjent. Flyselskapene flyr på destinasjoner og strekninger der de får best utnyttelse og inntjening på flymateriell og mannskap.
Følgende tunge flaskehalser er påtrengende i dag:
Banesystem og flyoppstillingsplasser foran begge terminalene
• Terminalbygg: Innsjekk, ankomst, bagasjesystemer og sikkerhetskontroll
(kjernefunksjoner)
• Terminalbygg: Kommersielle arealer
• Tilbringersystem med veisystem, atkomstsone og parkeringsplasser
• Administrasjonsbygg

Figur 12:

Oversiktsbilde over Trondheim lufthavn Værnes
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1.13 Oppsummering utfordringer
Trondheim og Trondheimsregionen står overfor betydelige utfordringer innen alle transportområdene. Det er behov for utvikling av infrastrukturen både på veg, jernbane, havn
og luftfart. Kollektivtransporten mister markedsandeler, og framkommeligheten for buss
i Trondheim blir stadig dårligere. Trondheim kommune legger for tiden betydelige midler
i reduserte billettpriser på kollektivtrafikken. Men det er store behov for forbedringer i
infrastrukturen for de miljøvennlige transportformene kollektivtransport og sykkel.
Trafikkulykkesutviklingen på veg i Trondheim og Trondheimsregionen har de siste årene
vært dårligere enn i de øvrige storbyene. Klimautfordringer og helseutfordringer tilsier
videre at vi må få en markert dreining av persontrafikken over på de miljøvennlige
transportmidlene.
Det er behov for utvikling og effektivisering av næringstransportene. Å legge til rette for
og videreutvikle logistikknutepunktet på Brattøra med funksjonsdeling mellom bane,
bil og båt vil bidra til at andel gods til/fra Midt-Norge på sjø og bane kan øke. Redusert
biltransport til regionene vil bidra til økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Også på luftfartssiden står man overfor store utfordringer på infrastruktursiden for å kunne møte
forventet økt trafikk over Værnes.
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2

Utvikling- trender- muligheter

2.1 Befolkningsutvikling
Befolkningsutviklingen i Trondheim og Trondheimsregionen er vist i tabellen nedenfor.
Prognosen for befolkningsutvikling i 2015 er basert på prognoser fra SSB og Trondheim
kommune.
Antall pr
1.1.2006

Endring
1995-2000

Endring
2001-2006

Prognose
2006-18

Befolkning Trondheim

158 600

+ 4,2 %

+ 5,6 %

+15 %

Befolkning Trondheimsregionen

74 300

+ 3,3 %

+ 7,2 %

Veksten de siste 10 årene har vært omtrent like stor i Trondheim og i Trondheimsregionen,
mens den i den siste perioden har vært størst i Trondheimsregionen.

2.2 Utvikling og trender i persontransportmarkedet
En generell trend de siste 15- 20 år i de største byene i Norge har vært at biltrafikken har
økt med mer enn 50% og belegget i bilene har blitt lavere. Kollektivtrafikken har tapt
markedsandeler. I gjennomsnitt er antall kollektivreiser pr innbygger redusert med ca
10% fra 1986 til 2001.
I det pågående arbeidet med ny utgave av Fakta om kollektivtrafikken (Vegdirektoratet/
Civitas) pekes det på at det er fortsatt et stort potensial for økt bilbruk i Norge. Drivkreftene i samfunnet og de seinere års utbyggingsmønster bidrar til at byene blir stadig mer
bilavhengige. Dersom det ikke settes inn mottiltak, er det all grunn til å vente at utviklingen
på ny trekker i retning av økt bilbruk og mindre kollektivtransport. Dette vil få følger for
miljøet, ressursbruken, byenes funksjonsdyktighet og transportsvake gruppers mulighet
for deltakelse i samfunnet.
Mange av de byene i mellom- Europa som blir trukket frem som typiske kollektivbyer er i
like stor grad sykkelbyer eller byer som har satset på en revitalisering av sentrumskjernen.
Denne satsingen forutsetter at befolkningen får god tilgjengelighet til sentrumskjernen
uten å benytte bil. I denne sammenheng blir kollektiv- og sykkelsatsingen et virkemiddel
for å åpne bysentrum for myke trafikanter og ikke et mål i seg selv.
CityMobil i Trondheim er et EU- prosjekt der man vil teste ut ulike framtidige mobilitetskonsepter i by med for eksempel førerløse transportmidler. Trondheim har vist interesse
for å delta i dette prosjektet. CityMobil er en løsning som er ment å være et supplement
og ikke i stedet for tradisjonelle kollektivtransportløsninger.
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2.3 Markedsanalyser, andres erfaringer, potensial
for endring i reisemiddelvalg
Reisemiddelfordelingen i Trondheim og Trondheimsregionen er registrert i en omfattende
reisevaneundersøkelse i 2001. Som diagrammet viser er det store forskjeller mellom
Trondheim og resten av Trondheimsregionen.

Reisemiddelfordeling Trondheim og Trondheimsregionen
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Figur 13: 8 av 10 reiser med bil i Trondheimsregionen, nesten 6 av 10 med bil i Trondheim

Ved flere anledninger er det i Trondheim gjennomført markedsundersøkelser for å kartlegge
bilreisendes muligheter for å benytte alternative transportmidler som kollektivtransport,
sykkel og gange. Generelt viser det seg at nesten av 50 % av biltrafikantene har reelle
muligheter til å benytte andre transportmidler, både når reisehensikten er arbeid/ studier
og andre reiser. Den ferskeste undersøkelsen er fra Tillerområdet (juni 2006), og denne
viser flere interessante trekk:

Valgmuligheter for biltrafikanter, arbeid/studiereiser
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Figur 14:
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Nesten halvparten av bilbrukerne i Tillerområdet har alternative reisemåter
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I noen undersøkelser er det også spurt om konsekvensene av å velge andre alternativer
enn egen bil. Lengre reisetid inkl. ventetider, gangtider ved bussreiser, og upraktisk, er
de viktigste motargumentene. Tilsvarende tall er framkommet gjennom andre lokale
markedsanalyser.
Potensialet for overføring av personbiltrafikk er følgelig stort. For å få til en overgang fra
personbil til kollektivtransport viser blant annet sveitsiske erfaringer at det minimum må
være kollektivtilbud hvert 15. minutt, og reisetidsforholdet kollektiv/ personbil må helst
være mindre enn 2. I Trondheim er det kun på reiser til/ fra Midtbyen at reisetidsforholdet er omlag 2. På reisestrekninger i Trondheimsregionen som for eksempel OrkangerTrondheim og Stjørdal- Trondheim, er reisetidsforholdet kollektiv/ personbil godt under
2 i rushtidene.
Men det viktigste virkemidlet for å få til endringer i reisemiddelvalgene er tilgangen
på parkering. Dette er dokumentert både gjennom internasjonale, nasjonale og lokale
undersøkelser. Reisevanedata fra Oslo i 2005 viser hvor stor andel av arbeidstakerne som
velger bil- eller kollektivtransport avhengig av tilgang og kostnad til parkering:
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Figur 15:
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Fri parkering resulterer i svært liten bruk miljøvennlige transportmidler

I Trondheim viser den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2001 at 71% av arbeidstakerne som benyttet bil til bykjernen hadde gratis parkering med god kapasitet. Tilsvarende
andel utenfor bykjernen var 96%.
TØI har beregnet potensialet for økning i sykkeltrafikken i byer og tettsteder. Nesten
halvparten av alle reiser er kortere enn 5 km. Det er beregnet å være et potensial for å
overføre 1/3 av denne type bilturer til gange og sykkel. Hvis man oppnår en slik overgang
fra bilførere, vil dette føre til en økning i gang- og sykkeltrafikken med ca 35 %. Hvis også
bilpassasjerer og kollektivreisende på disse relativt korte reisene overføres i samme grad
til gang- sykkel, vil økningen for gang og sykkeltrafikken bli ca 50 %.
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2.4 Markedsanalyse
før- etter bomringnedleggelsen i Trondheim
SINTEF har på oppdrag fra Vegdirektoratet gjort markedsanalyser både før og etter
nedleggingen av bomringen. Resultatene av disse analysene er relevante og interessante
i arbeidet med NTP og Byanalysen. Et av spørsmålene går på synspunktene på at det har
vært bomring i Trondheim:
Spørsmål: Inntektene fra bompengeringen har blitt brukt til tiltak innen veibygging
(Omkjøringsvegen), kollektivtrafikk (bussfelt), sikkerhet (gang-\sykkelveger) og miljø
(beplantning og forbedring av gågater i Midtbyen). Med bakgrunn i hvordan inntektene
har blitt brukt, hva synes du om at vi hadde bomring i Trondheim?
Figuren nedenfor viser ganske overraskende at det i 2006 har vært en stor økning i andel
positive til bomringen, når de ser tilbake på det som har vært. Nå er det 48 % positive
mot 27% negative. Høsten 2005 var 30 % positive og 38 % negative. Andelen Verken eller
har minket fra 30 % i 2005 til 23 % i 2006.
0,0 %
2005: Med bakgrunn i hvordan
inntektene har blitt brukt, hva
synes du om innføringen av
bomsystemet i Trondheim?

2006: Med bakgrunn i hvordan
inntektene har blitt brukt, hva
synes du om at vi hadde
bomring i Trondheim?

Meget negativ

Figur 16:

25,0 %

50,0 %

19,5 %

29,6 %

18,3 %

12,1 %

15,2 %

Nokså negativ

23,1 %

75,0 %

25,7 %

4,7 %

32,8 %

Nokså positiv

Verken eller

100,0 %

15,2 %

Meget positiv

Vet ikke

Bare 27 % av Trondheims befolkning var negative til bomringen

Et annet spørsmål går på hvordan byens innbyggere vil prioritere bruk av midler på
lokale samferdselstiltak hvis det igjen skulle kreves inn penger lokalt til transportformål.
Tiltak knyttet til de miljøvennlige transportformene og miljø- og trafikksikkerhetstiltak
er dominerende i svarene blant de 750 spurte i undersøkelsen:
0%

Estetisk og miljømessig forbedring i byen

5%

10 %

22 %

Nye bilveganlegg

14 %

Forbedre og vedlikeholde eksisterende veger
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25 %

23 %

Forbedre trafikksikkerheten på vegene

Figur 17:

20 %

9%

Forbedre kollektivtransporttilbudet

Bedre forhold for syklister

15 %

22 %

10 %

Hvis aktuelt med nye bompenger, ønsker 64 % at midlene brukes til KSM- tiltak
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En annen problemstilling som også ble tatt opp i 2005 var spørsmålet om forsert utbygging
sørover med bompengefinansiering. Ordlyden var slik i 2006- undersøkelsen:
Spørsmål: Utvidelse av Oslovegen mellom Sluppen og Marienborg og ombygging til fire
felt på E6 på strekningen Tonstad - Melhus mangler finansiering. I dag er det allerede
køproblemer på Sluppen bru og mot Klett. I følge Nasjonal Transportplan vil en tidligere
gjennomføring av disse prosjektene være avhengig av at det blir tilslutning til en brukerfinansiering. Hvilken holdning har du til en slik forsering, som forutsetter innkreving av
bompenger?
Figuren nedenfor viser at det er en markert endring siden 2005. Da var 31 % positive og
50 % negative, i 2006 er 42 % positive og 41 % negative. Første gang dette spørsmålet
ble stilt var i 2003. Da var 23 % positive og 56 % negative.
0,0 %

25,0 %

2005: Hvilken holdning har du
til en slik forsering, som
forutsetter innkreving av
bompenger også etter 2005?

2006: Hvilken holdning har du
til en slik forsering, som
forutsetter innkreving av
bompenger?

Meget negativ

Figur 18:

30,3 %

23,1 %

Nokså negativ

50,0 %

19,7 %

18,3 %

Verken eller

75,0 %

16,8 %

17,5 %

Nokså positiv

21,2 %

24,5 %

Meget positiv

100,0 %

10,0 %

15,1 %

Vet ikke

Befolkningen er delt på midten i synet på bruk av bompenger til ny E6 sør og
ny Sluppen bro/Oslovei

2.5 Utvikling og trender i godstransportmarkedet
Alle store byer bør ha et logistikknutepunkt med terminaler for næringstransport hvor
bane, båt og bil kan samkjøres. Det ”ideelle” logistikknutepunkt er et knutepunkt med
god forbindelse til hovedveg, jernbane og sjø, gjerne også til flyplass. Dersom en by som
Trondheim ikke har et samordnet logistikknutepunkt vil det medføre mye ekstra intern
transport i byen og distriktet. For mindre steder vil det også være en fordel å konsentrere
næringstransporter til et knutepunkt, som igjen knyttes mot et sentralt logistikknutepunkt
og hovedkorridorer.
Hvilket mønster vil det være på varehandel om 15-20 år? Vil de store transportører ha
blitt større, og hvordan vil fremtidens transportterminal se ut? Hvordan vil bruk av IT
innen transportstyring ha utviklet seg? Hvordan er vår eksportindustri om 15-20 år, og
vil det påvirke godsbalansene? Hvordan skal det tenkes i forhold til lokalisering av nytt
knutepunkt og hva bør det legges vekt på? Det er sannsynlig at dagens transportmønster
ikke er gjeldende om 15-20 år.Vil hurtiggående skip ta over mye av godstransporten til/fra
Norge? Mye tyder på at bane kan øke ytterligere, og at vi får kombinasjoner av bane og
båt. I så fall må baneterminal ligge i havn, eller ha en god tilknytning til havn.
I forbindelse med prosjektet ”Effektive terminaler” ble Jernbaneverket, Cargo Net og
Havneforeningen utfordret til å lage en beskrivelse av fremtidens jernbaneterminal og
havneterminal. ”Utviklingstrenden i Europa viser at det går mot større godstransportsenter
(freight). Fremtidens terminal er plassert i nærhet til samlastere og transportselskap med
best mulig atkomst fra hovedveier og tilknytning mot havn og sjøtransport. Fremtidens
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terminal bygges med hovedfokus på intermodal transport. Målet er å utforme terminalen for effektiv logistikk. Fremtidens havneterminal vil utvikles som en konsekvens
av hvordan aktørene tenker og samhandler. Elementer som påvirker fremtidens terminal vil være å ta hensyn til krav og forventninger markedet stiller. Se på trender innen
transportmarkedet og omverden for øvrig, og hvilke arealmuligheter som finnes. Det er
to mulige utfall. Enten ligger fremtidens terminal i havna, ellers så ligger den geografisk
godt knyttet til havna.”
Etter hvert som handelen blir stadig mer internasjonal og globalisert vil også kravene til
effektive logistikkjeder bli stadig viktigere og mer krevende. Dette stiller bl.a. store krav til
endringer i kostnadsstruktur, effektivitet og ikke minst fleksibilitet hos aktører som raskt
kan tilpasse seg produsentenes til enhver tid endrede praksis og krav. I tillegg settes også
stadig større del av produksjonen ut til lavkostland noe som igjen gjør at logistikkutfordringene vokser med en stadig økende andel transport. Den delen av transport som kommer
fra Asia kommer i dag sjøveien og det stilles derfor strenge krav til omlastningshastighet
når containerskipene stadig blir større.
Havner, på lik linje med andre distribusjonssentre, vil derfor i fremtiden spille en stadig
viktigere rolle innenfor internasjonal logistikk og det er derfor essensielt at det legges
til rette for denne type industrialisert aktivitet på områdene der intermodale transporter
møtes. Dette vil kreve stor grad av samlokalisering siden det ikke vil være særlig rom for
omlastinger og dyre mellomtransporter.
Siden varer og komponenter kommer fra ulike deler av verden blir det viktig å utvikle gode
og funksjonelle distribusjonssentra og at disse planlegges i sammenheng med havne- og
jernbaneterminalutbygginger.
Godsterminalene vil tilby stadig flere kompletterende tjenester til lasting/lossing og
transport noe som også medfører økt arealbehov ved terminalene. Bedre samarbeid mellom leverandørene av transportkapasitet vil totalt sett gi bedre forhold for næringslivet i
regionen. Fokus på miljøvennlig og leveringssikker transport av råstoff, halvfabrikata og
industriprodukter til markedene utenfor Norge øker. Utvikling av transporttilbudet på
bane for nye godsslag og fortsatt satsing på kombitrafikk med raske pendeltog og høy
frekvens mellom destinasjonene gir økt transporttilbud på bane.

2.6 Utvikling godsterminaler og
persontransport på bane
UTREDNING: JERNBANENS AREAL- OG SPORBRUKSBEHOV I TRONDHEIM.
HØRINGSUTGAVE OKT. 2006
Presset på jernbanearealer har vært og er fortsatt stort i Trondheimsområdet. Det har i
ulike sammenhenger vært stilt spørsmål om jernbanens behov for ulike sporområder
eller om arealer kan fristilles til andre formål.
Jernbanens virksomhet til Trondheimsområdet omfatter følgende funksjoner: Persontrafikk,
godstrafikk, vedlikehold av materiell, drift- og vedlikehold av infrastruktur. Innenfor disse
virksomhetene (eller funksjonene) er følgende typer infrastruktur vurdert:
• togtrafikkspor
• stasjoner/holdeplasser med adkomster
• godsterminaler
• tilknytning side- og havnespor
• driftsspor/-anlegg, hensettingsspor, skiftetomter
• annen jernbanetilknyttet virksomhet som ikke Jernbaneverket har ansvar for.
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Det er gjennomført en markedsvurdering av person- og godstrafikken for å forsøke å
kvantifisere den framtidige trafikken til og fra Trondheim.
PERSONTRAFIKK
For persontog er følgende vurdert: Fjerntog, regiontog, lokaltog og bytog. Den viktigste
endringen fram til 2030 vil være en dobling av rutefrekvensen mellom Trondheim og
Steinkjer (til halvtimesfrekvens).
Prognosen for persontrafikk gir grunnlag for å angi sporbehov for hensetting av persontrafikkmateriell. I dag er behovet vurdert til å være 1500 meter. Fram til 2020 er behovet
1700 meter og i 2030 1900 meter hvis sannsynlig prognose slår til.
Personprognosene baserer seg på opplysninger fra foreliggende grunnlagsmateriale,
diverse kilder datert fra 2004 og til i dag. Det er ikke foretatt egne intervjuer eller markedsundersøkelser i Spor- og arealbruksplanen.
GODSTRANSPORT
For godstrafikken er følgende togtyper vurdert: Kombitog (intermodale transporter),
systemtog og vognlast.
• Intermodale transporter / kombi: Regelmessige heltog for containere, vekselflak
og semihengere mellom bestemte omlastingsterminaler. Tilbudet er åpent for
alle (som oftest samlasterne, større bedrifter) som vil sende slike lastbærere. Men
en grov tilnærming kan man si at dette er transportform for forbruksvarer.
• Systemtog inklusive transport av nye biler: Opplegg der en eller noen få kunder
inngår avtale med en togoperatør om et bestemt togopplegg for bare denne/disse
kundenes gods mellom bestemte sidespor eller omlastingsterminaler. I Trøndelag
gjelder dette for eksempel tømmertransporter via Meråkerbanen til papirindustrien
på Skogn og diverse returtransporter fra Ranheim papirindustri. Import av nye biler.
Foregår nå på Nyhavna. Ny plassering under vurdering. Utredningen foreslår
Heggstadmoen på Heimdal som ny lokalisering.
• Vognlast: Opplegg der det kan sendes en eller flere vogner fra og til sidespor eller
spesielle terminaler (frilastterminaler) innenfor visse geografisk områder. Tilbudet
er åpent for alle som vil sende slike vogner. CargoNet finner det ikke lenger økonomisk lønnsomt å tilby et vognlasttilbud som dekker alle jernbanestrekninger. Det
er ”bred” enighet om at denne togtypen ikke har en framtid verken i Trøndelag eller
landet for øvrig.
Videre omtales de intermodale / kombitransportene fordi de er dimensjonerende for
både spor- og terminalkapasitet.
Samlasterne (Norcargo, Schenker Linjegods, Posten, Tollpost Globe, Danzas) er de viktigste
kundene for kombitrafikken. Cargonet har de siste årene hatt over 50 % av samlasternes
transporter og er nå på vei opp til 70 %.
Dagens tog er ca 400 meter lange, mens sporlengden på Brattøra i dag er 300 m. Dette
betyr at togsettene i dag må splittes. Det forventes at nytt lokomotivmateriell gir mulighet
for toglengde på 600 meter. Dette vil redusere antall tog, med samme antall TEU6, med
2/3. Dette vil forbedre kapasiteten på bane. Men godsterminalene får ikke reduserte krav,
tvert imot blir lengdekravet større om man ikke aksepterer splitting av togsettene.

6

TEU: Twenty feet Equivalent Unit – internasjonal betegnelse på en 20 fot container
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På bakgrunn av dette og visse andre vekstforutsetninger som beskrives i utredningen, er
det antatt følgende vekst i intermodale transporter over Trondheim:
Utviklingsscenarier
Tidsperspektiv

Pessimistisk

Sannsynlig

Optimistisk

2005-2006

10 %

12 %

20 %

2006-2007

5%

10 %

17 %

2008-2030 (pr år)

0%

3%

4%

I 2005 ble det på Brattøra håndtert ca 100 000 TEU. Dette utgjør i gjennomsnitt 1850
TEU/uke eller 370 TEU/dag. For ukevolum i 2005 var fordelingen 1450 TEU til/fra Alnabru
og 400 til/fra Bodø. Erfaringsmessig kan en maksimal trafikk pr dag være ca 25 % høyere
enn gjennomsnittet. Dette betyr i så fall ca 460 TEU på den største dagen.
Hvis en regner med 10 tonn pr container ble det i 2005 omsatt ca 1 millioner tonn containerbasert transportmengder over godsterminalen.
Dagens Brattøra har 4 lastegater (8 spor) med kapasitet til 4 hele tog samtidig. Dagens
trafikk er 4 togpar til/fra Alnabru og 2 togpar til/fra Bodø/Mo. I dag er det ca 400 TEU på
en normal dag.
Utredningen angir videre en rekke tiltak som blir aktuelle som følge av de forskjellige
utviklingsscenariene for både togtrafikkspor, stasjoner/holdeplasser, godsterminaler,
sidespor, havnespor og hensettingsspor. De viktigste av annen jernbanetilknyttet virksomhet som angis er oppgradering av Trondheim Sentralstasjon og ombygging av verksted
Marienborg.
Det er gjennomført en egen vurdering av Brattøra godsterminals kapasitet i forhold til
forventet trafikk. En effektivisert Brattøra godsterminal forventes å kunne gi fordoblet
kapasitet innefor dagens arealer. Imidlertid er terminalens kapasitet i meget stor grad
avhengig av ruteordningen, dvs. hvor spredt i tid togene kommer og går. Hvis det aksepteres en viss spredning, utover dagens mest ettertraktede ankomster om morgenen og
avganger om kvelden, vil det kunne oppnås kapasitet på 12 tog med 400 m lengde eller 8
tog med 600 m lengde hver vei hver hver dag. Ved ytterligere spredning kan kapasitet blir
høyere enn dette. Gjennomsnittskapasitet beregnes ut av dette til 885 TEU pr dag. Dette
betyr at terminalen har tilstrekkelig kapasitet til å ta ”sannsynlig” trafikk fram til 2030
og ”optimistisk”kapasitet til 2020. Med maksimal belastning 25 % over gjennomsnitt vil
godsterminalens kapasitet i perioder overskrides før 2020 avhengig av utviklingen.
Utredningen angir videre en rekke tiltak som blir aktuelle som følge av de forskjellige
utviklingsscenariene for både togtrafikkspor, stasjoner/holdeplasser, godsterminaler,
sidespor, havnespor og hensettingsspor. De viktigste av annen jernbanetilknyttet virksomhet som angis er oppgradering av Trondheim Sentralstasjon og ombygging av verksted
Marienborg.
Utredningen anbefaler til slutt følgende:
• At sannsynlig utviklingspotensial legges til grunn for videre planlegging av infrastruktur og avståelse og erverv av arealer. Det må likevel tas høyde for at utviklingen skjer i mer optimistisk retning.
• Det må arbeides videre med detaljplanlegging av Brattøra med Driftsbanegården
og Marienborg.
• For å kunne anslå mer detaljert hvor kapasitetsgrensen på Brattøras godsterminal
ligger, må dette ses i sammenheng med mulige ruteplaner, kapasitet på Alnabru og
hvor grensene for kundenes aksept går i praksis. Detaljert utforming av terminal for
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ytterligere økt effektivitet må studeres. Blant annet må bør bruk av kraner i forhold
til trucker vurderes.
• Utredning av fremtidig lokalisering av et nytt godstrafikk-knutepunkt for Trondheim bør igangsettes så raskt som mulig.
På sikt vil det med fortsatt vekst, kunne oppstå kapasitetsbegrensinger i terminalen.

2.7 Sterke drivkrefter, sterke virkemidler
Det er lettvindt å bruke personbil i Trondheim.Vi bruker bilen stadig mer, kollektivtransport,
sykkel og gange stadig mindre, og vi bor og arbeider mer spredt. Den enkelte innbygger ordner sine daglige gjøremål mest praktisk ut fra sine egne eller familiens hensyn.
Det kan være vanskelig for den enkelte å se sine daglige valg i en større sammenheng.
Problemene for framkommelighet og miljø oppstår jo som en sum av manges valg, og
den enkeltes valg utgjør svært lite i totalen.
Helseaspektet for den enkelte vektlegges heller ikke i særlig grad ved valg av reisemiddel.
Unntak her er syklistene, der 2 av 3 syklister i markedsanalysen i Tillerområdet i 2006
sier at helse tillegges vekt ved valget av reisemiddel. I samme undersøkelsen sier 57 % av
syklistene og kollektivtrafikantene at miljøet tillegges vekt ved valg av transportmiddel.
Det er positivt at så mange har fokus på dette. Men med økende helse- og miljøproblemer
i dagens samfunn, både nasjonalt og globalt, bør det være mulig å fokusere enda sterkere
på dette i også transportsammenheng.
Kostnadene ved bilbruken ser ikke ut til å være til hinder for at vi reiser stadig mer
med personbil. Svært få bilbrukere som er spurt i markedsundersøkelser, både lokalt og
nasjonalt, oppgir at høye billettpriser på kollektivtransporten er årsak til at bilen velges
framfor kollektivtransporten.
Drivkreftene i retning av mer bilbruk er kraftige. Veksten i biltrafikken på verdensbasis er
2- 3% hvert år, vi ser for tiden en enda sterkere vekst i biltrafikken i vår region (fra 4 til 8
%). Dersom denne trenden skal snues, viser all erfaring at det må sterke virkemidler til.
De byområder som har klart dette i betydelig grad, har gjennomført en kombinasjon av
positive tiltak med tilrettelegging for gang, sykkel og kollektivtrafikk, og restriktive tiltak
som sterk styring av parkeringstilgjengeligheten og bruk av avgifter for bilkjøring i bysentrum. I slike byer er det også framtredende med sterk markedsføring av de miljøvennlige
transportformene, gode eksempler på dette ser man i Zurich og Freiburg.

2.8 Oppsummering drivkrefter - muligheter
I de sentrale delene av Trondheim er det behov for en markert overgang fra bilbruk til
miljøvennlige transportformer for å løse miljø- og framkommelighetsutfordringene.
Markedsanalyser viser at store deler av befolkningen har muligheter for endring av
sine reisevaner. Undersøkelser lokalt i Trondheim viser også at befolkningen ønsker at
midler til samferdselsformål i veldig stor grad blir benyttet til å utvikle de miljøvennlige
transportformene.
For å snu utviklingen kreves det sterkere positive og restriktive tiltak enn det vi har vært
villig til å bruke de senere år. Drivkreftene i retning av økt bilbruk er sterke. Med jevnt
over god økonomi i befolkningen får stadig flere muligheter til å benytte bil. Det er også
nødvendig med en bedre tilrettelegging for de miljøvennlige transportmidlene for å få
til trendbrudd.
Jernbaneverket arbeider kontinuerlig for at lokaltogtrafikken i de to Trøndelagsfylkene
skal blir ledende på de markeder hvor toget har kapasitets- og markedsmessige fortrinn.
Fortsatt begrenses jernbanens markedsandeler av liten tilgang til tunge reisemarkeder,
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en umoderne infrastruktur og 20 år gammelt togmateriell. En hovedutfordring på kort
og mellomlang sikt er å utvikle tilbudet på Trønderbanen slik at toget blir mer konkurransedyktig i forhold til transporter på veg. Det legges opp til en satsning på flytoget,
men med en erkjennelse av at flybussen er kommet for å bli.
Siden varer og komponenter kommer fra ulike deler av verden blir det viktig å utvikle gode
og funksjonelle distribusjonssentra og at disse planlegges i sammenheng med havne- og
jernbaneterminalutbygginger.

38

BYANALYSE TRONDHEIM OG TRONDHEIMSREGIONEN

NTP 2010-2019

3.

Egnede mål for transportsektoren
i Trondheimsregionen

Ut fra vår beskrivelse foran, og de sentrale føringene mht målstruktur for NTP- perioden
2010- 19, etablerer vi i denne byanalysen et sett mål. Målene må i størst mulig grad være
målbare. Det vil være slik at vi pr dato ikke har datagrunnlag nok til å konkretisere alle
målene vi foreslår. Men hvis vi blir enige om målene, vil dette danne grunnlag for hva vi
vil styre og måle transportutviklingen etter i tiden framover.
OVERORDNET MÅL, SENTRALE FØRINGER:
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.
Det er ønskelig å ha et fåtall enkle og konkrete måltall på dette overordnede nivået. I de
følgende avsnitt foreslås en del konkrete mål med tilhørende måleindikatorer.

3.1 Framkommelighet
MÅL:
Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader i målområdet.
Indikatorer

Status

1

Tilfredsheten med framkommeligheten for Dette er en ny måte å beskrive situasjonen på for
næringstransportene i Trondheim skal være næringstransportene. For å kartlegge dette må det
minimum 4 på en skala fra 1 til 6
gjennomføres markedsundersøkelser. Så langt er det
ikke gjennomført slike analyser i vårt område

2

Hastighetene for stambussrutene i Trondheim Indikator 2 tar utgangspunkt i Bystyrets vedtak i 2004
skal økes med minst 20 %
om å øke hastighetene innenfor ”Kollektivbuen”
med 25 %. Siden 2004 har hastigheten blitt forverret. Statens vegvesens sentrale måleindikator
på framkommelighet for buss er hastighet på hele
traseen for stambussrutene. Målet om en økning på
stambussrutene som helhet vil bety at hastigheten
økes fra dagens ca 23 km/t i rushtid til ca 28 km/t

3

Kjøretidene med tog mellom Steinkjer og Trond- Indikatoren er konkret og målbar, og den er i dag 2
heim reduseres til 1t 30 min
timer og 10 minutter

4

Tilfredsheten med framkommeligheten på hoved- Indikator 4 er ikke målt, og må kartlegges gjennom
nettet for syklister, også under vinterforhold, skal markedsundersøkelser
være minimum 4 på en skala fra 1 til 6
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3.2 Trafikksikkerhet
MÅL:
Bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte
eller livsvarig skadde i transportsektoren.
Indikatorer
1

Status

50 % reduksjon i antall drepte og hardt skadde i Indikatoren er konkret og målbar. Dagens nivå på
2020 sammenlignet med årssnittet for perioden antall hardt skadde og drepte er 54 pr år, målet er
27 innen 2020.
1998- 2005

3.3 Miljøvennlig transportsystem
MÅL:
Transportsystemet skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, og bidra
til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.
Indikatorer

Status

1

Støy, partikkel- NOx- CO2- og Indikatoren består av flere enkeltindikatorer. Med dagens nasjonandre utslipp iht. enhver tid ale krav er støykravet oppfylt, men nye strengere krav ventes i
gjeldene nasjonale mål
tiden framover. Partikkelutslipp (PM10) og svevestøv overskrider
grenseverdikravene i dag, og NO2, benzen og PM2,5 kan ved nye
grenseverdier bli problematiske i Trondheim. Når det gjelder CO2 er
det ingen fastlagte mål til transportsektoren, men Lavutslipputvalgets innstilling innebærer at vi jevnt over må redusere utslippene
med 1-2% i året.

2

Reduksjon av andelen bilreiser
innenfor Miljøbuen fra dagens
ca 48% til 35%. Tilsvarende
vekst i gang/sykkel/kollektiv

3

Økning i andelen gods på sjø Indikatoren er i utgangspunktet usikker mht dagens situasjon. Det
og bane fra 48 % til 52 % innen pågår imidlertid registreringer og beregninger av godstransporten
som vil gjøre statistikken sikrere.
2020 (til/fra regionen)

Det er ønskelig å kunne registrere markedsandelene innenfor
Miljøbuen på faste tellepunkter. Dataene som eksisterer i dag er basert
på reisevanedata fra RVU 2001. Et telleopplegg ved ytterkantene av
Miljøbuen vil imidlertid bli omfattende og kostbart. Det vurderes for
tiden mulighetene for et automatisert telleopplegg for trafikk til/ fra
Midtbyen, noe som vil gi en god indikasjon på utviklingen.

3.4 Tilgjengelighet
MÅL:
Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle, og transporttilbudet skal gjøre det mulig
å leve et aktivt liv
Indikatorer
1
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Et universelt utformet
kollektivtilbud (infrastruktur og materiell)
for alle innen 2015
på stambussrutene i
Trondheim og Trondheimsregionen

Status
Ved utgangen av 2006 er ca 50 holdeplasser i Trondheim utformet etter kravene
om universell utforming, med unntak av ledelinjer som vil bli tilpasset etter hvert.
Behovet er ca 900 holdeplasser i hele Trondheimsregionen. Om lag halvparten
av bybussene i Trondheim er universelt utformet mht lavt innsteg. Men det
gjenstår bedre tilpasning for synshemmede. Ingen sporvogner, tog eller busser i
Trondheimsregionen er tilpasset kravene om universell utforming. Sør- Trøndelag
fylkeskommune har vinteren 2006/ 07 igangsatt et arbeid for å utarbeide en
handlingsplan for universell utforming av kollektivsystemet. Målet for dette
arbeidet er sammenfallende med denne måleindikatoren.
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4.

Strategier

4.1 Tidligere anbefalte strategier
Anbefalt strategi i Storbyomtalen 2003 var:
1. Det er ønskelig med en forbedring av stamvegnettet slik at dette kan fungere som
et avlastende hovedvegnett. Primært er dette et statlig ansvar, men om nødvendig
aksepteres egenfinansiering for å sikre prosjektenes gjennomføring.
2. I byområdet satses det på de miljøvennlige transportformene. Finansiering av utbygging og drift av kollektivnett med vegprisings- inntekter, parkeringsmidler og
midler fra stat, kommune og fylkeskommune.
3. Jernbanen nordover mot Innherred utvikles etter et InterCity- konsept, basert på et
raskere togtilbud mellom Trondheim, Stjørdal og byene på Innherred. Det er for
øvrig ønskelig med økt fokus på jernbanen som godstransportør, og i tilbringertransporten til/fra Værnes.
Disse strategiene anbefales i prinsippet videreført inn i neste NTP- periode 2010- 19.
Mht punkt 1 er det i St.meld. nr 24 NTP 2006- 15 påpekt at det for de to aktuelle stamvegprosjektene E6 øst og E6 sør Tonstad- Melhus hhv. forutsettes/ er foreløpig er lagt til
grunn at utbyggingen delvis skal bompengefinansieres.
Punkt 3 må også omfatte økt tilrettelegging og satsing på sjø- og banetransport for gods, og
med utvikling av Brattøra som et logistikk-knutepunkt for hele regionen. Målet er å oppnå
en mer effektiv varestrøm og tilpasse terminalområdet til fremtidens krav. En slik utvikling
må skje i tett samarbeid med næringsliv, transportører og veg-, bane- og havnemyndigheter,
og ikke minst være et ønsket prosjekt av byens og regionens myndigheter.
Jernbanen både mot nord (Stjørdal- Innherred) og mot sør (Melhus- Oppdal) utvikles
videre. Mot nord er målet et raskere togtilbud mellom Trondheim, Stjørdal og Innherred.
Mot sør vurderes behovet for flere tog. Tilbudsøkningen skal ses i sammenheng med økt
fokus på tilbringertransporten til/fra Værnes.
Hovedstrategiene som ble anbefalt i fm NTP 2006- 09 ”Storbyomtalen”, er også i hovedtrekk
valgt i Trondheim kommunes forslag til Transportplan for Trondheim. Kommunen har
imidlertid ikke sluttet seg til den delen av punkt 1 som omhandler egenfinansiering.Videre
har Trondheim kommune i sitt Transportplanforslag tatt med et punkt om samordnet
areal- og transport:
Videreutvikling av areal- og transportpolitikken med en tettere bystruktur og lokalisering av
virksomheter som begrenser transportbehov.

4.2 Anbefalte strategier:
Ut fra dette anbefales følgende 5 hovedstrategier for perioden 2010- 19:
1. Hovedvegnettet i Trondheim og Trondheimsregionen bygges ut slik at det vil fungere som et trafikksikkert avlastende vegnett.
2. I det sentrale byområdet av Trondheim (”Miljøbuen”) og i tettstedene i regionen,
utvikles og prioriteres de miljøvennlige transportformene gang, sykkel og
kollektivtrafikk.
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3. Jernbanen både nord mot Innherred og mot sør (til Melhus/ Oppdal), utvikles
videre med raskere togtilbud nordover og flere togavganger sørover.
4. Økt tilrettelegging og satsing på sjø-og banetransport for gods, og med utvikling
av Brattøra som et logistikk- knutepunkt for hele regionen
5. Videreutvikling av areal- og transportpolitikken med en tettere bystruktur og
lokalisering av virksomheter som begrenser transportbehov.
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5.

Virkemidler

I dette kapitlet drøftes en rekke virkemidler som kan være aktuelle for å oppfylle de
anbefalte hovedstrategiene i forrige kapittel.

5.1 Avlastende hovedvegnett
Tiltak

Utdyping- beskrivelse

E6 øst Brattøra- Stjørdal Endeparsellene på E6 øst er under planlegging (Nidelv bro- Grilstad og Værnesmed tilhørende vegtilknyt- Kvithammer). Prosjektet planlegges gjennomført i perioden 2008- 2015 og
ninger
finansiert med utvidet bompengeperiode til 2022, og 30% statsandel. Saken
fremmes for Stortinget våren 2007.
Osloveien- Sluppen inkl ny Det skal gjøres en KS1 på prosjektet i 2007, og videre planlegging avhenger
Sluppen bru med tilhørende av gjennomført KS1. Prosjektet er en viktig lenke i stamvegnettet rundt byen.
Antatt kostnad ligger på rundt 500 mill kr
tilknyttinger til E6
Dorthealyst- Steinberget

Tunnel mellom Steinberget og Dorthealyst, bygges som en del av NAV. Trondheim
kommune forskutterer kostnaden (160 mill), Staten forutsettes å tilbakebetale
dette beløpet i perioden 2014- 17.

Ny E6 sør fra Tonstad til Omfatter ny E6 mellom Jaktøyen i Melhus kommune og Tonstad i Trondheim
Jaktøyen i Melhus
kommune. Strekningen er på 9,6 km. Dagens E6 mellom Jaktøyen og Tonstad
har lav standard i forhold til trafikkmengden.
Kombinasjonen av tett trafikk, 2-felts veg, sterk stigning og liten krysskapasitet
gir derfor framkommelighetsproblemer. Kostnadene er usikre, avhengig av
utbygging av det lokale vegnettet.
Mulig med en etappevis utbygging Tonstad- Sentervegen og SandmoenJaktøyen.
Øst- vestforb. fra Sluppen Vesentlig kortere kjøreruter mellom Omkjøringsvegen/ Sluppen og store deler
til Munkvoll
av Byåsen. Strekningen er 2 km lang, hvorav 1,8 km i tunnel. Det forutsettes
to tunnelløp. Kostnad ca 400 mill.

NTP 2010-2019

BYANALYSE TRONDHEIM OG TRONDHEIMSREGIONEN

43

5.2 Satsing på miljøvennlige transportformer
Tiltak

Utdyping- beskrivelse

Vegprising innenfor
”Miljøbuen”

I kapittel 7.1 skissert et vegprisingsalternativ som i prinsippet dekker området
innenfor Miljøbuen. Det er regnet på et prisnivå 20/10 kr pr passering, med
innkreving kun i rushtidene, og heller ikke i juli måned. Vil resultere i ca 1,7
mill færre bilturer pr år (7785 pr dag, 225 dager)

Elgeseter gate, forbedringstiltak. Miljøgate i
Innherredsveien.
Miljøtiltak Midtbyen og på
Brattøra.

Elgeseter gate har behov for en betydelig forbedring. Nye løsninger må utvikles,
inkl gode løsninger for kollektivtrafikken. Tidligere Boulevard- løsning ble
kostnadsregnet til 100 mill i 2000, i dag vil trolig kostnadene være i størrelse
150- 200 mill.
Miljø- og sikkerhetstiltak i eksisterende Innherredsvei, krever høyst trolig tiltak
ut over de 20 mill som er forutsatt i E6 øst; totalt ca 100 mill.
Fullføring av miljøtiltak i Midtbyen og Havnegata, ca 70 mill (restbehov etter
2009).

Gjennomføring av Gate- Planen skal behandles i Trondheim kommune vinteren 2007. Angir muligheter
bruksplan Midtbyen
for en klar prioritering av kollektiv-, sykkel- og gangtrafikken. Planen anbefaler
også nedsatt fartsgrense i Midtbyen. Planen legger grunnlag for god framkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivreisende, og en trafikksikker og
trivelig Midtby.
Begrensning i framkommeligheten for biler uten passasjerer på innfartsårene i
Miljøbuen/ tilfartskontroller

Flere sambruksfelt som er åpne for biler med 2 eller flere i bilene, er aktuelt
primært i Elgeseter gate. I Holtermannsvegen/ Elgeseter gate kan det legges opp
til en sterkere tilfartskontroll ved Byporten slik at framkommeligheten blir god
derfra og inn mot sentrum. Med sambruksfelt fram til Byporten og tilstrekkelig
kømagasin vil kollektivtrafikken og de med passasjerer i bilene bli prioritert.
I Kongens gate vil det bli nødvendig med sterk tilfartskontroll ved Vollgt når
det blir ett felt videre inn mot sentrum etter åpningen av NAV.

Framkommelighetstiltak for Sammenhengende prioritering av kollektivtrafikken innenfor Miljøbuen (20
kollektivtrafikken
km), aktiv signalprioritering, elektronisk sanntidsinformasjon med mer. Kostnad
ca 100 mill kr
Utvikling av holdeplasser/
knutepunkt, inkl universell
utforming. Andre kollektivtiltak

Universell utforming av ca 650 holdeplasser i Trondheim, og ca 250 for øvrig
i Trondheimsregionen. 100 nye/ utbedrede holdeplasser/ knutepunkt. Kostnad
ca 100 mill. Beregnet å gi ca 1 mill flere kollektivreisende.
Høy standard på leskur, dekking av leskurbehovene i Trondheimsregionen
(kombinasjon av reklamefinansierte leskur og økt offentlig innsats)
Andre tiltak: Bussveger, vegforbindelser etc, ca 100 mill

Fullt utbygd hovednett for Fullt utbygd hovednett for sykkeltrafikken i Trondheim er beregnet å koste
sykkeltrafikken (95 km) inkl omlag 700 mill kr. Dette hovednettet utgjør omlag 100 km egne sykkelveger,
sykkelfelt eller gang- og sykkelveger.
sykkelparkeringstilbud
Beregnet 1 mill færre bilturer pr år.
Forbedret rutetilbud primært Økt frekvens på stamrutene i Trondheim slik at alle 5 rutene har 10/ 20 minutpå stamrutene.
ters avgangshyppighet i rush/ lavtrafikk.
Tilsvarende rutetilbud for de regionale stamrutene mellom Stjørdal- OrkangerStøren: 15/ 30 minutters intervaller rush/ lavtrafikk
Nødvendig drift- og vedlike- Hovednettet vil kreve både omlagte rutiner og økt innsats på drift og vedlikehold.
holdsstandard på hovednet- Et anslag på denne forbedrede standarden kan være en økning av drift- og
vedlikeholdskostnadene på ca 50% i forhold til i dag. Dette vil bety en årlig
tet for sykkel
kostnadsøkning på omlag 2 mill kr
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Tiltak

Utdyping- beskrivelse

Mobility management (MM)
(påvirkning av ansatte i
bedrifter, generell markedspåvirkning)

I Oslo er det etablert et mobilitetskontor med 4 ansatte. Samferdselsetaten i
kommunen gir gratis rådgivning og hjelp (inkl økonomisk støtte til infrastrukturtiltak) til å utvikle et mobilitetskonsept for bedrifter. Hensikten er å redusere
unødvendige reiser, bedre tilgjengeligheten og tilrettelegge for fleksible valg av
transportmiddel. Det er mange eksempler på positive erfaringer, både i Oslo og
eksempelvis i England og Nederland. Flere eksempler viser effekter av mobility
management på 10- 25% reduksjon i bilbruken i enkeltbedrifter.
Det vil være interessant å implementere et slikt tilbud også i Trondheim. Et
mobilitetskontor bør også ha virkemidler for å synliggjøre og markedsføre
de miljøvennlige transportformene, gjennomføre lokale klimavettkampanjer
samt spre god og saklig faktainformasjon om klimaproblemet og hva som
kan gjøres.
I tillegg til det som ligger i det tradisjonelle MM bør også Eco- drivekurs inkluderes. Erfaringer viser at dette kan gi ca 15 % reduksjon i drivstofforbruk.

Billettpriser kollektivtrafikk Effekten av endringer i billettpriser er godt dokumentert. Generelt viser en rekke
studier at 10 % prisreduksjon gir 3- 4 % flere kollektivreisende. Størst effekt
av prisreduksjoner oppnås for de korte reisene, og ved reiser utom rushtid.
Effekten er også høyere på lang sikt enn på kort sikt. Et forutsigbart takstnivå
er altså viktig, og en tidsdifferensiering av kollektivtakstene vil gi mer effekt
enn en generell nedsetting av takstene. Tidligere analyser av tidsdifferensierte
takster i Trondheim har vist at en nedsetting av takstene utom rushtid og en
økning i rushtidene (30 % forskjell) vil gi 3 % flere kollektivreisende og netto
økte trafikkinntekter, som igjen kan benyttes til forbedret rutetilbud.
Hvis ønskelig kan billettpriser generelt settes ned for å få flere kollektivreisende.
Eks. 10 % reduksjon på alle billettyper i Trondheim vil koste netto ca 15 mill kr.
Dette vil gi ca 0,5 mill flere kollektivreisende pr år. Prisreduksjoner gir imidlertid
liten overgang fra personbil.
Begrensing i utslipp fra de
enkelte kjøretøy, spesielt
tyngre dieselkjøretøy.
Hybridbusser

Utviklingen i motorteknologien både for diesel- og personbiler går stadig
i retning av mindre forurensende motorer. Euro 4- dieselmotorer (krav fra
2005) har for eksempel redusert PM, CO, HC og NOx- utslippene i størrelse
20- 50 % sammenlignet med situasjonen for 10 år siden (gjennomsnittsalder
på kjøretøyparken i Norge er 10- 11 år). Montering av renseutstyr på eldre
kjøretøy, og fornying av kjøretøyparken vil forbedre situasjonen. Dette vil være
sentrale krav som transportørene vil måtte forholde seg til.
TT peker på en løsning med hybridbusser som benytter elektrisk drift ved akselerasjon i bysentrum/ tettsteder, og dieselmotor ellers. Dette kan være aktuell
teknologi fra 2010 (feltforsøk foregår allerede i dag), og det vil bidra til gradvis
bedre miljø både mht utslipp og støy. Utviklere av denne teknologien har som
målsetting at driftsbesparelsene oppveier de økte investeringskostnadene.
Hybridløsninger basert på brenselsceller kan på sikt også være aktuelle.
I kombinasjon med de nye Euro- dieselmotorene synes dette å være en meget
framtidsrettet løsning som vil bidra til bedre by- og tettstedssentre.

Lavutslippsoner

NTP 2010-2019

Trondheim kommune drøfter i arbeidet med ny Gatebruksplan muligheten for å
opprette lavutslippsone i Midtbyen og evt. de sentrale delene av innfartsårene,
dersom det blir adgang til dette. Dette vil gi incitament til transportørene til å
gjennomføre tiltak på vognparken.
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Tiltak

Utdyping- beskrivelse

Utvikling av lokal togtrafikk Det har i mange år vært diskutert og utredet et konsept for ”Bytog”. Konklusi Trondheim
joner fra utredning (2003-2004) kan tolkes dit hen at Bytog ikke er liv laga - og
at man heller bør se dette i sammenheng med flere tog på hele Trønderbanen.
Det settes fokus på å utvikle videre de lokale holdeplasser innenfor Trondheim
kommune. Dette ses i kombinasjon med mer fokus på tilbringertransporten
til/fra Værnes samt utvidelse av tilbudet sørover til Heimdal, Melhus, Støren og
Oppdal. Hver av disse destinasjonene har sine spesielle markedssegment. En
utfordring er trafikkveksten på veg som er sør for Trondheim. Trafikkgrunnlaget
skapes på Heimdalsmyrene- Tiller samt trafikk fra områdene sør og vest for
Klett krysset (E6 sør og E39).
Parkeringstilbud i utkanten I tråd med intensjonene med Miljøbuen bør det være et tilbud om park &
av Miljøbuen
ride i ytterkantene av området. Dette vil i praksis si Strindheim og Lerkendal/
Tempeområdet. Marienborg kan også være aktuell. For at et slikt tilbud skal
bli vellykket, viser erfaringer at parkeringen må være gratis eller parkeringsbilletten være gyldig på kollektivtransportmidlet.
Vareleveranser i Trondheim Både offentlige myndigheter, bedriftseiere og transportører mener det er behov
sentrum
for å effektivisere varetransportene i Trondheim sentrum. Det finnes gode eksempler utenlands på at bilkjøringen i fm vareleveranser kan reduseres betydelig med
større grad av samdistribusjon. Det er også forbedringspotensial mht utforming
og plassering av losseplasser, og restriksjoner på leveringstidspunkt.
Fordelsbeskatning av park- I storbyomtalen 2003 ble det gjort beregninger av en slik omlegging av skateringsplasser ved arbeid, tesystemet. I Trondheim ble det beregnet at dette ville gitt ca 0,8 mill flere
skattefradrag for bruk av kollektiv-, gang- og sykkelreiser pr år.
miljøvennlige transportformer
Utvikling av Trondheim Sen- Sentralstasjonen planlegges forbedret både på buss- og togsiden. Stasjonen
tralstasjon
planlegges integrert med hurtigbåtterminalen ved en gang- og sykkelvegforbindelse over sporområdet. Disse tiltakene vil styrke dette viktige kollektivknutepunktet.

5.3 Utvikling av jernbanen
INFRASTRUKTURTILTAK (UTDRAG FRA STAMNETTUTREDNINGEN)
Dobbeltspor og linjeomlegging Trondheim-Stjørdal og evt. videre til Steinkjer
Behovet for dobbeltsporparseller, eventuelt sammenhengende dobbeltspor, og linjeomlegging mellom Trondheim og Stjørdal og videre til Steinkjer bør vurderes nærmere før
en tar stilling til omfanget av tiltak. Som grunnlag for dette bør også markedsgrunnlaget
for persontog på strekningen vurderes og om det er grunnlag for et høyfrekvent togtilbud
til Trondheim lufthavn Værnes.
Elektrifisering av Nordlandsbanen Trondheim - Steinkjer
For å utnytte turnering av materiell som går på Dovrebanen vil en ved elektrifisering
av strekningen Trondheim – Steinkjer kunne oppnå å kjøre gjennom Trondheim for å
vende togstammene i Steinkjer. En eventuell elektrifisering må ses i sammenheng med
elektrifisering av Meråkerbanen (Hell-Storlien). Kostnader til elektrifisering er med i
oversikten over tiltak.
De overnevnte tiltakene vil gjøre det mulig å nå målene om kjøretid, frekvens og kapasitet. I tillegg oppnås bedre pålitelighet, fleksibilitet og robusthet i togframføringen. Flere
og lengre kryssingsspor gir i tillegg større mulighet for å tilby ruteleier i samsvar med
etterspørselen i markedet.
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Arbeidet med Trønderbanen skal videre ses i sammenheng med utviklingen av Meråkerbanen. Koblingspunktet er hva som skjer mellom tilknytingspunktet Hell (-Værnes-Stjørdal)
og Trondheim. Med Meråkerbanen i bildet blir også fokus vridd til godstransportbehovet
nordover til Innherred og videre til Nordland.
Det er flere utviklingsmuligheter for jernbane mellom Trondheim og Innherred. Forhold
som diskuteres er nytt togmateriell (krengetog), infrastrukturtiltak på kjørevegen (eks
Gevingåsen tunnel og Forbordfjellet tunnel), innføring av Flytog med 15 eller 30 minutters
tilbud, med/ uten flybuss, stive 1/2- timesruter mellom Innherred og Trondheim, endret
stoppmønster med mer. Elektrifisering av jernbanen er også tema. Reduksjon i antall
stopp på Innherred (kun stopp i Innherredsbyene), nytt krengetogmateriell og effektiv
tiltak på kjørevegen kan redusere reisetiden fra dagens 2 t 10 min mellom Trondheim S
og Steinkjer, til 1 t 30 min. Jernbaneforum Midt-Norge har en visjon om ”SteinkjerTrondheim på 1 time”.
Markedet Innherred- Trondheim etterspør kortere reisetid framfor hyppigere avganger.
En mer restriktiv parkeringspolitikk i Trondheim har videre stor betydning for antallet
togreisende. En fortettingspolitikk rundt jernbanens stasjoner er også viktig for utviklingen. De ulike alternativene vil kunne gi en økning på fra 1/2 mill reisende opp mot 2,5
mill pr år.
Når det gjelder strekningen Oppdal-Trondheim er kjøretiden i dag ca 1 t 40 min fra
Trondheim. Et mål er kjøretid 1 t 20 min fra Trondheim. Dette er mulig på dagens kjøreveg
ved å foreta enklere hastighetsøkende tiltak. Dette vil gi et konkurransedyktig i forhold
til buss og bil som i dag har kjøretid ca 2 timer.
Effekten av infrastrukturtiltak på godstrafikken er også omtalt i stamnettutredningen.
Spesielt Forbordfjellet tunnel vil ha positiv betydning for disse transportene.

5.4 Tilrettelegging og satsing på sjø- og jernbane
i godstransporten–intermodale knutepunkt
TRØNDELAGTERMINALEN
Næringslivet i Midt-Norge har geografiske avstandsulemper som medfører utfordringer
til logistikk og transport. Med basis i utfordringene rundt effektivisering av varestrømmer
til beste for næringslivet og miljøet, er det gjennomført et prosjekt i form av en mulighetsstudie. Mulighetsstudien har analysert mulighetene for å utnytte Brattøra på en mer
effektiv måte, hvordan knutepunkter i regionen kan utnyttes og logistikkutfordringene
generelt for næringslivet. Viktige tiltak vil være:
• Utvikling av logistikk- knutepunkt på Brattøra – funksjonell sammenkobling
mellom veg, bane, havn og terminaler
• Oppgradert jernbaneterminal
• Nye togsett på Dovrebanen og Nordlandsbanen
• Ro-roskip direkte til/fra kontinentet (Cuxhaven Tyskland)
• Nye effektive terminalkonsept
• Nytt vegsystem over Brattøra og i og rundt Trondheim
En intensjonsavtale med containerterminalen på Skogn om å samarbeide om gode
løsninger, sammen med utviklingen på Orkanger, Stjørdal og eventuelt andre havner
understreker det regionale perspektivet.
I en global økonomi med stadig økende krav til effektive transporter av både gods og
personer, bør det være en høyt prioritert oppgave å sikre bedre transportutvikling i MidtNorge. Et logistikknutepunkt som samordner transportformer og knytter det sammen
med vareeiernes krav til effektiv logistikk kan tilføre mye merverdi.
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Figur 19:
Hovedkorridorer i
Midt-Norge, knutepunkt
og distribusjon på
regionalt nivå

Trøndelagterminalen er i tråd med næringslivets forventninger om effektiv transport og
logistikk.Vareeierne forventer at Trøndelagterminalen skal føre til lavere kostnader, raskere
informasjonsflyt, redusert lagerhold og bedre konkurranseforhold. Mulighetsstudien viser
at dette vil kunne oppnås.
De analyser som er foretatt viser at det er nok areal på Brattøra (270 da) i forhold til
ønsker og krav til terminaler, lager, andre bygg og uteareal. Arealet er ferdig regulert til
godstransportformål. Det er startet et arbeid både på Orkanger, Stjørdal og Hitra som
passer godt inn i konseptet. Det er en naturlig del av arbeidet at lokale løsninger tilpasses
konseptet og helheten.
Prosjektet involverer transportformene bil, båt og bane. For å realisere optimale gevinster
er samarbeid mellom transportformene en forutsetning, og det er spesielt at alle transportformer og de store transportørene samarbeider i ett felles prosjekt. Et slikt samarbeid i kjeden
på vareeiernes premisser er forutsetningen for å ta ut de store gevinstene. Konsentrasjon
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av volum er nødvendig for å få utnyttet transportmidlene og bedre retningsbalansen, og
dette kan føre til reduserte kostnader og økt leveringsservice. Aktørene som har deltatt
i mulighetsstudien har skissert ulike planer for terminalbygging eller ombygging, dette
gjelder både Brattøra og Orkanger. Konkretisering av planer, gjennomføring og finansiering må avklares for de som ønsker å bygge ny terminal eller bygge om terminaler.
MERÅKERBANEN
Det er på gang en strategisk analyse ”Utviklingsplan for Meråkerbanen”. Utredningen
har som mål å gi grunnlag for en trinnvis utvikling av Meråkerbanen. På denne 75 km
enkeltsporede banen mellom Hell og Storlien transporteres det årlig ca 360 000 tonn gods
(tall fra 2004). For tiden forsterkes banen til å 22,5 tonns aksellast og 60 km/t. Et mål for
neste fase er å øke hastighetsnivået til 80 km/t.
Det er gjennom markedsundersøkelser i regi av ”North East Cargo Link” (NECL) prosjektet avdekket et potensial på mellom 150.000 og 200.000 tonn gods pr. år. Dette er
varer som er transportert over Bottenviken til Sundsvall og derfra videre til Trondheim
havn. Dagens godsmengder pluss dette potensialet blir 500.000 til 550.000 tonn gods pr.
år. For at godstrafikken skal økes som skissert, må tillatt aksellast økes til 22,5 tonn, slik
standard blir tilpasset over 80 km/t på begge sider av riksgrensen. Korridoren kan være
et alternativ for framtidige transporter mellom norske havner og Russland/Asia.
Følgende alternativ for Meråkerbanen utredes:
• Basisalternativ: Hell – Storlien aksellast på 22,5 tonn og hastighet på 60 km/t.
• Alternativ 1:
Tiltak for å oppnå standard 80 km/t fjernstyring og nye eller
forlengede x-spor.
Omlegging av trase for å betjene Værnes flyplass med tilsving
• Alternativ 2:
fra nord.
• Alternativ 3:
Elektrifisering av banestrekningen Hell - Storlien.
Dagens trafikk på det svenske banenettet øker sterkt og er allerede i dag på nivå med
trafikkprognose for 2010. Dette har ført til et behov for nye prognoser og kapasitetsberegninger for den svenske jernbanen, som igjen gir grunnlag for justering av Banverkets
investeringsstrategi (Vägval 2020).
I markedsvurderingene ses det på markeder via Trondheim havn, Skogn og Steinkjer. Det
skal vurderes om fisk eller annet fra Nordlandsbanen er aktuelt. Utredningen skal peke
på om flere tog gir kapasitetsbegrensninger på tilstøtende banestrekninger.
For alternativet med elektrifisering løftes vurderingene til å se på Meråkerbanen som
reserve for ARE-togene7. Alternativ rute blir da Dovrebanen, Meråkerbanen til det svenske banenettet og videre til Narvik. Trafikken nord og sør for Stockholm opplever i dag
store kapasitets- problemer som gir merkbare forsinkelser på alle tog som skal gjennom
Stockholm inkludert ARE. Banverket vil vurdere investeringstiltak på strekningen Riksgrensen – Østersund. Deres markedsanalyse omfatter strekningene Østersund- Sundsvall,
Ånge- Gävle, Sundsvall – Gävle og Nord-Sverige.
I dag går det 18 vogners tog helt til Storlien fra svensk side. I et charterkonsept fra
Sverige er det tenkelig at disse trekkes videre med diesellokomotiv til Trondheim. Det
ideelle ville vært en elektrifisert Meråkerbane med gjennomgående tog fra Østersund
eller Stockholm/Gøteborg til Trondheim. Elektrifisering fra Trondheim- Hell- Storlien
kan sannsynligvis utføres uten å anlegge flere omformerstasjoner. Elektrifisering av
Meråkerbanen gir mulighet for sammenheng til hele det Svenske banenettet inkludert
Ofotbanen til Narvik. Dette gir et alternativ for ARE togene, da det svenske banenettet
allerede er på kapasitetsgrensen mange steder.
7

Artic Rail Express
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Det antas at det er kapasitet til over 20 daglige tog på Meråkerbanen. I dag er det kun 6
daglige tog (sum begge retninger). Kapasitetsbegrensingen ligger mellom Hell og Trondheim. Neste begrensing, hvis det kommer lengre og flere tog, er for korte kryssingsspor
og lengste avstand mellom disse er Hell-Gudå. I tillegg er det jevn stigning mellom Gudå
og Storlien som gir lav hastighet som er kapasitetsbegrensende.
I tillegg til godstransporten betjener ”Nabotåget Heimdal- Østersund” Meråkerbanen
med 2 daglige avganger. I 2005 ble det transportert over 70000 passasjerer (tellepunkt
Storlien). Det vurderes også mulighetene for en tilsving til Værnes flyplass med vurdering
av hvilke flypassasjerpotensial det kan være fra Sverige.

5.5 Videreutvikling av areal- og transportpolitikken
Tiltak

Utdyping- beskrivelse

Strengere krav til Trondheim kommune vil vurdere å utvide området som omfattes av maksimalt antall
maksimumskrav for parkeringsplasser til resten av Miljøbuen (Elgeseter, Leangen), og Lade.
parkeringsnormer
Det bør også vurderes om maksimaltallene for parkering er strenge nok. For å oppnå
trendbrudd er strenge parkeringsnormer viktig. Men for at et slikt virkemiddel skal
være aktuelt må tilgjengeligheten med kollektivtransport og gang- sykkeltilbudet
være svært godt.
Videre bør parkeringsnormenes status styrkes gjennom å omgjøre dem til bestemmelser i kommuneplanens arealdel.
Trondheim kommune
og kommunene i
Trondheimsregionen
må holde fast på og
gjennomføre prinsippene om areal- og
parkeringsstyring

Det er svært viktig at prinsippene om å lokalisere en stor andel av nye arbeidsplasser
innenfor Miljøbuen, lavere andel boliger i dette området, og en sterk parkeringsregulering, blir gjennomført i praksis. Beregninger i Storbyomtalen 2003 av en slik sterkt
styring viste at effektene i 2015 vil bli ca 4 mill færre bilturer, og en markert vekst i
kollektiv- og gang- sykkeltrafikken.
I praksis ser vi imidlertid eksempler på at styringen i praksis ikke blir etter intensjonene. Dette går spesielt på fordelingen av boliger og arbeidsplasser, eksempel
på dette er utbygging ved Lerkendal (i Miljøbuen), der boligandelen kan bli stor i
forhold til næringsdelen).

5.6 Trafikksikkerhetstiltak, utradisjonelle
virkemidler som kan kreve lovendringer, annet
Tiltak

Utdyping- beskrivelse

Målrettede TS- tiltak, • Utbedringer av ulykkespunkt/ strekninger. Kostnad ca 100 mill
strakstiltak
• Et svært viktig tiltak for å bedre trafikksikkerheten er tiltakene i Midtbyen og på
innfartsårene etter at det avlastede vegnettet er etablert. Dette er omtalt i kap. 5.2
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Ny 4- felt E6
Melhus-Støren

Prosjektet går fra Skjerdingstad til Håggåtunnelen (Støren), og er både et trafikksikkerhet- og framkommelighetsprosjekt. Melhus kommune framhever også nytten
av forutsigbar arealbruksutvikling. For tiden utredes ulike trasevalg. Vegstrekninger
er ca 22 km. Antatt kostnad i størrelse 1,5 milliard

TS- tiltak på stamvegnettet hvis det
ikke blir nye stamveger

Dersom ny E6 sør Tonstad- Støren ikke blir bygd i NTP- perioden 2010-19, må trafikksikkerheten bedres vesentlig med avbøtende tiltak da dette er en meget ulykkesbelastet
strekning. Dette kan skje med etablering av midtdelere, breddeutvidelser og tiltak i
tettstedene i Melhus (fotgjengerunderganger, sikre kryssinger etc). Tilsvarende tiltak
også på E39 Klett- Øysand. Disse tiltakene vil gi bedret sikkerhet, men dårligere
framkommelighet. Kostnad ca 410 mill.
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Tiltak

Utdyping- beskrivelse

I Storbyomtalen 2003 ble det gjort beregninger av effekten av betydelig økt omfang
Tilstrekkelige
hastighetskontroller både på fartskontroller og promillekontroller. Utvidet bruk av ATK, inkl strekningsvis ATK
og promillekontroller for eksempel på deler av E39 i Skaun, vil være viktige tiltak når dette blir tillatt.
For å finansiere denne økningen forutsatte vi i Storbyomtalen 2003 at en andel av
gebyrene/ bøtene som blir inndrevet, blir brukt til å finansiere den utvidede overvåkingen og kontrollen. Det ble beregnet en effekt på ca 65 færre personskadeulykker
pr år, hvorav ca 3 færre alvorlige.
Lavere terskel for
inndraging av
førerkort

I Storbyomtalen ble det også gjort beregninger av effekten av å innføre tilstrekkelige
sanksjoner for å sikre at alle benytter bilbelte (prikkbelastning). Bilister har 40- 50%
lavere sannsynlighet for å bli drept med bilbelte. Gjennom arbeidet i Vegvesenets
Ulykkesanalysegrupper ser man at det fortsatt er mye å hente på trafikksikkerhet
ved økt bruk av bilbelter. Effektene av dette tiltaket ble i 2003 beregnet til ca 13
færre personskadeulykker pr år.

Fosenforbindelse
Prosjektet er i et tidlig stadium. Det utredes flere alternativer; et nullalternativ, alter(hurtigbåt, rassikring, nativ med dagens ferge og rassikring, bedre hurtigbåttilbud, og byferge.
Det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse i 2007
byferge)
Forsøkslia øvre del, og Prosjektene vil gi til dels vesentlig kortere kjøredistanser, og det vil bidra til avlasting
Romolslia-Buenget
av boligområder på Selsbakk.
Reppe-Vikåsen

Kombinert kollektiv- og ordinær kjøreveg, som gir bedre og mer rasjonell kollektivtransport, og bedre og sikrere framkommelighet for alle.

Brundalsforbindelsen Kortere kjøreruter i østlige bydeler, og avlasting av trafikk i boligområder. Traseen er
Tunga- Brundalen
regulert, men revurderes for tiden av Trondheim kommune.

5.7 Trondheim lufthavn Værnes
UTVIKLING AV TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES
Avinor har utarbeidet prognoser for utviklingen fram mot 2015. Det er sett på 3 scenarier;
et lavt alternativ med miljøavgifter, mindre konkurranse og økte priser, et referansealternativ, og et høyt alternativ med økt konkurranse, lavere priser og flere utenlandsruter.
Prognosene for sistnevnte alternativ viser:
Tall i mill ved høyt alternativ

2005

2010

2015

Innlandspassasjerer

2,5

2,8

3,1

Utlandspassasjerer

0,4

0,7

1,0

Totalt antall reisende innland / utland,
ekskl. ca 0,2- 0,3 mill transittpassasjerer

2,9

3,5

4,1

Avinor Værnes har laget en masterplan for perioden 2006 – 2015 med perspektivskisse
fram til 2050. En rekke tiltak er allerede på gang i første fase, perioden 2006 – 2015, og
flere store tiltak vil følge de nærmeste årene, som:
• Nye driftsbygg og brannøvingsfelt for plass-, brann- og redningstjenesten
(2006 – 2007)
• Ombygging og utvidelse av B-terminalen i samsvar med fremtidens behov på
utland (2005 – 2006)
• Riving av det gamle tårnbygget og bygging av ny flyoppstillingsplass (2006)
• Nye flyoppstillingsplasser vest for jernbane og ny pir for commutertrafikken
(2006 – 08)
• Utvidelse av parkeringskapasiteten - nytt og påbygging av eksisterende P-hus
(2007 – 08)
• Flyplasshotell (2007 – 2009)
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• Ombygging og påbygging av både A- og B-terminalen der kjernefunksjonene
innsjekk, bagasjehåndtering og sikkerhetskontroll vil finne sin løsning for mange
år fremover (2008 - 13)
• Det legges til rette for at jernbanen kan forbedre holdeplassen og ytterligere
integrering (2008 - 2013)
• Utvidet og forbedret veisystem og trafikkavvikling, der forholdene for buss og
drosje vil bli prioritert (2008 – 13)
• Forbedringer i taksebanesystemet som hurtigavkjøringer, dobling, etc.
(2008 – 10)
• Forbedringer for GA- trafikken (småfly) med nytt parkeringsområde, etc. (2008)
• Tilretteleggelse for bedre avvikling av helikoptertrafikken (2010)
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6.

Virkninger

Det er gjennomført virkningsberegninger ved hjelp av transportmodellen ”TASS5”.
Det vises til egen rapport fra SINTEF8. Det var planlagt å benytte den nye ”Regionale
transportmodellen” for å kunne se virkninger også på tvers av transportformene. Men
modellen var dessverre ikke tilstrekkelig utviklet til denne bruken.
I analysen inngår:
• Dagens situasjon
• Alternativ 2020A
• Alternativ 2020B
De aktuelle tiltakene som det har vært mulig å beregne i modellen er:
Prosjekt/tiltak

Alt. 2020A Alt. 2020B

Avlastende hovedvegnett:
E6 øst Brattøra- Stjørdal med tilhørende vegtilknytninger
Osloveien-Sluppen inkl ny Sluppen bru med tilhørende tilknyttinger til E6
Dorthealyst- Steinberget
Ny E6 sør fra Tonstad til Melhus
Øst- vestforbindelsen fra Sluppen til Munkvoll
Satsing på miljøvennlige transportformer:
Gjennomføring av Gatebruksplanen
Vegprising innenfor ”Miljøbuen”
Framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken
Reduserte billettpriser kollektivtrafikk
Betydelig reduksjon i ant. avgiftsfrie parkeringsplasser
innenfor Miljøbuen
Andre tiltak::
Ny E6 Melhus- Støren
Forsøkslia øvre del, og mellom Romolslia og Buenget
Brundalsforbindelsen mellom Tungakrysset og Brundalen

x
x
x
-

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

-

x
x
x

For hvert av de tre beregningsalternativene er følgende konsekvenser beregnet:
• Transportomfang og reisemiddelfordeling for hhv. hele modellområdet,
Trondheim kommune og Miljøbuen
• Trafikkavvikling i sentrale byområder
• Energibruk til transport i hhv. hele modellområdet og i Trondheim kommune
I tillegg er det tatt med resultater knyttet til endringer i brukernytte, sammenligning av
alternativene 2020A og 2020B.
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ENDRING I REISEMIDDELFORDELING
En viktig målsetting er knyttet til reduksjon av andelen bilreiser innenfor Miljøbuen.
Resultatene av beregningene viser at de tiltakene som er beskrevet gir betydelige effekter:
Miljøbuen (sentrale deler av Trondheim): Markedsandeler
Transportmåte

Dagens situasjon

2020A

2020B

2020A -> 2020B

Bilfører

48 %

Passasjer

6%

49 %

34 %

- 15 %- poeng

6%

13 %

+ 7 %- poeng

Kollektiv

13 %

13 %

17 %

+ 4 %- poeng

Gang/sykkel

33 %

32 %

36 %

+ 4 %- poeng

Totalt

100 %

100,0 %

100,0 %

-

For hele modellområdet Trondheimsregionen gir verken alternativ A eller B vesentlige
endringer i reisemiddelfordelingen. Bilførerandelen går ned med et par prosentpoeng i
alternativ B sammenlignet med alternativ A.
ENERGIBRUK TIL TRANSPORT
Trondheimsregionen
Basert på forutsetningene nevnt ovenfor, er samlet energibruk knyttet til motorisert persontransport i modellområdet i dagens situasjon estimert til 2 489 mWh per virkedag.
Fram til 2020 er energibruken beregnet å øke med 11 %. Samlet beregnet energibruk er
så godt som den samme for de to beregningsalternativ for 2020.
Tabellen nedenfor viser beregnet energibruk til transport per virkedøgn i modellområdet,
sammenligning av alle beregningsalternativene
Energibruk hele Trondheimsregionen. Målt i Kwh
Beregningsalternativ
Periode
Totalt

Enhet
Personbil

Dagens
situasjon
2 292 824

Endring

2020A

2020B

2 548 844

2 378 666

Dagens situasjon
->Alt. 2020A

2020A ->
2020B

+ 11 %

-3%

Buss

195 807

212 483

234 365

+9%

+7%

SUM

2 488 631

2 761 327

2 613 032

+ 11 %

-2%

103 693

115 055

108 876

8%

8%

9%

kWh/time
% fra buss

Trondheim kommune
Med tilsvarende forutsetninger som nevnt ovenfor, og med forutsetning om at bilfører- og
kollektivturene i tilknytning til Trondheim kommune har samme fordeling over døgnet
som hhv. bilfører- og kollektivturene i hele modellområdet, er samlet energibruk knyttet
til motorisert persontransport i kommunen estimert til 1 926 mWh per virkedag i dagens
situasjon. Forskjellene mellom alternativene er vist i tabellen nedenfor.
Energibruk Trondheim. Målt i Kwh
Beregningsalternativ
Periode
Totalt

Enhet
Personbil

2020A

2020B

Dagens situasjon
->Alt. 2020A

2020A ->
2020B

1 818 935

2 066 242

1 891 270

+ 14 %

-8%

Buss

106 913

118 008

132 192

+ 10 %

+ 12 %

SUM

1 925 849

2 184 250

2 023 463

+ 13 %

-7%

80 244

91 010

84 311

6%

5%

7%

kWh/time
% fra buss
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TRAFIKANTNYTTE
Trafikantnytte- modulen i TASS5- modellen er utviklet i forbindelse med EFFEKT6. I
denne modulen benyttes offisielle kostnadsparametere for tids- og distanseavhengige
kostnader i transportsystemet. Beregningene inkluderer også direktekostnader som
kollektivtakster, parkering og bompenger.
Trafikantnyttemodulen benyttes for å sammenligne alternativer, og resultatene representerer forskjellen i gjennomsnittlig trafikantnytte mellom tiltaksalternativet (her: 2020B)
og sammenligningsalternativet (her: 2020A). Tallene representerer kr/dag. Positivt fortegn
betyr at tiltaksalternativet gir en positiv nytteeffekt.
Trafikantnytte hele Trondheimsregionen. Kroner pr. dag
Reisehensikt
Transportmåte

Tjeneste

Til/fra arbeid

Annet privat

Gods

SUM

+ 120 881

+ 158 396

+ 57 546

+ 183 753

+ 520 576

Passasjer

0

+ 23 273

+ 36 115

0

+ 59 388

Kollektiv

0

+ 25 762

+ 109 037

0

+ 134 799

Gang/sykkel

0

+ 10 227

+ 16 059

0

+ 26 286

120 881

+ 217 658

+ 218 757

+ 183 753

+ 741 049

16 %

21 %

8%

25 %

70 %

Passasjer

0%

3%

5%

0%

8%

Kollektiv

0%

3%

15 %

0%

18 %

Gang/sykkel

0%

1%

2%

0%

4%

16 %

29 %

30 %

25 %

100 %

Bilfører

Totalt

Andel av total trafikantnytte:
Bilfører

Totalt

Som vist i tabellen over gir alternativ 2020B en positiv nytteeffekt, sammenlignet med
alternativ 2020A. Det knytter seg metodiske problem bl.a. til endringer i nytte for trafikanter
som bytter transportmåte, så tallene bør ikke tas som absolutte ”sannheter”. Både de absolutte tallene og tallene som viser andel av den totale trafikantnytten gir imidlertid nyttig
informasjon om størrelsesorden og endringer av konkurranseforhold. Som det går fram
av den nederste delen av er det bilførerne som får den største delen av den totale nytteøkningen, og dermed styrker sin konkurranseevne i forhold til de øvrige transportformene.
Det er verd å merke seg at alle trafikantgruppene får positiv nytte, døgnet sett under ett.
Det er imidlertid en viss variasjon mellom tidsperiodene (rush/utenom rush).
Beregning av øvrige effekter av de ulike tiltak vi har drøftet, kan ikke gjøres i dette modellverktøyet. Disse er beregnet på flere ulike måter, eksempelvis er effekter av kollektivtrafikktiltak beregnet ut fra kjente elastisitetsverdier. I Storbyomtalen 2003 ble det gjort
en rekke beregninger av effekter av tiltak som spesielt vil påvirke reisemiddelfordelingen
til fordel for sykkel- og kollektivtrafikk. Vi har oppdatert og utvidet disse beregningene,
og dette er oppsummert i figuren på neste side.
De mest virkningsfulle tiltakene for å redusere biltrafikken er en sterk og fast styring av
arealbruken. I de beregningene som er gjort for fast styring av arealbruken ligger at 40 % av
de nye boligene i Trondheim kommer innenfor Miljøbuen, og 60 % av nye arbeidsplasser
legges innenfor. Dette er sammenlignet med et ”0”- alternativ med en fordeling på 60
% av boligene innenfor Miljøbuen og 40 % av arbeidsplassene innenfor. Effektene er
beregnet for virkning mot slutten av NTP- perioden.
Vegprising er også et virkningsfullt tiltak for å få flere til å velge miljøvennlige transportmidler. Utvikling av et hovednett for sykkeltrafikken inkl forbedret drift og vedlikehold,
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vil gi en markert økning i sykkelbruken. På kollektivtrafikksida vil universell utforming av
holdeplasser og busser, og økt frekvens på stamrutene, gi økt kollektivtrafikk. Forbedret
framkommelighet for busstrafikken vil i første omgang gi sparte driftskostnader, midler
som igjen kan settes inn i et bedre rutetilbud.
Effekter av tiltak for å redusere biltrafikk
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kollektivtransport

Fast styring arealbruk
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Beskatning av
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Bussprioritering

Effekt biltrafikk

Effekt sykkeltrafikk

Figur 20: Fast styring av arealbruken, vegprising og satsing på miljøvennlige transportmidler vil
redusere biltrafikken

I figur 21 er effektene rangert i en skala fra -1 til +5 avhengig av om effekten anses å være
negativ eller svært positiv i forhold til aktuelt mål. Denne rangeringen må betraktes som
veiledende og basert på en kombinasjon av fakta der dette finnes, og vurderinger.
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Virkning av mulige tiltak
Brundalsforbindelsen
Veg Reppe- Vikåsen
Veger Forsøkslia Øvre og Romolslia- Buenget
Ny E6 Melhus- Støren
Lavere terskel for inndrag av førerkort ved bilbeltemangel
Tilstrekkelige fart- og promillekontroller
Midtdelere på E6 sør og E39 Klett- Øysand
Målrettede TS- tiltak
Fast styring av areal- og parkeringspolitikken
Strengere krav til max- krav for parkeringsnormene
Utvikling av intermodalt godsknutepunkt
Utvikling av jernbanen
Skattefradrag for bruk av miljøvennlige transportformer
Fordelsbeskatning av p- plasser ved arbeidssted
Effektivsering av varedistribusjonen
Parkeringstilbud i utkanten av Miljøbuen

Tiltak

Lavutslippsoner
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Reduserte billettpriser buss/trikk
Mobility Management
Økt vedlikeholdsstandard på hovednett sykkel
Forbedret rutetilbud på stambussrutene
Fullført hovednett for sykkeltrafikken
Utvikling av holdeplasser og knutepunkt
Bedre framkommelighet for kollektivtrafikken

Begrensning i framkommelighet for biler uten passasjerer i Miljøbuen
Gjennomføring av Gatebruksplan Midtbyen
Miljøgater Innherredsveien, Elgeseter gt
Vegprising i Miljøbuen

Virkning på mål

Øst- vestforbindelsen
E6 sør- Tonstad- Melhus
Ila- Dorthealyst
Osloveien inkl Sluppen bro

Bedre framkommelighet

Figur 21:

Færre ulykker
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Rangering av ulike tiltak i forhold til måloppnåelse
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7.

Finansiering

Finansiering av de ulike tiltakene for transportetatene vurderes for hver etat.

7.1 Vegsektoren
For vegsektoren gis det her en vurdering av alternative finansieringsmuligheter. Det er
sett nærmere på:
A. Dagens nivå på investering og drift.
B. Tilleggsfinansiering med
• Bompenger
• Vegprising
• Drivstoffavgift
• Andre muligheter

A. Dagens nivå på investeringer og drift i vegsektoren
I oversikten nedenfor er vist nivået på midlene som brukes på investeringer og drift/ vedlikehold i Trondheim og Trondheimsregionen i 2006. De statlige stamvegmidlene er knyttet
til bompengefinansierte prosjekter, og representerer et gjennomsnitt pr år for perioden
2006- 09. Statens midler gjennom posten ”Øvrige riksveger”inngår i Forsøksordningen,
og disse midlene prioriteres av Trondheim kommune.
Statlig,
stamvegnett
Mill kr NAV: 140
pr år: E6 øst: 130
SUM: 270

Øvrige riksveger (disp. av Trondheim
Trondheim kommune)
kommune
Trondheim: 20
Trondheimsregionen:
Tilnærmet 0

157

Statlige belønningsmidler (disponeres av Trondheim kommune)
10

Trondheim kommunes midler til transportsektoren fordelte seg slik på investeringer, drift
og vedlikehold i 2006:
Tiltak

Mill kr

Drift kollektivtrafikk, takstfinansiering

73, 0

Drift/ vedlikehold kommunale og tidligere fylkeskommunale veger

68,0

Taxi grunnskole og TT- tjenesten

14,5

Investeringer kommunale veger

3,0

Støy, midtbytiltak

6,5

Kollektiv- sykkel- tiltak

10,0

Trafikksikkerhetstiltak

12,0

Totalt

187,0

De 4 siste postene omfatter investeringstiltak. Disse utgjør til sammen vel 30 mill kr i
2006.
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B Tilleggsfinansiering
BOMPENGER
Bompenger på enkeltprosjekter
Bompenger på enkeltprosjekter kan tenkes innført på prosjekter som for eksempel E6
sør Jaktøya-Tonstad og ny Sluppen bro. Med slike løsninger står man overfor problemer
med lekkasje av trafikk til parallelle veger som ikke er forberedt for økt trafikk. Det må i
så fall etableres avbøtende tiltak på dette tilstøtende vegnettet, alternativt at det etableres
bompenger i et større snitt som dekker de største lekkasjemulighetene.
Jaktøya-Tonstad inngår i den såkalte ”Trondheimsveien”, der fylkeskommunen sammen
med kommunene og Vegvesenet arbeider for en delvis bompengefinansiert utbygging
av E6 sørover til fylkesgrensa. Med en plassering av bomstasjoner innenfor Trondheims
grenser vil E6 sør Tonstad- Jaktøyen kunne være utbygd i perioden 2010-15.
Vegnettet i Osloveien- Sluppen- Byåsenområdet vil ha en utbyggingskostnad på i størrelse 1 mrd kr. En ”prosjektbom” i dette området vil ha et inntektspotensial på omlag
60- 90 mill kr/ år.
Bompengepakker
For bompengepakker er det pekt på som en ulempe at inntekter ikke kan brukes til drift
av kollektivtransport slik som er tilfelle i vegprising. Interessant i denne sammenheng er
forslaget til Oslopakke 3 (satsing på vegprosjekter og kollektivtiltak til en samlet kostnad på 53 mrd. kr, hvorav 12 mrd. kr. i statlige midler i perioden 2008-2027). Forslaget
er nyskapende i den forstand at den legger opp til overføring av bompenger til drift av
kollektivtrafikk. Det forutsettes eventuelle endringer i lov og vedtekter som gjør dette
mulig.
VEGPRISING
Vegprising er i Norge lovhjemlet i Vegtrafikklovens § 7A, hvor det bl.a står ”Vegprising
innebærer at trafikanter må betale for å bruke bestemte deler av vegnettet til bestemte
tider”.
Loven gir klart uttrykk for at formålet med vegprising er trafikkregulering og at det kan
tas i bruk der det fremstår som et hensiktsmessig og effektivt virkemiddel for å redusere
køproblemer og bedre lokale miljøforhold. Det står videre at det ikke skal være mulig å
ta i bruk vegprising uten at det kan dokumenteres reelle kø- og miljøproblemer lokalt.

Figur 22:
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Skisse til vegprisingsområde for å redusere køproblemene og bedre de lokale miljøforholdene
i sentrale deler av Trondheim.
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Toveis bomstasjoner innenfor Miljøbuen
Innkreving hverdager unntatt juli måned
Nettoinntekter: 120 mill kr/år
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Figur 23:

Skisse til vegprising; alle biltrafikanter betaler, men kun i rushtidene

Et eventuelt vegprisingssystem i Trondheim må ut fra dette etableres der det er avviklingsog miljøproblemer som følge av biltrafikken. Trondheim har store utfordringer både mht
svevestøv og støy, primært langs hovedvegnettet i de sentrale delene av byen. Også
strekningene langs E6 sør og Omkjøringsvegen har overskridelser av PM10- verdiene.
Framkommeligheten på vegnettet både for bil- kollektiv- og næringstrafikken er også lite
tilfredsstillende i det sentrale byområdet (Miljøbuen), i Sluppenområdet og Tillerområdet,
noe som dokumenteres i de årlige kjøretidsmålingene med bil og kollektivtransport.
Det området som peker seg ut som mest aktuell for eventuell vegprising i Trondheim
er primært området innenfor ”Miljøbuen”. Statens vegvesen har sett på et eksempel på
hva et slikt system kan innebære av inntekter og avvisningseffekt på biltrafikken i dette
området. Avvikling- og miljøproblemene er størst i i rushtidene, og et vegprisingssystem
kan tenkes å være operativt kun i rushtidene for å redusere trafikkproblemene i disse
periodene. Prisene kan også differensieres innen hver rushperiode med en høyest pris
i maksimaltimen for å gi et incitament for å unngå den mest belastede perioden, for
eksempel 10 kroner generelt og 20 kr i maksimaltimen.
Et slikt vegprisingssystem avgrenset av Lerkendal i sør, Lademoen i øst og Ila i vest, vil
kunne gi en årlig inntekt på ca 120 mill kr. Avvisningen på biltrafikken vil bli ca 15 %
innenfor innkrevingstidspunktene i rushtid.
LOKAL DRIVSTOFFAVGIFT
Både bruk av bompenger og drivstoffavgift er hjemlet i Veglovens § 27. Første ledd
omhandler bruk av bompenger, mens det med lov av 18. mai 1990 nr. 13 ble gjort en
tilføyelse til denne paragrafen som åpnet for bruk av drivstoffavgift. Denne tilføyelsen
finnes i § 27A og lyder:
”Under spesielle geografiske tilhøve og når dei lokale tilhøva elles ligg til rette for det, kan
departementet med samtykke frå Stortinget fastsette at det skal krevjast inn finansieringstilskott på omsetning av drivstoff til motorvogn og fastsette storleiken på tilskotet. Tilskotmidlane
kan berre nyttast til finansiering av bygging av offentlig veg… ………. Departementet gjev
nærmare føresegner om gjennomføringa av denne paragrafen.”
§ 27A i Vegloven, kan slik den fremstår, oppfattes som en generell adgang til bruk av
drivstoffavgift. Imidlertid fremgår det av lovforarbeidene (Innst.O. nr. 26, 1989-90) at
dette er ment som en særordning for Tromsø. Samferdselskomiteen understreket i sin
behandling at ordningen er ment som en prøveordning, og at det er særlige geografiske
forhold og bosettingsmønster som gjør at drivstoffavgift er mer hensiktmessig enn bompenger i dette tilfellet.
Man kan tenke seg en drivstoffavgift fordelt på Trondheim kommune og de tilgrensende
kommunene. Vi har konkret sett på et forslag med 1 krone pr liter for salg av drivstoff
i Trondheim kommune og 50 øre pr liter ved salg av drivstoff i de nærliggende kom-
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Illustrasjon av
regional drivstoffavgift
13.09.2006

PRINSIPP
Trondheim: 1 kr avgift/liter
Trondheimsregionen: 0,5 kr avgift/liter

Figur 24:

Skisse til drivstoffavgift i Trondheimsregionen; 1 kr/ltr i Trondheim, 50 øre ellers.

munene Stjørdal, Malvik, Melhus, Klæbu, Orkdal, Støren og Skaun. I beregningene er
det beregnet og vurdert drivstoffvolum, bensinpriselastisitet, fyllingslekkasjer, fritak og
administrasjonskostnader. Vår beregning viser et inntektsanslag på i størrelse 120 mill kr
pr år fordelt med ca 100 mill kr i Trondheim og 20 mill kr i nabokommunene. Inntektene
antas i tillegg å holde seg konstant over tid selv om man forventer en økning i befolkningen og trafikken. Nye mer moderne biler med lavere drivstofforbruk og det faktum
at langtidselastisiteten er høyere gjør at vi ikke anslår inntektene høyere over tid enn
hva de er første året.
ANNET
Lavutslippsoner
Arbeidsgruppen som ble nedsatt av Samferdselsdepartementet, har drøftet effekter av
både forbud- og avgiftssoner. Samlet sett vurderte gruppa en avgiftsløsning som mest
hensiktsmessig. En eventuell innføring av lavutslippsone i sentrale deler av Trondheim
bør samordnes med evt. innføring av vegprising.Vi har her ikke gått nærmere inn på konsekvensene i forhold til inntekter fra en slik avgiftssone. Men inntektene vil bli betydelig
lavere enn fra en vegprisingssone.
Økte offentlige midler
Økte midler fra stat og/ eller kommune kan finansiere økt innsats på både investering- og
driftssiden innen transportsektoren. Økte midler fra Staten kan være vanskelig å oppnå.
Dette begrunnes ut fra rammene fra sentralt hold for denne Byanalysen (samme nivå på
midler som i inneværende NTP- periode), og fra St. melding 24 der det er føringer på at
utbygging av vegprosjekter i NTP- perioden 2006- 15 delvis skal bompengefinansieres.
OPPSUMMERING FINANSIERING
Vegprising evt. i kombinasjon med en lavutslippsone, og bompengepakker, er de mest
velegnede og fleksible løsningene for en helhetlig virkemiddelbruk. Av disse to er vegprising
mest målrettet for å bidra til å løse problemene som trafikken fører med seg. Et begrenset
vegprisingssystem kun i rushtidene innenfor det sentrale byområdet der de miljøvennlige
transportformene skal prioriteres, vil kunne gi netto ca 120 mill kr i årlig inntekt.
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En lokal drivstoffavgift for Trondheim og Trondheimsregionen kan også være aktuell. En
slik løsning vil åpne for tiltak på vegnettet i hele regionen. Den skisserte løsningen vil
kunne gi en inntekt på ca 120 mill kr pr år.
Bompenger på enkeltprosjekter, eller på flere prosjekter, vil gi raskere utbygging av
hovedvegnettet. Aktuelle prosjekter er Sluppenområdet og E6 sør i Trondheim og Melhus. Med slike bompengeprosjekter vil utbyggingen av hovedvegnettet kunne bygges og
finansieres i NTP- perioden 2010- 19. Plassering av eventuelle bomstasjoner må nøye
vurderes for å hindre uønsket trafikkoverføring til lokale veger. Det kan følgelig bli behov
for stasjoner eller andre trafikkregulerende tiltak også på tilliggende veger for å unngå
slike virkninger.
Med lokale egenandeler som vegprising, drivstoffavgift og/ eller tradisjonelle bompenger,
bør dette utløse statlige midler fra belønningsordningen og ytterligere statlige midler til
stamveger og riksveger slik at Trondheim og Trondheimsregionen kommer på nivå med
andre sammenlignbare byer som Bergen, Stavanger/Sandnesregionen.

7.2 Jernbanesektoren
Fram til 2015 angir handlingsprogrammet for NTP 2006-2015 at 650 millioner kr skal
investeres på Trønderbanen. Mesteparten går til ny tunnel gjennom Gevingåsen. Etter
2010 er ikke planverket anlagt slik at en med sikkerhet kan si at prosjektene får midler,
men følgende oppstilling viser forslaget i den gjeldende Nasjonal Transportplan:
Tiltak

Beskrivelse

Kostnad mill. kr

Nyanlegg
Godsterminaler

Gevingåsen tunnel
Modernisering Brattøra

Kapasitetsøkende tiltak

Kryssingsspor, blokkposter,
sporforlengelse, hastighetsøkning
Dobbeltspor Tr.heim-Marienborg

48
10
9

Stasjons- og knutepunkttiltak

Heimdal, Skansen, Trondheim
Levanger, Stjørdal, Vikhammer, Leangen

60

Kundeinformasjon

Oppgradering høytalere osv

Sikkerhetstiltak

Planskilt kryssing og
sikring planoverganger

NTP 2006-2015

Basisinvesteringer

400
40

3
80
650

I perioden 2016-2019 er det ikke fastsatt størrelse på investeringsmidler. Med forutsetning
at dagens investeringsnivå skal fremskrives over perioden, utgjør dette 70-80 millioner kr
pr år. Dette gir ikke rom for annet enn stasjonstiltak, mindre utbedringer og punktmessige
tiltak. For å oppnå målsetningene om økt hastighet og kapasitet på hele banestrekningen
mellom Steinkjer-Trondheim og/ eller Oppdal-Trondheim, er det nødvendig med mer
midler. Med de oppløftende politiske signalene for statsbudsjettet 2007 om satsning på
jernbane, legges det derfor opp til et alternativ med høyere investeringsnivå i kapittel 8
om tiltakspakker.

7.3 Trøndelagterminalen- logistikknutepunkt
Utbyggingen av logistikknutepunktet på Brattøra vil medføre kostnader knyttet til riving
av eksisterende bebyggelse og nybygging, samt oppgradering av den delen av eksisterende
bygningsmasse som skal bestå. Oppgradering av utearealet må også legges inn. Det er
planlagt bygging av ny kai for ro/ ro- last, og områdene ytterst på begge pirene settes i
stand som lagrings- og byggeområder.
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Trøndelagterminalen kan realiseres på ulike måter. En løsning kan være at Trondheim Havn
(TIH) står for all nybygging og oppgradering, og leier ut terminaler og øvrig infrastruktur.
En annen løsning er at Trondheim Havn leier ut grunnen, og at de aktuelle bedriftene
selv står for utbyggingen av både fellesterminaler og samlastterminaler.
Mye av investeringene i Trøndelagterminalen bygger på at de som ønsker nye terminaler
vil ta investeringene selv. Enten ved å bygge selv eller leie basert på reelle kostnader.
Det har også vært konkrete henvendelser fra investorer som er interessert i å investere i
infrastrukturen bygg. Det blir et naturlig samarbeid mellom den enkelte virksomhet og
TIH, og dette vil også omfatte investeringsbehov og finansiering. Samtidig må helheten
i utbyggingen ivaretas slik at man oppnår mest mulig effektivitet og gode koblinger.
De økonomiske forholdene knyttet til utvikling av Trøndelagterminalen vil bli utredet
i eget prosjektet våren 2007. Her vil det bli sett både på inntekt- og kostnadssiden av
prosjektet.

64

BYANALYSE TRONDHEIM OG TRONDHEIMSREGIONEN

NTP 2010-2019

8.

Sammenstilling- tiltakspakker

HOVEDSTRATEGIER
Hovedstrategien fra Storbyomtalen i fm NTP 2006- 15 ligger fast. Denne innebærer en
reell satsing på og prioritering av de miljøvennlige transportformene i de sentrumsnære
byområdene av Trondheim (”Miljøbuen”) og tettstedene for øvrig i Trondheimsregionen,
fast styring av areal- og transportpolitikken, utbygging av stamvegnettet i Trondheim og
Trondheimsregionen, utvikling av jernbanen primært nordover, og utvikling av et effektivt
logistikknutepunkt på Brattøra.
En byanalyse som omfatter alle transportsektorene må ha tiltakspakker som samsvarer
opp mot strategiene og ikke i fht sektorene. Dette er forsøkt illustrert i figuren nedenfor.
Likevel vil det fortsatt være slik at sektorene har sine egne budsjetter å forholde seg til
slik at det er funnet mest hensiktsmessig å foreslå sektorvise tiltak.

Hovedstrategier
person/gods

veg
Figur 25:

bane

luft

sjø

Tiltak i hver sektor må bygge opp om den felles anbefalte strategien

8.1 Tiltakspakke transport på veg. Finansiering
Vi har vurdert to forskjellige tiltakspakker. Tiltakspakke 1 vil løse de fleste utfordringer
vi står overfor innen vegtransportsektoren, både mht utbygging av hovedvegnettet og
satsingen på de miljøvennlige transportformene. Tiltakspakke 2 tar utgangspunkt i at vi
ikke har mer midler til rådighet enn det vi har pr i dag. Virkemidlene i denne pakken blir
følgelig ikke så omfattende som i tiltakspakke 1.
TILTAKSPAKKE 1
For å nå målene som er konkretisert i kapittel 3, er det nødvendig med en virkemiddelpakke som både krever politisk mot til å gjennomføre reelle prioriteringer, og betydelige
økonomiske midler ut over det nivå som vi har i inneværende NTP- periode. Innholdet i
denne pakken vil være todelt; en del som prioriterer de miljøvennlige transportformene
(A) inkl. trafikksikkerhetstiltak, og en veginvesteringsdel (B).
A. Omfattende kollektiv-, sykkel-, trafikksikkerhetstiltak, mobility management, miljø, støyog framkommelighetstiltak i Elgeseter gate, Innherredsveien og Midtbyen/ Brattøra
B. Fullføring av stam- og hovedvegnettet i Trondheim og E6 til Støren og Stjørdal. Viktige
lokale vegforbindelser i Trondheim forutsettes også utbygd. Dette innebærer følgende
konkrete prosjekter:
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BEHOV. Tiltakspakke 1
Prosjekt
A Trafikksikkerhetstiltak

Invest.
Årlig
Totalt
mill
kostnad mill
100

0

Framkommelighetstiltak kollektivtrafikken

100

0

Andre kollektivtiltak inkl universell utforming

230

0

Fullt utbygd hovednett for sykkeltrafikken

700

0

Forbedret rutetilbud på stambussruter, taksttiltak

0

30

Økt drift- og vedlikeholdsstandard på hovednettet for sykkel

0

2

Mobility Management

0

8

Miljøtiltak Midtbyen inkl Brattøra
Miljøtiltak Elgeseter gate
Miljøtiltak Innherredsveien (ut over de 20 mill som ligger i E6 øst- prosj.)
Støy/ miljøtiltak for å møte strengere nasjonale krav
SUM
B Sluppenområdet får ny bru med tilkoblinger til E6

70
175

0

80

0

100

0

1555

40

500

Osloveien blir opprustet på strekningen Sluppen-Dorthealyst

160

E6 fra Tonstad til Jaktøien (Melhus) får stamvegstandard med 4 felt
og midtdeler

800

E6 fra Skjerdingstad til Støren blir fullført også med 4 felt og midtdeler

1500

E6 øst

2400

Midtdeler E39 Klett Øysand
Lokale veger (”Øst- vest”, Brundalsforb., Forsøkslia, Reppe- Vikåsen)

60
600

SUM

6020

SUM totalt

7575

400

7975

Når det gjelder E39 Klett- Øysand og mulighetene for utbygging til 4- felt, vil dette
prosjektet, ut i fra arbeidet med Stamvegutredningen, ikke kunne komme før langt inn
i neste 30- års NTP- periode.
Ut fra dette er det et behov for ca 8 mrd kr til en samlet satsing på de miljøvennlige
transportformene og til utbygging av hovedvegnettet i Trondheim og Trondheimsregionen.
Denne satsingen vil samlet bidra til at vi får en
• sterk satsing på de miljøvennlige transportmidlene i de sentrumsnære områdene
• et attraktivt hovedsykkelnett
• et godt universelt utbygd kollektivsystem både i Trondheim og
Trondheimsregionen
• høye rutefrekvenser på stamrutenettet i Trondheim og Trondheimsregionen
• en rekke trafikksikkerhetstiltak
• miljøtiltak på innfartsårer til/ fra og i Midtbyen, inkl nødvendige støytiltak
• redusert biltrafikk i det sentrumsnære byområdet
• ferdig utbygd hovedvegnett i hele Trondheimsregionen med E6 øst, Osloveien,
Sluppenområdet, E6 Tonstad- Jaktøien og Skjerdingstad- Støren
• midtdeler på E39 Klett- Øysand
• utbygging av flere viktige lokale veger
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TILTAKSPAKKE 2
Denne tiltakspakken tar utgangspunkt i hva vi kan oppnå innenfor dagens rammebetingelser både lokalt og sentralt. Det er ikke forutsatt noen bompenge- eller vegprisingsprosjekter. Med nåværende budsjettsituasjon, og de forutsetninger som ligger inne
i NTP 2006- 15, og fylkeskommunen og Trondheim kommunes økonomiplaner, er det
realistisk med midler til følgende prosjekter:
A: Kollektiv-, sykkel-, trafikksikkerhetstiltak, mobility management, miljø, støy- og framkommelighetstiltak i Elgeseter gate, Innherredsveien og Midtbyen/ Brattøra tilsvarende
ca 80 % av nivået i tiltakspakke 1.
B: Vegutbyggingsprosjektene som kan realiseres:
• E6 øst
• Osloveien fra Steinberget (Ila) til Sluppen
• Sluppen- området med tilknyttinger til E6
Siden det i dette alternativet ikke er realistisk med en utbygging av E6 sør i denne NTPperioden, er det lagt inn en redusert løsning med utbedring (midtdelere, breddeutvidelser,
tettstedstiltak) av strekningene mellom E6 Tonstad/ Tiller og Støren, og E39 mellom
Klett og Øysand. Veg med to felt og fysisk midtdeler skal være minimum 12,5 m bred.
Eksisterende veg som ennå ikke har midtdeler er 7,5 – 9,0 m bred, og her vil det kreves
betydelig breddeøkning. Antakelig krever dette også reguleringsplaner og grunnerverv.
Videre må det også bygges forbikjøringsfelt dersom framkommeligheten skal holdes på
et akseptabelt nivå. I tillegg må det gjennomføres tiltak i tettstedene, bl.a. bygging av
rundkjøringer slik at det blir mulig å snu på E6.
BEHOV. Tiltakspakke 2
Totalt
Invest.
Årlig
mill
kostnad mill

Prosjekt
A Trafikksikkerhetstiltak
Framkommelighetstiltak kollektivtrafikken

80

0

80

0

Andre kollektivtiltak inkl universell utforming

184

0

Hovednett for sykkeltrafikken

560

0

Forbedret rutetilbud på stambussruter, taksttiltak

0

0

Økt drift- og vedlikeholdsstandard på hovednettet for sykkel

0

2

0

0

Mobility Management
Miljøtiltak Midtbyen inkl Brattøra

56

Miljøtiltak Elgeseter gate

140

0

Miljøtiltak Innherredsveien (ut over de 20 mill som ligger i E6 øst- prosj.)

64

0

Støy/ miljøtiltak for å møte strengere nasjonale krav

80

0

1244

2

SUM
B Sluppenområdet får ny bru med tilkoblinger til E6

500

Osloveien blir opprustet på strekningen Sluppen-Dorthealyst

160

E6 Sentervegen- Jaktøien og Skjerdingstad- Støren, og E39 Klett- Øysand
får midtdeler

410

E6 øst

2400

SUM

3470

SUM totalt

4714

20

4734

Samlet behov: Ca 4,7 mrd kr
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FINANSIERING TILTAKSPAKKE 1
Tiltakspakkene kan finansieres på flere måter. Tiltakspakke 1 kan finansieres med økte
offentlige midler i tillegg til dagens nivå som stat, kommune og fylkeskommune bruker
på drift og investeringer innen samferdselssektoren. Økningen vil være om lag 3,3 mrd
totalt, eller ca 330 mill kr pr år i perioden 2010- 19.
Med de signalene vi har fra sentralt hold er det imidlertid lite sannsynlig at Trondheim og
Trondheimsregionen får tilstrekkelige statlige midler til en slik satsing i NTP- perioden
2010-19. I føringene fra sentralt hold til denne Byanalysen åpnes det for å ta i bruk nye/
endrede virkemidler på finansieringssiden. Vi har her skissert et spleiselag/ avtaler mellom stat, kommuner/ fylkeskommuner og brukerne.
FINANSIERING. Tiltakspakke 1
Mill
kr
Statlige vegmidler
(130 mill/år- E6 øst fra 2010 til 2014)

680

Statlige vegmidler, videreføring av nivå
på E6- øst- midler- 130 mill/år

620

Statlige vegmidler (Videreføring av nivå
på NAV- midler- 140 mill/ år)

1400

Forutsetninger

Trondheim kommune, inkl øvr. Rv- midler

300 Samme nivå
som i 2006

Ekstra statlig

250 Belønningsmidler etc

Innkrevingstid

ÅDT

Passeringspris

Ekstra fylkeskommunal
Ekstra kommunal
Vegprising

1200 Kun rushtid

10

Bompenger E6 øst (bundet)

10-20

1720

15

Bompenger E6 Sør (Sandmoen- Klettområdet)

723

10

20000

11

Bompenger Sluppen

723

10

20000

11

361

10

10000

11

Bompenger Melhus Sør
SUM

7977

Det forventes at denne egeninnsatsen ”belønnes” fra statlig hold med økonomiske
tilleggsmidler. Eksempler fra blant andre Oslo, Bergen og Stavanger viser at Staten stiller
opp med betydelige midler til satsing på miljøvennlige transportformer når det satses på
lokalt hold. Vi har her lagt inn en nøktern forventning til økt statlig bidrag (øvrige riksvegmidler, alternativ bruk av riksvegmidler, belønningsmidler, annet) på om lag 20- 30
mill kr ut over dagens nivå.
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FINANSIERING TILTAKSPAKKE 2
Tiltakspakke 2 kan finansieres med dagens nivå på vegmidler fra stat og kommune:
FINANSIERING. Tiltakspakke 2
Tiltakspakke 2 Dagens nivå

Mill kr

Statlige vegmidler (130 mill/år- E6 øst fra 2010 til 2014)

680

Statlige vegmidler, videreføring av nivå på E6- øst- midler- 130 mill/år

620

Statlige vegmidler (140 mill, NAV), videreføring
Trondheim kommune, inkl øvr. Rv- midler

Forutsetninger

1400
300

Samme nivå som i 2006

Ekstra statlig
Ekstra fylkeskommunal
Ekstra kommunal
Bompenger E6 øst

1720

SUM

4720

Med denne ressurstilgangen vil det ikke være mulig å nå de målene som vi har satt.
Spesielt vil det bli et stort gap på stamvegutbyggingen da denne ikke blir gjennomført
ut over Oslovei- Sluppen- prosjektet og E6 øst. Stamvegen E6 sør fra Tonstad til Støren,
og E39 Klett- Øysand, får bedret trafikksikkerhet men dårligere framkommelighet ved at
det bygges midtdeler. Med denne prioriteringen er det imidlertid forutsatt en akseptabel
satsing på de miljøvennlige transportformene og på trafikksikkerhetstiltak. Det er imidlertid ikke midler til en opptrapping av kollektivruterutetilbud ut over det som ligger
innenfor dagens rammer.
GENERELT- ANDRE TILTAK UAVHENGIG AV TILTAKSPAKKE.
Det anbefales at sentral arbeidsgruppe arbeider videre med følgende virkemidler:
• Tilstrekkelige hastighetskontroller og promillekontroller ved at en andel av
gebyrene/ bøtene som blir inndrevet, blir brukt til å finansiere den utvidede
overvåkingen og kontrollen
• Lavere terskel/ tilstrekkelige sanksjoner (prikkbelastning)/ inndraging av førerkort for å sikre at alle benytter bilbelte
• Fordelsbeskatning av parkeringsplasser ved arbeid, skattefradrag for bruk av
miljøvennlige transportformer
Disse tiltakene vil gi betydelige positive effekter på trafikksikkerheten, og de vil bidra til
en overgang til miljøvennlige transportformer.
SAMLET VURDERING
Tiltakspakke 1 vil langt på vei løse de utfordringer vi står overfor innen transportsektoren i Trondheim og Trondheimsregionen. I tillegg er det nødvendig å gjennomføre en
del utradisjonelle tiltak som krever endringer av lovverk for å nå målene om reduksjon i
antall hardt skadde og drepte.
Tiltakspakke 2 vil ikke gi fullverdig stamvegnett i den neste NTP- perioden fram mot
2020, og de lokale vegene i Trondheim vil heller ikke kunne bli utbygd i denne perioden
med denne ressurstilgangen. Satsingen på de miljøvennlige transportformene vil for en
stor del kunne gjennomføres når det gjelder investeringene i infrastrukturen.
Med økte ressurser fra enten stat, kommune, fylkeskommune, næringslivet eller brukerfinansiering, vil tiltakspakke 2 nærme seg innholdet i tiltakspakke 1. Forskjellen mellom
de to tiltakspakkene er ca 3,3 mrd i 10- årsperioden 2010-19.
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8.2 Tiltakspakke persontransport Jernbane
I perioden 2006-2015 er det satt av 650 millioner kr til Trøndelagsregionen. Dette inkluderer
ny Gevingåsen tunnel (bygges 2007-2011). Kostnaden til denne, 400 millioner, er derfor
ikke inkludert i tabellene under. I tillegg utføres andre kapasitets- og hastighetsøkende
tiltak. Hvis en ønsker at toget skal spille en betydelig rolle i framtidens Trøndelag bør det
i perioden 2010-2019 investeres 1-2 milliarder kroner eller 100-200 millioner kr/år.
Følgende tiltakspakker vurderes som aktuelle i perioden (beskrivelse i kapittel 5.3):
A. Hastighetsøkning Trondheim- Steinkjer. Fortsatt 1-timesfrekvens.
B. Ny rute Stjørdal-Melhus, timesfrekvens. Tilpasning flyavgang og -ankomster
og Steinkjertog slik at det i praksis blir 1/2-timesfrekvens Stjørdal-Lerkendal.
C. Hastighets- og frekvensøkning Trondheim-Lerkendal-Oppdal.
D. Hastighets- og kapasitetsøkning Meråkerbanen.
Tilknytning Hell-Værnes-Stjørdal.
E. Stasjonsutvikling
Kostnad til sammenhengende dobbeltspor Trondheim- Stjørdal er såpass store at anbefalt
strategi blir å begynne med dobbeltsporbelter. I beltene foretas kurveutbedringer med
hovedmål å utvikle et sammenhengende dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. Det
antas at dette bør skje etter 2020. Om dobbeltspor kommer før eller etter elektrifisering
blir en strategisk vurdering.
I perioden 2015-2020 bør dagens materiell skiftes ut. Det er ikke tatt med kostnad for
innkjøp av ekstra materiell, ei heller offentlig kjøp av rute. Det bør stilles krav til at nytt
materiell skal ha effektive dieselbrenselceller i tillegg til universell utforming. Alternativet
er elektrifisering.
Øvrige investeringsbehov går på stasjonsutvikling både til publikumsfasiliteter og økt
lokal oppstillingskapasitet i form av mellomplattform. I tillegg må det sikres hensettingsspor og bygges ut lengre kryssingsspor for å kunne håndtere nye lengre godstog
(600 m). Som grunnlag for NTP-2010-2019 gis følgende anslag for tiltakskostnader i
hver tiltakspakke:
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Tiltakspakke/Strekning

Rutetilbud

Investeringsbehov

A. Hastighetsøkning
Trondheim- Steinkjer

Kjøretid 1:20-1:30.
Dagens 1-timesfrekvens

Diverse kapasitets- og hastighetsøkende tiltak. Ny tunnel under Forbordsfjellet startes
opp i perioden.

700

B. Ny rute Stjørdal-Melhus

1-timesfrekvens.

Dobbeltsporbelter Trondheim
S-Leangen, mellom Leangen og
Malvik og Hell-Stjørdal

600

C. Frekvens- og hastighetsøkning Trondheim- Oppdal

1-timesfrekvens i perioder. Søndre tilsving Stavne, LerkReduksjon av kjøretid til 1 t endal st, flere x-spor sør for
20 min.
Støren, forlengelse x-spor

150

D. Hastighets- og kapasitetsøkning Meråkerbanen

80 km/t. Flere svenske og nor- Linjeutbedring, lengre og evt.
ske godstog til Trondheim havn flere kryssingsspor
+ gjennomgående til nord

250

E. Stasjonsutvikling

Trondheim S, Leangen, Lerken- Mellomspor, bygning, Tronddal, Levanger, Stjørdal, Værnes, heim S fase 2, publikumsfaMelhus, Oppdal
siliteter osv.

200
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(mill. kr)
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Det foreslås at det i perioden 2010-2019 investeres for 2000 millioner kroner (2,0 mrd) i
Trøndelag. Tiltakspakkene skal virkningsberegnes og målet er at dette skal gi grunnlag
for å prioritere tiltakspakkene. Analysene gjennomføres i utredningene Utviklingsplan
Trønder- og Meråkerbanen i løpet av 2007.
I stamnettsutredningen (fram til 2040) beskrives dobbeltspor Trondheim- Stjørdal, elektrifisering Trondheim- Steinkjer samt Hell- Storlien og andre hastighetsøkende tiltak. For
kvartersfrekvens Stjørdal-Trondheim kreves det dobbeltspor. Dermed må Gevingåsen
tunnel må utvides med et ekstra løp.
Elektrifisering Trondheim- Stjørdal, Stjørdal- Storlien og Stjørdal-Steinkjer skal vurderes.
Videre vil elektrifisering av Meråkerbanen fjerne en ”missing link” i det nordiske transportsystemet. I tillegg skal det vurderes tilsving og bedre tilknytning til Værnes. Det er
nærliggende å få med Stjørdal stasjon. Dette gir bedre kobling mellom Værnes flyplass
og det svenske markedet.
Dobbeltspor Trondheim- Stjørdal gir mulighet for over 100 tog/døgn og opp til 22 tog/
time avhengig av sammensetning av type tog. Dobbeltspor vil i seg selv ikke forbedre
kapasiteten utover det som lange kryssingsbelter gir, men driftsikkerhet forbedres sterkt
og det vil kunne rendyrkes et flytogkonsept med kvartersfrekvens. Markedsvurderinger
antas å være avgjørende for angivelse av tidspunkt for utbygging.

8.3 Logistikknutepunkt for gods
Muligheten for overføring fra veg til båt og bane øker betraktelig ved samkjøring av
transportmidler i logistikknutepunkt. Det er allerede besluttet at CargoNet øker med to
tog og Nor Ferries setter inn ro/ro rute på kontinentet. En teoretisk gevinst av dette vil
være overføring av 75.000 trailere pr år fra veg til bane og sjø.
24 timers drift av Trøndelagterminalen vil åpne for nye muligheter og er en av nøklene
til full kapasitetsutnyttelse. Det kan medføre distribusjon av varer før byen våkner, tog
andrehver time til og fra Trondheim, bedre utnyttelse av terminalkapasitet både hos
avsender, mottaker og transportør, flere skip, og det blir langt bedre mulighet for å kombinere distribusjon i by og distrikt. Logistikknutepunktet på Brattøra vil styrke grunnlaget
for eksisterende virksomheter, og gjøre det lettere å være lokalisert i et område som
er geografisk langt fra hovedmarkedene. Flere aktører har signalisert nyetableringer i
tilknytning til Trøndelagterminalen.
Vegsystemene Nordre avlastingsveg, E-6 Øst og Osloveien vil bli til stor nytte for byen og
logistikknutepunktet. Nordre avlastingsveg er planlagt ferdig over Brattøra i 2009. Opprinnelig var Nordre avlastingsveg planlagt i kulvert under deler av arealet til godsterminalen
for jernbanen; benevnt som traséalternativ 4 i en utredning fra 2002. Vegen slik den nå er
planlagt blir derfor en dårlig løsning for logistikknutepunktet, og en eventuell fremtidig
byutvikling på dagens jernbaneterminal. Det er viktig at disse forholdene avklares før
vegprosjektet Nordre avlastingsveg fysisk starter på Brattøra.
Planene for byutvikling på Brattørkaia er kanskje det viktigste grepet som i byutviklingsmessig sammenheng er tatt siden omformingen av verftsområdene på Nedre Elvehavn.
Den skisserte tverrforbindelsen fra Brattørkaia til sentralstasjonen, samt flytting av hurtigbåtterminalen vil gi byen et nytt knutepunkt for persontrafikk. Dette bidrar til å binde
Brattøra og byens sentrum tettere sammen.
En utvikling utover et 15-20-års perspektiv krever langsiktig tenking, og vil kunne dra
stor nytte av arbeidet som er gjennomført i konseptet Trøndelagterminalen. Et fremtidig
logistikknutepunkt bør ta hensyn til vareeiere og næringstransportens utfordringer i første
rekke. Det må utarbeides en oversikt over trender og utvikling innen godsstrømmer og
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varehandel. Mye tyder på at hurtiggående skip og jernbane vil ta over mer av godstransporten til/fra og innen Norge. Dersom det blir en endring fra veg til sjø og bane vil det
få betydning i et lokaliseringsspørsmål.
Logistikknutepunktet understøttes av samtlige vegprosjekt skissert i tiltakspakke veg.
Gode tilførselsveger til/ fra regionens knutepunkt bedrer næringstransportenes vilkår og
legger til rette for økt overføring fra vegtransport til mer miljøretta transport på bane og
sjø. Oppgradering på godsterminalen for jernbane samt nytt vognmateriell hos CargoNet
er tiltak som vil styrke logistikknutepunktet ytterligere.
Elektrifisering av Meråkerbanen vil nærme seg lønnsomhet pga. behovet for kobling til
det svenske banenettet. Banverket opplever sterk vekst på banen, og gir signaler om at
Meråkerbanen er viktig strategisk ledd for transport fra Nord-Sverige til kontinentet via
Trondheim havn. I tillegg vil en sammenheng gi ARE-togene (Arctiv rail Express, Alnabru-Narvik via Sverige) et alternativ. Trondheim havn er også i førersetet med planer for
nye øst- vest- transporter med Trondheim havn som ledd i logistikkkjeden.
I forrige kapittel er det antydet kostnad for utviking av Meråkerbanen. Hvis en satser på
elektrifisering allerede i perioden, må bevilgningene økes med 200 millioner kr. I tillegg
trenger terminalen på Brattøra midler til effektivisering og tilpasning til ”Trøndelag- terminalen”fram til 2020. I løpet av 2007 antas det at kostnadene klargjøres bedre. Arealene
her er som tidligere nevnt begrenset, derfor bør det i perioden klargjøres konsept for
relokalisering av terminalfunksjon bil- bane etter 2020, om en ønsker fortsatt vekst for
dette segmentet.

8.4 Knutepunkt persontransport
Det er felles kollektivknutepunkt mellom bane og veg på en rekke steder både i Trondheim og Trondheimsregionen. Utvikling av disse knutepunktene er viktige for å få til
effektive omstigningssteder. I Trondheimsregionen er det også viktig at det på slike
knutepunkt legges til rette for bilparkering (Park & Ride). Park & Ride har størst mulighet
for å lykkes over lengre strekninger, og dette skjer med relativt god suksess allerede i
dag i Trondheimsregionen. Pr i dag tilbys i alt 700 bilparkeringsplasser og 50 tilrettelagte
sykkelparkeringsplasser under tak og med låsebøyler i dette området
Det er skissert et behov for utvikling av ytterligere kollektivknutepunkter i Trondheimsregionen. Disse er vist på figur i kapittel 9. Finansiering av disse er foreslått gjennom
tiltakspakkene for hver enkelt sektor beskrevet foran. Det er viktig at finansieringen
mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket og evt. andre (fylkeskommune og/ eller
aktuell kommune, Avinor) samordnes slik at utviklingen av disse knutepunktene skjer
samtidig.
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9.

Sammenstilling

De anbefalte tiltakspakkene for de ulike sektorene er sammenstilt og illustrert i de to
påfølgende figurene. Den første figuren viser tiltakene som anbefales innenfor Trondheim
kommune, den neste figuren viser anbefalte tiltak i Trondheimsregionen.

Figur 26:

Omfattende anbefalt tiltakspakke for Trondheim; satsing på miljøvennlige transportformer i
sentrale bydeler, satsing på et trafikksikkert hovedvegnett til, fra og rundt byen, og utvikling
av logistikknutepunkt bil/båt/bane på Brattøra
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Figur 27:
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Det kreves en satsing både på buss, bane og hovedvegnett i Trondheimsregionen
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Vedlegg 1:
Transportplan for Trondheim.
Sammendrag av planforslaget
Samordnet areal- og transportplanlegging
Trondheim skal videreutvikle en areal- og transportpolitikk som gir god tilgjengelighet
gjennom økt bruk av miljøeffektiv transport. Dette innebærer at byutviklingen med vekt
på fortetting må følges opp. De arealene som er lettest tilgjengelige med kollektivtransport
må sikres for utvikling av publikumsattraktive arbeidsplasser og servicetilbud. Parkeringspolitikken må støtte opp under arealpolitikken gjennom å redusere uønsket bilbruk.
STATUS
Trondheim har en relativt kompakt form sammenliknet med andre større norske byer, og
generelt god tilgjengelighet med individuell transport. Med kollektive transportmidler er
reisetidene vesentlig lengre enn med bil, særlig utenfor sentrum. For reiser til Midtbyen
har kollektivtransporten styrket sin stilling.
Trondheims fortettingspolitikk er i betydelig grad er fulgt opp de siste ti år. Det har imidlertid vist seg vanskelig å gjennomføre den restriktive parkeringspolitikken som også må
på plass for stimulere miljøvennlig transport. Det merkes et økende press også i retning
av perifer utbygging. Prognoser viser at reiseandelen med bil i Trondheim sannsynligvis
øker fra dagens 58% til ca 60% i 2015.
TILTAK
Fortettingspolitikken må følges opp løpende i de enkelte detaljplaner og byggesaker.
Arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter må lokaliseres nært kollektivlinjer.
Virksomheter av regional betydning bør plasseres i ”kollektivbuen” (de sentrale byområdene fra Tempe til Midtbyen og Leangen). Det er viktig at det reserveres areal til
arbeidsplasser/service i dette området, og at ikke boligbygging overtar for mye av de
mest sentrale arealene.

Fullføring av det avlastende hovedvegnettet
Det avlastende hovedvegnettet rundt Midtbyen og sørover skal fullføres så snart dette
er økonomisk mulig. Dette er svært viktig for å kunne videreføre byutviklingspolitikken,
sikre god tilgjengelighet for næringstransporten og skjerme boligområder for tungtrafikk/
gjennomgangstrafikk.
STATUS
Nordre Avlastningsveg fullføres 2009, og E6 øst Nidelv bru – Grilstad er planlagt fullført
ca 2011-12 (finansiert delvis med bompenger som en del av E6 øst-prosjektet).Ytterligere
stamvegutbygging er i utgangspunktet, gitt Nasjonal transportplan 2006-15 og gjeldende
politiske vedtak om finansiering, skjøvet ut på ubestemt tid.
TILTAK
Fullføringen av det avlastende systemet rundt sentrum må på plass før man øker vegkapasiteten i ytre deler av byen. Dette betyr at strekningen Sluppen – Marienborg bør
gjennomføres før/samtidig med utbyggingen av E6 sør. For å finansiere dette vil Trondheim
kommune gå inn for at statsmidler som er avsatt til E6 sør for perioden 2010-15 overføres
til Sluppen – Marienborg. Det gjenstår da rundt 430 mill kr som Trondheim kommune må
vurdere å forskuttere. Ca 166 millioner av disse er vedtatt forskuttert for å få gjennomført
lang tunnel i Oslovegen (bygges som en del av Nordre Avlastningsveg).
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For å fullføre et tilfredsstillende system i de sentrale byområdene, er det også nødvendig
med oppgradering av Elgeseter gate/Holtermannsveg. Utbyggingen av næringsarealer
må tilpasses kapasitets- og miljøbegrensningene i gata. Konkrete tiltak utredes nærmere
gjennom en revisjon av gjeldende planer for området.
Parsellvis utbygging av E6 sør vurderes i forbindelse med KU og reguleringsplanarbeidet.
Det er aktuelt å vurdere forskottering av strekningen Tonstad – Sentervegen. Her forutsettes meget betydelig bidrag fra næringslivet.

Prioritere miljøvennlige transporter i sentrale byområder
I de sentrale byområdene skal miljøvennlige transportformer prioriteres spesielt. Dette
innebærer:
• Utvidet fotgjengerområde i sentrum.
• En restriktiv parkeringspolitikk som tar sikte å begrense arbeidsplassparkeringen,
samtidig som det sikres god tilgjengelighet for besøksreiser til handel og service.
• Framkommeligheten for miljøvennlige transportformer prioriteres foran framkommeligheten for personbiltrafikk, og trivselen for myke trafikanter skal
forbedres vesentlig.
• Kjørehastigheten for kollektivtransport skal økes med 25%
• Et langsiktig mål om en Midtby der trafikken i vesentlig grad skjer med
avutslippskjøretøyer.
STATUS
I de sentrale byområdene er det økende framkommelighetsproblemer og økende ”kamp”
om knappe vegarealer. Selv om gjennomkjøringstrafikken gjennom Midtbyen er redusert
de seinere år, er det økende forsinkelser på hovedinnfartene. Gjennomsnittshastigheten for
kollektivtrafikken i Midtbyen er 12-15 km/t. Avviklingen av bomringen har sannsynligvis
ført til ytterligere 5-8% økt biltrafikk i rush. Gatebruksreguleringer, kollektivprioriteringer
og en restriktiv parkeringspolitikk er tatt i bruk som virkemidler for å gi best mulig samlet
tilgjengelighet. Parkeringspolitikken har imidlertid vært vanskelig å følge opp i praksis i
konkrete byggesaker.
TILTAK
• Totalt antall parkeringsplasser i Midtbyen opprettholdes omtrent på dagens nivå.
Omdisponering av plasser fra gategrunn til parkeringshus, helst under bakken,
må fortsette (drøftes nærmere i gatebruksplanen). Det legges opp til en økning
av antall besøksplasser knyttet til utbyggingen på Brattøra/Trondheim S.
• Området med bestemmelser om maksimalt antall plasser ved nybygg vurderes
utvidet blant annet til Elgeseter og Lade/Leangen. Parkeringsnormenes status
styrkes gjennom å omgjøre dem til bestemmelser i kommuneplanens arealdel.
• Det arbeides for å etablere et tilbud om innfartsparkering ved hovedinnfarten
sørfra.
• En pakke med framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken gjennomføres
(fremmes som egen politisk sak): Til sammen foreslås rundt 20 ulike tiltak, hvorav
to er påkrevet for å oppnå målet om 25% økt reisehastighet: 1) Sambruksfelt/
kollektivfelt i begge retninger i Prinsens gate og Elgeseter gate og 2) Aktiv signalprioritering av buss. Det forutsettes at Statens vegvesen bidrar med vesentlige
investeringsmidler i og med at de største forsinkelsene opptrer på stamvegnettet.
• Nytt effektivt omstigningspunkt for buss og trikk i Prinsens gate, tilpasset universell
utforming
• Bedre tilrettelegging for sykkelbruk i de sentrale byområdene. Lavere fartsgrense
for å legge til rette for sykling sammen med annen trafikk vurderes nærmere i
gatebruksplanen.
• Gjennom gatebruksplanen skal utvidelsen av fotgjengerområdet i sentrum
avgrenses.
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• Positiv stimulering til bruk av miljøvennlige kjøretøy (lavutslippskjøretøy; jfr ”avsnittetom miljø”). Vurdere innføring av lavutslippssoner i de sentrale byområdene,
der det stilles klare krav til utslipp av alle kjøretøyer. På sikt arbeide for en overgang
til hybridbusser som kan drives med elektrisk motor innenfor sentrum.

Et konkurransedyktig kollektivtransporttilbud
I tillegg til framkommelighetstiltak, skal det legges til rette for økt markedsandel gjennom
utvikling av stamruter, effektive knutepunkt og akseptable takster. Målet er en økende
kollektivandel og totalt minst 20 mill kollektivturer i året innen 2015. Kollektivsystemet
utformes i tråd med prinsippene for universell utforming.
STATUS
Kollektivtransportens markedsandel har vært relativt stabil på ca 11% de siste 15 år.
Trondheim kommune overtok ansvaret for kollektivtransporten fra 01.01 04. gjennom
”Transportforsøket”. Dette er en ordning som gir klart bedre muligheter for samordnet
virkemiddelbruk. Siden 2004 er driftstilskuddet tredoblet og takstene redusert. Dette har
gitt en trafikkvekst på vel 4% i 2005 til et totalt passasjertall på 17,3 mill. Det er imidlertid
svært krevende økonomisk å opprettholde dagens takster, og for 2007 har rådmannen
vært nødt til å foreslå en takstøkning på 27%.
TILTAK
Det er viktig å opprettholde relativt lave takster, samtidig som man må videreutvikle
standard, service og markedstilpasning. Dette krever en god, langsiktig innkjøpsavtale med
transportør(er) fra 2008, når ny konsesjonsperiode starter. Stamrutene styrkes gjennom
bedre frekvens. Ny stamrute øst utredes for å samle og forbedre et fragmentert tilbud i
de østlige bydelene. Samordning med regionale rutetilbud videreutvikles, og det arbeides
spesielt for å gi et bedre tilbud med jernbanen sørover fra Trondheim.
Investeringsmidlene går til utvikling av knutepunkter og holdeplasser, samt til framkommelighetstiltak. Det foreslås en forlengelse av trikken til et samlet omstigningspunkt for
buss og trikk i Prinsenkrysset.
Skal man nå målet om 20 millioner passasjerer årlig, kreves økte ressurser til driftstilskudd
og til investeringer (ca 30 mill. kr pr år).

Et helhetlig sykkelnett
Hovednettet for sykkel skal utbygges videre med en standard slik at det er trygt og
behagelig å sykle i 30 km/t.
STATUS
Sykkel har stadig økende betydning som transportmiddel i Trondheim, og fortettingspolitikken legger til rette for en høy sykkelandel. Det er i dag etablert ca 220 km vegnett av
varierende kvalitet for syklister. På dette nettet er det til dels vesentlige sikkerhetsmessige
mangler, og det er også på mange strekninger behov for å skille gående og syklende.
Totale kostnader for et tilfredsstillende hovednett i Trondheim er anslått til ca 740 mill.
kr, hvorav ca 220 mill. kr vil være et statlig ansvar (langs riksveger).
TILTAK
Det forslås 13 hovedruter for sykkel, som vil dekke ca 119000 innbyggere innenfor 500
m. (I tillegg er det behov for en rekke lokalruter.) For perioden 2006-09 pekes følgende
ruter ut som særskilt viktige: Midtbyen – Brattøra og Sentrum – Tillerbyen/Heimdal/
Saupstad. En vesentlig del av ressursbruken forslås benyttet på disse hovedrutene, både
til nye delstrekninger, bedre drift/vedlikehold og systematiske punktutbedringer. Uten
tilleggsfinansiering er det imidlertid svært liten mulighet til større nyanlegg.
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Der fartsnivået er lavt, vil det primært bli lagt opp til sykling i gata sammen med biltrafikk.

Trygg transport
Antall trafikkulykker skal reduseres med nullvisjonen som langsiktig rettesnor. Trygghetsfølelsen skal bedres i boligområder som belastes med gjennomkjøring.
STATUS
En trafikkøkning på rundt 2% hvert år øker generelt ulykkesrisikoen og opplevd utrygghet i mange boligområder. I 5-årsperioden fra 2001 til 2005 er det i snitt registrert 283
personskadeulykker med 384 skadde eller drepte hvert år. Selv om antall drepte er redusert (ligger på 1-2 pr år), har personskadeulykkene gått i feil retning i denne perioden.
Ulykkesbildet for Midtbyen skiller seg ut med en økende andel fotgjengerulykker, som
ofte har høy alvorlighetsgrad.
TILTAK
For en del boligområder vil etableringen av avlastende hovedveger bedre forholdende
vesentlig. I mange tilfeller er det imidlertid ikke mulig å henvise trafikken til alternative
traséer. I slike situasjoner må bomiljøet ivaretas best mulig gjennom fartsdempende tiltak
og andre miljø- og trafikksikkerhetstiltak. I handlingsplanperioden gjelder dette spesielt
Nonnegata, Skovgård og Tillerområdet. Det settes i tillegg av midler til løpende oppfølging
av mindre utbedringsbehov i alle bydeler, og spesielt på skolevegstrekninger.
Trafikksikkerhetsarbeidet for Midtbyen rettes særskilt inn mot å redusere ulykkene for
myke trafikanter. Redusert fartsgrense må vurderes som et særskilt aktuelt virkemiddel,
og dette tas opp konkret i revisjonen av gatebruksplanen.

En effektiv og lite miljøbelastende næringstransport
Det legges til rette for effektiv næringstransport. Dette innebærer en velfungerende terminalløsning med god tilgjengelighet og bedre forhold for varedistribusjon.
STATUS
Effektive næringstransporter er viktige for næringslivets konkurranseevne og verdiskaping.
Totalt fraktes det ca 9 mill. tonn gods årlig til og fra Trondheim. Biltrafikk frakter ca 52%,
jernbane 34% og båt ca 14%. Dagens terminaler er primært lokalisert på Brattøra/Piren/
Nyhavna, samt Sluppen, Heggstadmoen og Sandmoen.
Varedistribusjonen internt i byen har særlige utfordringer i Midtbyen, med mangelfulle
leveringsforhold. Det er registrert lav utnyttelsesgrad på distribusjonsbilene.
TILTAK
Det viktigste forbedringstiltaket for næringstransporten vil være gjennomføringen av det
avlastende hovedvegnettet. Det må utvikles et effektivt godsknutepunkt på Brattøra med
gode omlastingsmuligheter. På lengre sikt (i NTP-perioden fra 2019) legges det opp til
en alternativ lokalisering for terminalområdet. Planlegging må starte snarlig.
Trondheim kommune skal stimulere til samarbeid med sikte på mer rasjonell varelevering i Midtbyen, deriblant forsøk med varelevering før 0700. Det skal stilles klarere krav
til utforming av varemottak ved nybygg.
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Ivareta det kommunale vegnettet
Vegvedlikeholdet skal legge opp til at vegkapitalen ikke forringes ytterligere. Nyinvesteringer må primært knyttes opp mot utbyggingsavtaler.
STATUS
Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold er viktig for å ivareta framkommelighet og
sikkerhet. Vedlikeholdsmidlene har ikke vært tilstrekkelige på det kommunale vegnettet,
og det er registrert et reparasjonsbehov på ca. 100 mill. kr, i tillegg til behov for dobling
av årlige vedlikeholdsmidler.
En rekke planer er fremmet om utbygging av nye kommunal veglenker som vil bedre
miljøforhold og redusere kjøreavstander.
TILTAK
Når det gjelder vinterdrift, vektlegges bar veg langs kollektivtraséer, god standart på gang/sykkelveger, samt tilrettelegging for bruk av piggfrie dekk. Innenfor renhold prioriteres
tiltak som reduserer svevestøv. Mulighetene for økt tilskudd til drift/vedlikehold vurderes
fortløpende i de kommunale budsjetter.
Det finnes ikke midler til nye, større veginvesteringer på det kommunale vegnettet, bortsett
fra de tiltakene som kan knyttes til utbyggingsavtaler.

Miljøkrav oppfylles – Trondheim ledende på tilrettelegging
Som minstekrav skal alle miljøutfordringer knyttet til utslipp og støy håndteres i henhold
til nasjonale forskrifter. Trondheim kommune har i tillegg ambisiøse mål om reduksjon
av klimagasser. Trondheim bør ha som ambisjon å bli ledende i landet på tilrettelegging
for miljøvennlige kjøretøyer.
STATUS
Trondheim har i dag transportrelaterte miljøproblemer knyttet til svevestøv, støy og
klimautslipp. Det skjer årlig overskridelser av grenseverdiene for svevestøv, og dette
skyldes primært piggdekkbruk. Støytiltak er gjennomført i tråd med dagens forskrifter,
men mange er likevel fortsatt plaget, og nasjonale myndigheter stiller nå strengere krav
til forebyggende planlegging. Klimautslippene øker i tråd med stadig økende trafikkvekst.
Miljøvennlige kjøretøy er i liten grad tatt i bruk.
TILTAK
Tiltak for å bedre luftkvaliteten ble behandlet særskilt gjennom Tiltaksutredning luftkvalitet.
Det er aktuelt med bedre renhold, nye vegdekketyper, redusert piggdekksesong, økt gebyr
og reduserte fartsgrenser på utsatte strekninger. Ny dokumentasjon omkring helseplager
som skyldes partikler (PM 2,5) skal følges nøye opp. Kartleggingen av støyutsatte områder
skal tillegges stor vekt i videre arealplanlegging. Dersom det skal gjennomføres ytterligere
støyreduserende tiltak i dagens bebyggelse, vil dette kreve betydelige økte ressurser.
De viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslipp blir å redusere veksten i transportomfanget gjennom arealplanlegging og prioritering av miljøvennlige transportformer.
Trondheim kommune skal som transportør og bestiller av transporttjenester utarbeide
klare krav til bruk av miljøvennlige kjøretøy. For bussparken skal det legges opp til raskere
utskifting for å erstatte eldre busser med nye busser som ivaretar strenge utslippskrav.Ved
neste langsiktige avtale om bussdrift skal det vurderes alternative tilskuddsnivå også for
overgang til naturgassbuss, busser drevet med fornybart drivstoff, og/eller hybridbusser.
Det foreslås vesentlig satsing på tilrettelegging for allmenn bruk av mer miljøvennlig
kjøretøyteknologi (infrastruktur, stimuleringstiltak, opplysning).
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