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Statens vegvesen 

 

 

Notat 

Til:  

Fra: Strategiseksjonen Region midt 

Kopi: Kjetil Strand og Anne Skolmli (JBV) 

 

KVU for transportløsning Trondheim – Steinkjer, august 2011 

Vurdering av høringsmerknader    

 

Rapporten ”Konseptvalgutredning for transportløsninger for veg og bane på strekningen 

Trondheim Steinkjer” har vært på høring i perioden fra 15. september til 15. desember 2011.  

Det har til sammen kommet inn 28 høringsuttalelser. Høringsbrev ble sendt til 61 parter 

jamfør listen bakerst i dette notatet.  

I dette notatet er de momenter som av Statens vegvesen og Jernbaneverket er vurdert som 

vesentlige fra høringsuttalelsene, beskrevet og kommentert. Hovedpunktene (A-J) er 

formulert som spørsmål. I parentes er det oppført nummer for de høringspartene som har 

kommentert temaet. Nummer på høringspartene fremgår av listen over høringsparter 

nedenfor. Høringsuttalelsene er også kommentert enkeltvis i tabell (vedlegg 1). Uttalelsene er 

i sin helhet tatt inn i eget hefte (vedlegg 2).  

Nedenfor følger noen sentrale spørsmål som er stilt til rapporten av høringspartene:  

A) Større fokus på miljø og bærekraft i behov, mål og krav etterspørres av mange av de 

offentlige partene og interesseorganisasjoner. Andre etterspør trafikksikkerhet (Part 5, 

10, 12, 13, 14, 18, 20 og 24) 

B) Flere av høringspartene reiser spørsmål om hvorfor ikke rapporten innehar tydelige 

mål om overføring av trafikk fra veg til bane (Part 9, 10, 12, 14,20,22, 25) 

 

C) Hvorfor er kortere reisetid ført opp som målparameter for veg når de vedtatte 

regionalpolitiske målsettingene omhandler reisetid ned mot en time på strekningen kun 

for jernbane? (Part 9, 10, 12, 14, 20, 22, 25) 
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D) Det ønskes anbefalt et konsept med høyere investeringer på bane og veg enn det som 

K1 legger opp til. Er dette mulig? (Part 4, 7, 8, 17, 19, 21, 23 og 26) 

E) Hvorfor er ikke et kollektivkonsept utredet? (Part 10,12, 14 og 18 ) 

F) Hvorfor ble Forbedringskonseptets alternativ a for jernbane (K1– a) forkastet før det 

ble analysert nærmere? (Part 18, 20 og 24) 

G) Kan jernbanens bygging av dobbeltspor mellom Trondheim – Stjørdal flyttes til ut-

byggingens første fase og kombineres med elektrifisering? (Part 6, 9, 18, 20, 21, 24 og 27)  

H) Kan utvidelse av de tre tunnelene på E6 mellom Trondheim og Stjørdal flyttes til 

første utbyggingstrinn for å bedre kapasiteten på strekningen og redusere sårbarhet for 

kødannelser? (Part 1, 9, 20, 21, 22 og 24 ) 

I) Kan utbygging av infrastrukturen på strekningen realiseres raskere enn det KVU- 

arbeidet skisserer? Dette for å sikre at en betydelig andel av prosjektene sikres 

finansiering i NTP 2014 – 23? (Part 8, 11, 17, 19, 21, 23, 26 og27)  

J) Det tilgjengelige analyseverktøyet i transportetatene ser ut til å ha gitt utfordringer i 

utredningsarbeidet når to transportformer skal sees i sammenheng. I hvilken grad har 

dette preget utredningens resultater? (Part 10 og 25) 

 

Uttalelsene fra kommuner og fylkeskommuner på strekningen er forsøkt samordnet fra disse 

høringsinstansene. Det er uttrykt et tydelig ønske om at Trøndelagsfylkene med kommuner 

skal fremstå samlet mot NTP- prosessen. Kommunene i Nord – Trøndelag har, med unntak av 

Stjørdal kommune, benyttet et felles saksfremlegg og har like vedtak. Også fylkeskommunene 

har forsøkt å samordnet uttalelsene til utredningsarbeidet. Felles for de offentlige 

høringspartene er at de ønsker at valgt konsept skal gjenspeile den vedtatte regionalpolitiske 

enigheten om å satse mest på veg sør for Trondheim og mer på jernbane nord for Trondheim.  

Finansiering av oppfølgende utbyggingsprosjekter har inngått i mange av merknadene fra 

offentlige parter, da flere høringsparter har ønsket et politisk signal til en fremtidig 

finansiering av prosjekter på strekningen. Kommentarer til gjennomføring av fremtidige 

byggeprosjekter er kun gitt i tabell over høringsmerknader da dette er et tema som ikke har 

betydning for valg av konsept.  

 

A) Større fokus på miljø og bærekraft i behov, mål og krav etterspørres av mange av de 

offentlige partene og interesseorganisasjoner. Andre etterspør trafikksikkerhet (Part 5, 

10, 12, 13, 14, 18, 20 og 24) 

Kommentar: 

I prosessen med utarbeidelse av prosjektutløsende behov og samfunnsmål ble det diskutert om 

både trafikksikkerhet og miljø skulle være med i formuleringene.  



 

  3 
 

I spissing av samfunnsmålene ble disse momentene flyttet til krav da de omfattes av gjeldende 

lover og forskrifter og derfor uansett må legges til grunn for utredningsarbeidet. 

Samfunnsmålet omfatter et effektmål om et fleksibelt transportsystem som utgjør en satsning 

på miljøvennlige transportformer som tog, buss og sykkel. I utredningen er det foreslått 

løsninger for å sikre at reiser med kollektivtransport skal bli mer attraktivt for arbeidsreiser 

enn i dag. Dette ved blant annet konkurransedyktige reisetider for tog, bedre samordning av 

transporttilbudene og utvikling av knutepunktene.  

En omfattende utbygging av gang- og sykkelveier i byer og tettsteder kombinert med 

omlegging av E6 utenfor Åsen, Røra, Mære og Sparbu med tilhørende samfunnsutvikling, er 

tiltak som har som formål å redusere bilavhengigheten og begrense forurensning i byer og 

tettsteder.  

Mandatets krav til å minimere inngrep i dyrkamark er etterkommet ved at de foreslåtte veg- 

og jernbanelinjer er forsøkt optimalisert langs arealer med dyrka mark.  

Trafikksikkerhet er med som et krav i utredningen. Bedre standard på veg og jernbane vil gi 

bedre trafikksikkerhet.  

 

B) Flere av høringspartene reiser spørsmål om hvorfor ikke rapporten innehar tydelige 

mål om overføring av trafikk fra veg til bane (Part 9, 10, 12, 14,20,22, 25) 

 
Kommentar: 

Samfunnets behov for å overføre transporter fra veg til bane og sjø er et overordnet nasjonalt 

mål og således en føring for arbeidet med konseptvalgutredningen.  

For å måle effekt og sammenligne de ulike konseptene er det stilt som krav at personreiser 

med kollektiv skal øke med minst 10 % i analyseperioden. 

Trafikkberegningene viser at vegtrafikk utgjør den største andelen av trafikken på 

strekningen. (ca 80 %). Beregninger av konseptenes virkning for reisemiddelfordelingen viser 

at det kan forventes en overføring av personreiser på mellom 10 til 20 % på ulike strekninger 

og at restriktive tiltak på biltrafikken som bompenger vil kunne føre til en større overføring av 

personbilreiser til kollektive transportformer.  

 

Selv om trafikkandelen på bane øker noe som følge av gjennomførte tiltak, må det forventes 

at størstedelen av trafikken fortsatt vil gå på veg med bil og buss også i framtida.  
I utredningen legges det opp til en noe høyere investeringsramme for jernbane enn for veg. I 

forhold til bevilgningssituasjonen som har preget utvikling av veg og bane på strekningen i 

mange år, legger anbefalte konsept opp til en vesentlig dreining i investeringsprofilen.   
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C) Hvorfor er kortere reisetid ført opp som målparameter for veg når de vedtatte 

regionalpolitiske målsettingene omhandler reisetid ned mot en time på strekningen kun 

for jernbane? (Part 9, 10, 12, 14, 20, 22, 25) 

Kommentar: 

Det har vært en diskusjon i prosjektet om behovet for en konkurransedyktig reisetid på bane 

skulle medføre at en i konseptvalgutredningen også satte et mål for redusert reisetid på veg. 

Fra omgivelsene til prosjektet og i gjeldende regionale vedtak har dette behovet vært knyttet 

til redusert reisetid med tog, ikke til redusert kjøretid på E6 mellom Trondheim og Steinkjer. 

Trafikkanalysene viser at redusert reisetid for bil er et effektivt og nyttig tiltak. I 

samfunnsøkonomisk analyse er kortere reisetid på veg et viktig grunnlag for beregning av 

samfunnets gevinster ved å gjennomføre vegtiltak.  

Vi kan forstå at det kan stilles spørsmål til om denne metoden er i samsvar med det nasjonale 

målet om å overføre transport fra veg til bane. I kravene er reisetiden for jernbane foreslått 

redusert med 50 %, mens tilsvarende reisetidsreduksjon på veg bare er på 30 % reduksjon. 

Årsaken til dette er et ønske om å oppnå en bedre konkurransesituasjon mellom de to 

transportformene og på sikt en større overføring av spesielt personreiser innad i korridoren.  

I rapporten er reisetider for bane oppgitt med en ruteplan med stoppmønster ved holdeplasser 

og lagt til grunn for beregnet reisetid for jernbane. For veg er oppgitte reisetider resultat av en 

teoretisk beregning av en optimal situasjon med jevn kjørehastighet der det ikke er tatt hensyn 

til forsinkelse som kan forventes ved avkjøringer, kø osv. Metodisk har denne forskjellen i 

beregnet reisetid ført til en uheldig sammenligningssituasjon med disfavør for jernbane. 

Denne metodiske svakheten er det opplyst om i rapporten. I de ulike faganalysene er det ikke 

gjort forsøk på å balansere ut forskjeller grunnet ulikt beregningsgrunnlag for reisetid.  

Bedre betingelser for godstrafikken er også ett av rapportens effektmål. I rapporten er det 

beskrevet at overføring av godstrafikk til tog kun vil være aktuelt for langtransport ut over 

strekningen, altså transitt. For distribusjon av gods innad i korridoren må det forventes at E6 

vil være den dominerende transportkanalen også i framtiden.  

Gjennom utredningens faganalyser er det dokumentert at utredningens prosjektutløsende 

behov om å styrke den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen langs Transportkorridoren 

Trondheim – Steinkjer best kan løses ved å gjennomføre tiltak for flere transportformer. Ut fra 

samfunnsøkonomiske vurderinger og intensjoner om en god måloppnåelse er det vurdert at 

kortere reisetid på strekningen er viktig både for veg og jernbane.  

 

D) Det ønskes anbefalt et konsept med høyere investeringer på bane og veg enn det som 

K1 legger opp til. Er dette mulig? (Part 4, 7, 8, 17, 19, 21, 23 og 26) 

Kommentar: 

I det anbefalte konseptet legges det opp til at infrastrukturen på strekningen utvikles på en slik 

måte at det foreligger muligheter til en videre utbedring av begge transportnettene i framtida.  
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E) Hvorfor er ikke et kollektivkonsept utredet? (Part 10,12, 14 og 18 ) 

Kommentar: 

Kort tid avsatt til utredningsarbeidet har gjort at det i prosjektets oppstartsfase ble valgt å 

begrense antall konseptalternativer. Med bakgrunn i tidlige avklaringer av forventet 

måloppnåelse, ble det valgt å ikke utrede et kollektivkonsept, men heller å rendyrke 

referansekonseptene Jernbanekonseptet (K2) og Vegkonseptet (K3).  

En kobling mellom Jernbanekonseptet (K2), vegtiltakene i Forbedringskonseptet (K1-) og 

restriktive tiltak for biltrafikken i Referansekonseptet (0 +) ville sammen kunne ha utgjort et 

kollektivkonsept.  

Vi har forståelse for at det hadde vært utfyllende å utrede et eget kollektivkonsept med 

elementer fra veg og bane. I Samferdselsdepartementets oppdragsbrev er det understreket at 

det må tas med et konsept som omfatter satsing på kollektivtransport. Dette er gjort i 

konseptvalgutredningen gjennom Jernbanekonseptet (K2) som innebærer investeringer nesten 

utelukkende på jernbanen.  

Flere av høringspartene etterlyser et konsept som legger opp til en vesentlig utbedring av 

jernbanen kombinerer med en utbedring av E6 som er begrenset til kritiske strekninger. 

Det er beregnet/vurdert at målet om en sterkere bo- og arbeidsmarkedsregion ikke vil kunne 

tilfredsstilles i vesentlig grad ved et slikt konsept. Redusert reisetid på veg er nødvendig for 

måloppnåelse. 

 

F) Hvorfor ble Forbedringskonseptets alternativ a for jernbane (K1– a) forkastet før det 

ble analysert nærmere? (Part 18, 20 og 24) 

Kommentar: 

Begrenset tid og kapasitet til utredningsarbeidet gjorde at det for Forbedringskonseptet (K1-) 

ble valgt en jernbaneløsning med en jevn satsning over hele korridoren (K1- b), uten at en 

alternativ løsning for jernbanen med en hovedsatsning mellom Trondheim og Stjørdal (K1- a) 

ble utredet nærmere.  

Konseptets forkastede variant K1- a for jernbane ble vurdert som uaktuelt da det innenfor det 

valgte investeringsnivået ikke ville ha lagt til rette for en helhetlig oppgradering av hele 

strekningen Trondheim – Steinkjer. Konseptet tilfredsstilte ikke det regionalt uttrykte behovet 

for en reisetidsreduksjon for hele strekningen, da satsningen i hovedvekt ble lagt på 

strekningen Trondheim – Stjørdal. Dagens bane er i dag preget av dårlig vedlikehold, forfall 

og gamle løsninger. Dersom investeringene til bane ble konsentrert til Trondheimsområdet er 

det vurdert slik at Forbordfjellet tunnel måtte utgå fra konseptet for at ikke de totale 

investeringskostnadene til Forbedringskonseptet skulle overstiges. En utbygging av 

Forbordfjellet tunnel i en tidlig fase har regionalt vært et ønske for å sikre en felles utbygging 

for veg og bane. 
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Ut fra de strenge tidsbegrensningene som av departementet var satt til gjennomføring av 

utredningsarbeidet, ble det derfor ikke vurdert som aktuelt å analysere begge konseptene for 

jernbane.  

Det kan opplyses om at Forbedringskonseptet med variant a for jernbane blir vurdert som en 

del av KS1–gjennomgangen.  

 

G) Kan jernbanens bygging av dobbeltspor mellom Trondheim – Stjørdal flyttes til ut-

byggingens første fase og kombineres med elektrifisering?(Part 6, 9, 18, 20, 21, 24 og 27)  

Kommentar: 

Det er stor forståelse for at en større kapasitetsutvidelse for jernbane mellom Trondheim og 

Stjørdal i første utbyggingstrinn etterspørres. Det er beregnet at en slik utbygging vil kunne gi 

overføring av noe trafikk fra bil til bane på denne befolkningstette strekningen og tilhørende 

miljømessige fordeler. Det er ingen tekniske hindre for umuliggjør prioritering av denne 

dobbeltsporparsellen i første fase. Vi har valgt å prioritere elektrifisering av banen fra 

Trondheim til Steinkjer høyt da tiltaket gjennom politiske vedtak er forutsatt gjennomført før 

andre banetiltak. For togoperatør og for kapasiteten i togtilbudet er elektrifisering viktigst på 

kort sikt. Ut fra en langsiktig investeringssituasjon hadde en omprioritering av 

utbyggingsrekkefølgende for jernbane vært forsvarlig dersom dette hadde vært ønsket.  

I KVU’ens anbefaling er det lagt vekt på å oppnå en trinnvis oppgradering av jernbanens 

rutetilbud på strekningen. Årsaken til at en ny jernbanetunnel gjennom Forbordfjellet er 

prioritert i første utbyggingsfase er ønskede samspillseffekter ved en samtidig utbedring av 

veg og bane på strekningen.  

Samtidig utbygging av veg- og jernbane kan ha flere økonomiske fordeler. En utbedring og 

omlegging av E6 forbi Langstein og Vuddudalen unngår dermed store kostnader til 

midlertidig omlegging av jernbanen. Dette fordi utbyggingen sannsynligvis vil utløse behov 

for bygging av en kort jernbanetunnel i Vuddudalen dersom vegen må utbedres før en ny 

jernbanetunnel gjennom Forbordfjellet er anlagt. 

Eventuelle kostnadsmessige positive synergier av en samlet utbygging skal vurderes nærmere 

i neste plannivå når aktuelle trasealternativer for bane og veg er nærmere utredet.    

 

H) Kan utvidelse av de tre tunnelene på E6 mellom Trondheim og Stjørdal flyttes til 

første utbyggingstrinn for å bedre kapasiteten på strekningen og redusere sårbarhet for 

kødannelser? (Part 1, 9, 20, 21, 22 og 24 ) 

Kommentar: 

Transportanalysen som er lagt til grunn for KVU- utredningen har beregnet fremtidig 

trafikkvekst lavt i forhold til den trenden som registeringer ved faste tellepunkt på strekningen 

viser. Som en del av KS1 – behandling av rapporten er det gjennomført alternative 

trafikkanalyser.  
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Nye kjøringer av trafikkmodeller viser en høyere trafikkvekst enn det som er lagt til grunn 

ved formulering av prosjektutløsende behov. Nye beregninger viser at det innenfor noen få år 

kan forventes behov for nye parallelle tunnelløp mellom Trondheim og Stjørdal for å 

tilfredsstille kravene i “Tunnelsikkerhetsforskriften” fra 2007.  

Det er stor sannsynlighet for at tunnelene må utbedres uavhengig av KVU- ens anbefaling og 

vil utgå som prioritert tiltak i utbyggingsrekkefølgens fase 1.  Dette kan ha betydning for 

prioriteringsrekkefølgen. Om dette ville gitt andre konsepter er usikkert. 

 

I) Kan utbygging av infrastrukturen på strekningen realiseres raskere enn det KVU- 

arbeidet skisserer? Dette for å sikre at en betydelig andel av prosjektene sikres 

finansiering i NTP 2014 – 23? (Part 8, 11, 17, 19, 21, 23, 26 og27)  

Kommentar: 

Oppstart av oppfølgende planarbeid er prioritert i vegvesenets og jernbaneverkets 

planleggingsprogram for 2012.  

Etatene er innstilt på å fortsette det konstruktive samarbeidet som ble startes som en del av 

denne KVU- utredningen. Et samarbeid om plan- og utbyggingsprosjektene vil kunne gi en 

mer effektiv gjennomføring av prosjektene enn om statsetatene tar hånd om prosjekter 

innenfor transportkorridoren hver for seg. I tillegg til at et slikt samarbeid vil medføre totalt 

sett behov for mindre planleggings-ressurser, må det forventes at også kostnadene til 

utbygging kan begrenses ved blant annet felles rigg- og deponiområder med videre.  

Moderniseringskonseptet (K1) omfatter store og krevende utbyggingsprosjekter over en lang 

strekning. Det anses som realistisk å gjennomføre anbefalt utbygging i løpet av en 20-

årsperiode. Men da må investeringsnivået mangedobles i forhold til nivået i inneværende 

transportplanperiode.  

 

J) Det tilgjengelige analyseverktøyet i transportetatene ser ut til å ha gitt utfordringer i 

utredningsarbeidet når to transportformer skal sees i sammenheng. I hvilken grad har 

dette preget utredningens resultater? (Part 10 og 25) 

Kommentar: 

Det har i utredningsarbeidet blitt lagt vekt på å se veg og jernbane i sammenheng. Å få til 

gode helhetsvurderinger har gitt analytiske utfordringer da tilgjengelig verktøy, bruk av 

fastsatt beregningsmetodikk og tilgang til sammenlignbare data har vært begrensende 

faktorer. Metoder for å fastsette kapasitetsbehov på veg og bane, utarbeiding av anslag og så 

videre har vært svært ulike for de to etatene.  

Vi ser at det ville ha være formålstjenlig for fremtidige KVU-arbeider at metodene utvikles 

slik at sammenligninger mellom ulike transportformer kan gjennomføres på en enklere måte.  

Dersom en bedre metodikk for sammenstilling av trafikkdata for veg og bane hadde vært 

tilgjengelig, hadde KVU-rapporten kunne hatt mer entydige og tydelige resultater. 
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Mottakere av høringsbrev      merknad nr  

Kommuner 
Steinkjer kommune         26 

Inderøy kommune         23 

Verdal kommune (Innherred samkommune)     19 

Levanger kommune (Innherred samkommune)     19 

Frosta kommune         17 

Stjørdal kommune         27 

Meråker kommune  

Malvik kommune         24 

Trondheim kommune         20 

 
Regionale og statlige parter 
Nord Trøndelag fylkeskommune; avd. for samf.utvikl.og miljø    21 

Sør Trøndelag fylkeskommune; Erling Skakkes gt 14     22 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; kommunal- og administrasjonsav.   28 

Fylkesmannen i Sør - Trøndelag; Kommunal- og beredskapsavdeling   9 

Trondheimsregionen         18 

Jernbaneverket; region nord        25 

Norges vassdrags- og energiverk, region Midt-Norge (NVE)   2 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap     1 

Bergvesenet  

Kystverket Midt-Norge  

Statsskog SF  

Avinor  

 
Nærings- og transportaktører 
Allskog BA  

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Trøndelag  

Spenncon AS (deltaker ideverksted) 

Trønder- Røros- og Meråkerbanen 

Norges statsbaner (NSB); Planstrategi og Utvikling     6 

CargoNet AS 

Bring Cargo  

Nortura Malvik(deltaker ideverksted) 

NOR-WAY bussekspress AS  

Trønderbilene As  

Nettbuss Trøndelag AS  

Trondheim havn  

Trondheimsfjorden interkommunale havn  
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Mottakere av høringsbrev      merknad nr  

 
Interesseorganisasjoner 
Pendlerforeningen i Nord Trøndelag; Trond Kvarving  

Syklistenes landsforening (SLF)       14 

Norges handikapforbund (NHF) avd Trøndelag      16 

Kommunenes sentralforbund (KS); Region Midt-Norge  

Studentorganisasjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)  

Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR)  

Ungdommens fylkesting; Sør Trøndelag fylkeskommune  

Vegforum Trøndelag  

Jernbaneforum Midt-Norge; Nord -Trøndelag Fylkeskommune  

Forum for natur og friluftsliv i Nord - TrøndelagT;  

Forum for natur og friluftsliv i Sør -Trøndelag  

Naturvernforbundet i Nord- Trøndelag       12 

Naturvernforbundet i Sør - Trøndelag       12 

Trygg Trafikk avd. Sør – Trøndelag 

Trygg Trafikk avd. Nord – Trøndelag 

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN)    5 

Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL), Region midt-Norge 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon  

Nord - Trøndelag bondelag        13 

Sør - Trøndelag bondelag        13 

Nord- Trøndelag bonde- og småbrukarlag  

Sør - Trøndelag bonde- og småbrukarlag  

Åsen arbeiderlag; v. Arild Børset (deltaker ideverksted) 

 
Andre (ikke tilsendt brev) 
Hjørnbolet         3  

Eirik Holten         4 

Jo Bjørn Skatvold        7 

Bjørn Sund Evjen        8 

For Jernbane         10 

Levanger Arbeiderparti        11 

Vikhammers Vel        15 
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Vedlegg 2: Høringsuttalelser fra 28 parter (se eget hefte) 
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KVU FOR TRANSPORTLØSNINGER PÅ STREKNINGEN TRONDHEIM – STEINKJER. MERKNADER MED KOMMENTARER 
Arkivdokument SVEISnr 2010/088720             24.02.2012 
 
 

Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

1 Direktoratet 
for samfunns-
sikkerhet og 
beredskap 
(DSB) 
Dato: 6.10.2011  
 
Arkivdokument 
nr 57 
 

  Transportnettet er en del av 
det europeiske 
transportnettverket.  
Gjeldende regelverk 
forutsettes lagt til grunn valg 
av konsept.  

Tunnelsikkerhetsforskriften utløser krav til 
oppgradering av tunnelene på E6 mellom 
Trondheim og Stjørdal i en tidlig 
utbyggingsfase. Alternative trafikkanalyser 
viser at det kan forventes en høyere 
trafikkvekst på strekningen enn det som er 
beregnet i KVU’ens transportanalyse.  

2 Norges vass-
drags og 
energiverk 
(NVE) 
 
Dato: 25.10.11  
 
Arkivdokument 
nr 60 

  Løsninger som gir minst 
mulig nærføring til og 
kryssinger av vassdrag bør 
søkes.  
I videre planarbeidet må det 
legges vekt på å unngå 
anlegg som forverrer flom-, 
erosjon- og skredforholdene. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven 
ivaretar miljø- og risikoforhold knyttet til 
vassdrag og skredrisiko. 
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

3 Hjørnbolet 
(Dialektord for 
Hjørnebordet)  

Dato: 28.10.2011  
 
Arkivdokument 
nr 66 

 To alternative forslag til 
jernbanetrasé ved Røra.  
Dagens jernbanetrasé 
foreslås endret til gang- og 
sykkelveg. Tiltaket vil åpne 
mulighetene for bolig og 
næringsutvikling i sentrum. 
 
E6 foreslås flyttet mot vest 
fra Semslia til Vollan. 

 Foreslåtte omlegging av E6 forbi Røra sentrum 
med tilhørende sentrumsutvikling og et nytt 
kollektivknutepunkt er i tråd med anbefalt 
konseptet.  
 
Foreslåtte jernbaneomlegging øst for Røra 
vurderes som lite aktuelt for denne KVU- 
prosessen. 

4 Eirik Holten 
 
Dato: 30.10.2011  
 
Arkivdokument 
nr 61  
 

 K4 forbi Skatval - Langstein / 
Vuddudalen ønskes.  
 
Ny tunnel for veg / bane 
foreslås dimensjonert for 
fremtidig utvidelse. 

Samordnet utbygging av veg 
og jernbane gir redusert 
beslag på jordbruksarealer 
og positive nyttegevinster 
for lokalsamfunnet.  

Konsept 4 på den aktuelle stekningen er 
vurdert å gi stor kostnad i forhold til 
samfunnsnytte og anbefales derfor ikke. 
 
Innspillene om endret trasé over Skatval for K1 
overleveres til neste planfase 
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

5 Lands-
foreningen 
forTrafikk-
skadde i Norge 
(LTN), 
Yrkes- og 
trafikk-
sikkerhets- 
utvalg 
 
Dato: 01.11. 11 
 
Arkivdokument 
nr 64  
 
 

Trafikksikkerhet ønskes 
lagt til grunn for 
utredningens 
målsettinger.  
 
Det store fokuset på å 
oppnå reduserte 
reisetider på strekningen 
er feil.   

Samtykker i anbefaling.  
K1 og K4 er de mest robuste 
konseptene ifht 
risikoreduksjon, deriblant 
storulykker for 
kollektivtrafikk. Omlegging 
av E6 utenom tettsteder og 
bedre konkurransesituasjon 
mellom veg-/ banetilbud er 
positivt. 
 
Ønsker større fokus på lokalt 
tilbud for gående syklende, 
hvileplasser for 
yrkestrafikksjåfører og 
viltoverganger 

Ulykkesstatistikk med 
begrunnelser bør legges til 
grunn for valg av løsninger 
ved kommende 
planarbeider.  
 
Jernbanen bør spesielt 
utbedres over Stjørdalselva 
og ved Hommelvik stasjon.  

Trafikksikkerhet er med som krav i 
utredningen. Bedre standard for veg og bane 
vil gi bedre trafikksikkerhet. 
 
Ny jernbanebru over Stjørdalselva er under 
prosjektering, byggestart forventes i 
2012/2013. Planarbeid for utvikling av 
Hommelvik stasjonsområde er i 
oppstartsfasen.  
 
Hvileplasser for langtransport vurderes i 
senere planfaser.  
Planlegging etter plan- og bygningsloven 
ivaretar hensynet til viltoverganger.  
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

6 Norges 
statsbaner 
(NSB) 
 
Dato: 04.11.11  
 
Arkivdokument 
nr 65 
 

 Samtykker i anbefalt 
konsept.  
 
 

Utbyggingsrekkefølge 
For jernbane bør 
kapasitetsøkning mellom 
Trondheim og Stjørdal 
prioriteres før ny 
jernbanetunnel gjennom 
Forbordfjellet.  
 
 

Togpendel til Skatval og 
Rotvoll stasjon ønskes 
vurdert som en del av K1 i 
oppfølgende planarbeider.  

Vekstregionen Trondheim – 
Stjørdal vil kreve økt 
kapasitet i 
transportsystemet. Mener at 
bane må oppgraderes før 
veg for at overføring av 
reiser til jernbane kan 
realiseres.  

En finansieringsmessig 
”korridorpakke” for 
Trondheim – Steinkjer 
vurderes som relevant.  

Togtilbud til Skatval og plassering av 
holdeplasser må vurderes nærmere i 
oppfølgende planprosesser. 
 
Gjennomførte analyser bekrefter at 
bompenger sammen med et bedre 
kollektivtilbud er ett av flere tiltak som vil 
bidra til å overføre trafikk fra bil til kollektiv. 
 
Det er redegjort for at kollektivtilbudet mellom 
Trondheim og Stjørdal bør styrkes i en tidlig 
fase, deriblant ved stimulerende tiltak som 
knutepunktutvikling, park and ride m v. 

7 Jo Bjørn 
Skatvold 
 
Dato: 10. 11. 
2011  
Arkivdokument 
nr 68  

 K 4 bør velges forbi 
Skatvallandet og til Åsen. 
Konsept 3 og 4 vil gi en 
bedre utnyttelse av vegen 
enn i dag.  
K1 vil ikke løse 
nasjonallogistikk og -
sikkerhet forbi Langstein.  

Lokal operativ kunnskap bør 
legges til grunn ved valg av 
traseer på strekningen 
Stjørdal – Åsen.   

Se kommentar til høringspart 4.  
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

8 Bjørn Sand 
Evjen 
 
Dato: 14.11.2011 
 
Arkivdokument 
nr 72 

 K1 med oppgradert 
vegstandard på enkelte 
strekninger kombinert med 
K2 for jernbane ønskes. 
 
Utbyggingsrekkefølge 
For E6 bør nye tunnelløp 
mellom Trondheim og 
Stjørdal framskyndes.  

Både veg og jernbane 
trenger kraftige løft og 
planarbeidet bør komme i 
gang så raskt som mulig. 

Se kommentar om tunnelsikkerhetsforskriften 
til høringspart 1.  

9 
Fylkesmannen i 
Sør Trøndelag 
 
Dato: 14.11.2011  
 
Arkivdokument 
nr 80 

Reisetid for bil har for 
stort fokus i 
utredningen. Regionens 
vedtatte reisetidsmål for 
strekningen omfatter 
kun tog. 
 
Overføring av gods fra 
veg til bane/sjø omtales i 
for liten grad i 
utredningen.  

Et konsept med tyngre 
satsing på jernbane og en 
mer moderat satsing på veg 
bør velges. 
 
Utbyggingsrekkefølge 
Trondheim og Stjørdal bør 
flyttes frem for både 
jernbane og veg da 
behovene og flaskehalsene 
her er størst. 

Godstrafikk bør omhandles 
nærmere i kommende 
planarbeid når lokalisering 
av logistikk-knutepunkt er 
klart.  
 
Behov for å begrense 
omdisponering av dyrkamark 
bør følges opp i kommende 
planarbeider.  

Behovet for redusert reisetid på veg kunne 
vært tydeligere definert i rapporten.  
 
Regionalpolitisk målsetting om prioritering av 
bane framfor veg nord for Trondheim er 
ivaretatt i anbefalte konsept.  
 
Kapasitet på E6 mellom Trondheim og vil 
bedres ved foreslått kapasitetsøkning av 
dagens tunneler, jamfør kommentar til 
høringspart 1, DSB. Tiltak for å stimulere til 
bedre kollektivtilbudet er beskrevet i 
kommentar til høringspart 6, NSB.  
 
Lokalisering av logistikknutepunkt antas å 
være av større betydning for godsmengder på 
bane enn det som fremgår av rapportens 
fagutredninger.  
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

10 For Jernbane 
 
Dato: 15.11.11  
 
Arkivdokument 
nr 77 
 

Redusert økologisk 
fotavtrykk foreslås som 
en overordnet 
målsetting. 
 
Trafikkanalysens 
overføringsandel fra 
veg til jernbane synes å 
være for lav. Bedre 
frekvens for 
jernbanetilbudet 
fremgår ikke av 
resultater. Alternativ 
beregningsmetodikk 
foreslås benyttet i 
transportanalysen.    

K2 med økt frekvens for 
bane (30 min grunnrute og 
20 -15 mini rush) kombinert 
med vegtiltak for å bedre 
trafikksikkerhet og sårbarhet 
på strekningen foreslås. 
 

Konsentrert arealpolitikk 
som legger til rette for 
gående og syklende bør 
legges til grunn for 
oppfølgende planarbeid.  
 
Ønsker at anbefalinger fra 
tidligere utredning fra Norsk 
Bane / Deutsche Bahn 
International om lyntog på 
strekningen legges til grunn 
for oppfølgende planarbeid.  
 
Ny godsterminal foreslås i 
Steinkjer 

Kravet om minst mulig inngrep i dyrkamark vil 
minimalisere arealbehov for nye 
infrastrukturtiltak og dermed også det 
økologiske fotavtrykket av transporttiltak.  
 
Sammenstilling av trafikkdata for veg og 
jernbane har gitt store metodiske utfordringer. 
Samfunnsnytten av jernbaneutbyggingen 
antas derfor å være større enn beregnet. 
Alternative trafikkanalyser gjennomføres som 
en del av KS1 – behandlingen av rapporten.  
 
Kortere reisetider på jernbane tilsvarende et 
høyhastighetstog vil kreve langt større 
investeringer enn det som er vurdert i 
rapporten. Dette tiltaket og en godsterminal i 
Steinkjer imøtekommer ikke de behovene som 
er registrert for akkurat denne utredningen..  
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

11 Levanger 
arbeiderparti 
 
Dato: 15.11.2011 
 
Arkivdokument 
nr 73 

Krav til effektiv 
godstrafikk er ikke belyst 
og hensyntatt i 
tilstrekkelig grad 

K4 foreslås. 
 
K1’s vegløsning ivaretar ikke:  
- Sikker trafikkavvikling pga 
stadige innsnevringer fra 2 til 
1 kjørebane. 
- Planoverganger for 
lokaltrafikk  
- Overføring av gods fra veg 
til bane 
- Omlegging forbi tettsteder 
ved Skogn og Nossum 
- 4 felt mellom Levanger-
Verdal  
- For jernbanen foreslås 
kurveutretting nord for Åsen 

Gjennomføringstakt bør 
sikre ferdigstillelse av de 
fleste tiltak i perioden 2014-
2023 

Trafikksikkerhet på E6 er ivaretatt i anbefalte 
konsept. 
 
Utredningens overordnede nivå gjør at endelig 
trasé og utforming for nye infrastrukturtiltak 
må avklares ved kommende planarbeid etter 
plan- og bygningsloven.  
 
Gjennomføringstakten kan vanskelig økes pga. 
nødvendig tid til planlegging og finansiering.  
 
Innspillene overleveres til neste planfase 

12 Naturvern-
forbundet i 
Nord- og Sør 
Trøndelag 
 
Dato: 15.11.2011  
 
Arkivdokument 
nr 81 

Samfunnsmålet mangler 
begrepet miljøvennlig.  
 
Prosjektutløsende behov 
bør omfatte et mer 
klimavennlig og 
trafikksikkert 
transportsystem 
 
Som mål for økning i 
kollektivtrafikk bør 
settes 100-200 %.  

Anbefaler K2 for jernbane 
kombinert med en 
vegløsning som vektlegger 
trafikksikkerhetstiltak, 
omlegging utenom 
tettsteder og en jevn 
vegstandard tilpasset  
70 km / t  
 
Utbyggingsrekkefølge 
Gang- og sykkelveg langs 
hele strekningen i første 
utbyggingsfase.  

Opprørt over at planer som 
gjennomføres i offentlig regi 
ikke i større grad avspeiler 
de klimamål som er vedtatt i 
politiske klimaforlik og 
foreligger i diverse 
klimarapporter. 

Satsningen på et konkurransedyktig 
jernbanetilbud for personreiser i stor grad 
imøtekommer naturvernforbundets ønske å 
styrke miljøvennlig transportformer. 
 
G/S- løsninger bør bygges samtidig med E6- 
utbygging og knutepunktutvikling for veg – og 
jernbane. Dette for å oppnå et 
sammenhengende gang- og sykkelveinett 
langs transportårene og dermed et effektivt 
sykkelveinett.   
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

13 Nord- og 
Sør- Trøndelag 
bondelag 
 
Dato: 15.11.2011  
 
Arkivdokument 
nr 74 

Behovet for jordvern 
med tilhørende 
reduksjon av 
nedbygging av 
dyrkajord må 
vektlegges mye 
tydeligere 

 Et velfungerende 
transportsystem er viktig for 
landbruket i Trøndelag 
ettersom næringen i stor 
grad eksporterer varer ut av 
fylket. Tilrettelegging for økt 
togbruk er positivt.  

Planlegging i hht PBL sikrer hensynet til 
jordvernet. 
 
I utredningsarbeidet er det blitt lagt vekt på å 
redusere inngrep i nasjonalt viktig dyrkamark.  

14 Syklistenes 
landsforening 
(SLF) 
 
Dato: 15.11.11  
 
Arkivdokument 
nr 76 

Foreslår redusert behov 
for transport på veg som 
et prosjektutløsende 
behov.  

 
Påpeker konflikter 
mellom mål og behov da 
regional utvikling med 
reduserte reisetider vil 
bidra til økt 
transportomfang med 
klimagassutslipp.  
 

To alternative konsept 
foreslås: 

- K2 for jernbane + 
utbedring av kritiske 
punkter for 
sårbarhet på E6. 

- K2 for jernbane med 
høyhastightstilbud 
Trondheim – 
Levanger + utbedring 
av kritiske punkter 
for sårbarhet på E6. 

Manglende kobling til 
pågående utredning av 
høyhastighetstog i Norge 
svekker tilliten til 
resultatene.  
 
Samfunnsøkonomisk analyse 
burde ha omfattet en høyere 
CO2 avgift samt positive 
kostnader for sykkel i form 
av bedre helseeffekter.  

Målkonflikten mellom effektivisering av 
transportnettet med tilhørende reduserte 
avstandsulemper og klimahensyn gjenspeiler 
målkonflikten i NTP's overordnede mål. 
Satsning på jernbane er et viktig tiltak for 
reduserte utslipp. 
 
Et konsept med høyhastighetsbane vurderes 
ikke som aktuelt for strekningen i denne 
KVU`en.  
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

15 Vikhammers 
vel 
 
Dato: 15.11.11  
 
Arkivdokument 
nr 75 

 To alternative konsept 
foreslås: 

- Lang tunnel 
Ranheim-Hommelvik 

- Ny jernbane mellom 
Trondheim og 
Stjørdal legges 
parallelt med E6. 

Tiltak som ønskes inn i 
konsepter:  
- Miljøtunnel for jernbanen 
langs Vikhammer sentrum  
- Undergang ved Stjørdal 
stasjon 

Økt frekvens på tog vil gjøre 
jernbane mer attraktiv. I dag 
er buss det reelle 
kollektivtilbudet.  

 

Foreslåtte konsepter/traseer og tiltak vurderes 
som løsningsforslag når Regjeringen har valgt 
konsept for videre planlegging.  

16 Norges 
handikap-
forbund (NHF), 
Trøndelag  
 
Dato: 16.11.2011  
 
Arkivdokument 
nr 78 

 Anbefaler det et konsept 
som legger til rette for 
universell utforming av 
jernbanen, 
kollektivknutepunkt, 
gangveger og gangbruer. 

- Anbefalte konsept ivaretar 
handikapforbundets ønsker.  
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven 
ivaretar hensynet til universell utforming.  

17 Frosta 
kommune  
 
Dato: 24.11.2011  
 
Arkivdokument 
nr 83  

 Ønsker et konsept som tar 
utgangspunkt i K1, men hvor 
det satses på jernbanen som 
i K4. Vegtiltak videreutvikles 
slik at det anlegges 4-felt der 
trafikkbelastningen er størst, 
ellers 3-felt. 

Politisk vilje til bruk av 
bompenger  
Hovedandelen av tiltakene 
bør ferdigstilles i perioden 
2014-2023 

Tas til etterretning. 
 
Ferdigstillelse av tiltakene vil avhenge av 
planprosess og bevilgninger. 
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

18 Trondheims-
regionen 
 
Dato: 29.11.2011  
 
Arkivdokument 
nr 86 
 

Samfunnsmålet 
mangler begrepet 
miljøvennlig.  
 
Samtykker i 
prosjektutløsende 
behov og 
samfunnsmål.  
Når mål avledes til krav 
legges det for liten vekt 
på å endre 
konkurranseflaten 
mellom bil og kollektiv.  
 
Nasjonal sårbarhet på 
E6 burde ha omfattet 
tunnelene mellom 
Trondheim – Stjørdal.  

K1 for omfattende til at kan 
realiseres i 
utbyggingsperiode.   
 
Et konsept med tyngre 
jernbanesatsing og mer 
moderat vegsatsing ønskes. 
Vegsatsingen foreslås å ha 
hovedfokus på buss og 
næringstransport. 
 
Uenig i at K1-A ble forkastet 
før det ble gjort en analyse 
av samfunnsnytte. 
 
Utbyggingsrekkefølge 

 Elektrifisering av 
jernbanen må ferdigstille 
før Forbordfjellet tunnel 
er realisert 

 Dobbeltspor Trondheim - 
Stjørdal bør realiseres i 
første fase 

E6 Trondheim - Stjørdal har 
størst kapasitetsproblemer 
og bør ha prioritet i de 
planlagte vegutbedringene 

Påpeker det som viktig at 
Trøndelagsfylkene står 
sammen inn mot NTP- 
prosessen og at anbefalte 
vedtatte politiske 
målsettinger imøtekommes i 
anbefalte konsept.  
 
Informasjonsmøter til 
referansegruppa burde ha 
omfattet anbefalt 
utbyggingsrekkefølge.   

Utbyggingsrekkefølge vil avhenge av flere 
forhold: 

 Synergi av felles veg- og 
jernbaneutbygging 

 Planavklaringer i kommuner 

 Politiske vedtak 
 
Det er ikke sett på hele spekteret av tiltak for å 
endre konkurranseflaten mellom veg og 
kollektiv. Flere tiltak kunne vært utredet om 
tiden hadde vært til rådighet. 
Det legges i de fleste konsept opp til å 
stimulere til bedre kollektivtilbudet mellom 
Trondheim og Stjørdal i første utbyggingsfase. 
Dette for å kunne imøtekomme forventet 
trafikkvekst. 
 
Anbefaling av utbyggingsrekkefølge ble først 
vurdert samtidig med valg av konsept på 
slutten av prosessen. Egne informasjonsmøter 
om utbyggingsrekkefølge var ikke mulig 
innenfor utredningens tidsfrister.  
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

19 Innherred 
samkommune 
 
Dato: 05.12.2011  
 
Arkivdokument 
nr 87  

 Ønsker et konsept som tar 
utgangspunkt i K1, men hvor 
det satses på jernbanen som 
i K2. Vegtiltak videreutvikles 
slik at det anlegges 4-felt der 
trafikkbelastningen er størst, 
ellers 3-felt. 

Politisk vilje til bruk av 
bompenger  
Hovedandelen av tiltakene 
bør ferdigstilles i perioden 
2014-2023 

Tas til etterretning. 
 
Ferdigstillelse av tiltakene vil avhenge av 
planprosess og bevilgninger. 
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

20 Trondheim 
kommune 
 
Dato: 06.12.2011  
 
Arkivdokument 
nr 88 

Påpeker at 
samfunnsmålet ikke 
ivaretar miljøhensyn 

K1 ivaretar ikke 
regionalpolitisk målsetting 
om en større satsing på bane 
nord for Trondheim. 
-Vegløsninger i konseptet 
bør få en lavere standard på 
strekningen Stjørdal – Åsen. -
- Sideveinettet bør 
oppgraderes for å sikre 
omkjøringsmuligheter. 
Vegkapasitet skal løses 
spesielt for godstransport og 
kollektivtransport.  
Et tungtrafikkfelt mellom 
Trondheim – Stjørdal 
foreslås.  
 
Uenig i argumentasjon for 
forkasting av K1-A 

 
Utbyggingsrekkefølge 
Trondheim-Stjørdal bør 
fremskyndes. 
Utbyggingsrekkefølge for veg 
må endres. 
 

Hensynet til ikke prissatte 
konsekvenser må ivaretas 
nærmere på neste plannivå. 
 
For tidlig å ta stilling til 
bompengefinansiering 

Mål om miljø og trafikksikkerhet er ivaretatt i 
utredningen.  
 
Etterspurte kollektivsatsning mellom 
Trondheim og Stjørdal kan, i påvente av en 
større utbygging av jernbanenettet, løses ved 
at det stimuleres til økt kollektivtrafikk på 
vegnettet ved knutepunktsutvikling, bedre 
holdeplasser med videre.  
 
Utbedring av tunnelene mellom Trondheim - 
Stjørdal vil måtte fremskyndes, jamfør 
kommentarer om tunnelsikkerhetsforskriften 
til høringspart 1. 
 
Kollektivsatsning ved eksisterende vegnett 
inngår som en del av Forbedringskonseptet 0 + 
Et eget kollektivfelt ble ikke utredet da 
kapasiteten på strekningen ble beregnet som 
generelt god. Samme argumentasjon vil gjelde 
for et eget tungtrafikkfelt.  
Godstrafikken på veg er i rapporten vurdert å 
ha tilsvarende behov for økt kapasitet, 
fremkommelighet og trafikksikkerhet som 
personbiltrafikk. 



Vedlegg 1: Merknader til KVU for transportløsninger mellom Trondheim og Steinkjer 

Side 13 av 17 
 

Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

21 Nord 
Trøndelag 
fylkes-
kommune 
 
Dato: 8.12.2012  
 
Arkivdokument 
nr 94  
 
 
 

  K4 bør legges til grunn for 
jernbaneutbygging.  
 
Vegnettet bør videreutvikles 
i forhold til K1, men med 
noen flere strekningen med 
4-felts veg enn foreslått. 
 
Utbyggingsrekkefølge 
-Jernbaneutbygging 
Trondheim - Stjørdal flyttes 
til fase 1. 

Samtykker i 
bompengefinansiering av 
tiltakene. 
 
Utbedring av infrastrukturen 
bør realiseres fortere enn 
det KVU-arbeidet skisserer. 

Vi støtter ikke forslaget om økt satsning på 
transportløsninger ut over det som er foreslått 
i konsept K1, da vi ikke finner 
finansieringsmessige muligheter for å øke 
kostnadsrammer som allerede er høy.  
 
Vi ser det ikke som gjennomførbart å anbefale 
utbygging av jernbane for begge strekningene 
Trondheim- Stjørdal og Kvithamar – Åsen i 
første fase.  
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

22 Sør-
Trøndelag 
fylkes-
kommune 
 
Dato: 13.12.2011  
 
Arkivdokument 
nr 98 
 

 Regionalpolitisk 
målsetting om 
satsning på bane 
nord for Trondheim 
ønskes sterkere 
synliggjort i behov 
og konsepter.  

 Gods- og kollektiv 
ønskes prioritert på 
veg. 

 Mener at ingen av de 
utredede konseptene 
reflekterer 
regionalpolitisk 
prioritering om satsning 
på bane nord for 
Trdheim. 

 Konsept 1 er best 
tilpasset fremtidig 
transportetterspørsel 

 Ønsker justert 
vegløsningen i K1 ved 
prioritering av 
fremkommelighet for 
gods- og kollektivtrafikk.  

 Alle konseptene foreslås 
supplert med tiltak for å 
redusere reisetiden på 
bane ytterligere. 

  

Delvis finansiering av 
tiltakene ved bompenger 
aksepteres. 
Bompengepotensialet må 
utredes nærmere. 

Regionalpolitisk mål er ivaretatt i anbefalt 
konsept.  
 
Redusert reisetid på bane krever ytterligere 
investeringer. 
 
Samarbeid mellom kommuner, fylke, JBV og 
SVV om knutepunktutvikling vil være viktig i 
det videre planarbeidet slik at knutepunktene 
kan støtte opp under kollektivsatsingen. 

23 Inderøy 
kommune 
 
Dato: 14.12.2011  
 
Arkivdokument 
nr 95  

 Ønsker et konsept som tar 
utgangspunkt i K1, men hvor 
det satses på jernbanen som 
i K4. Vegtiltak videreutvikles 
slik at det anlegges 4-felt der 
trafikkbelastningen er størst, 
ellers 3-felt. 

Politisk vilje til bruk av 
bompenger foreligger.  
Hovedandelen av tiltakene 
bør ferdigstilles i perioden 
2014-2023 

Mulige kombinasjoner av konsept kan bli 
resultatet av Regjeringens behandling. 
 
Ferdigstillelse av tiltakene vil avhenge av 
planprosess og bevilgninger. 
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

24 Malvik 
kommune 
 
Dato: 14.12.2011  
 
Arkivdokument 
nr 91 

 Påpeker at 
samfunnsmålet ikke 
ivaretar 
miljøhensyn 

 Støtter langsiktig 
mål og reisetid ned 
mot en time for 
jernbanen 

Uenig i argumentasjon for 
forkasting av K1-A 
 
K1 bør endres for å ivareta 
regionalpolitiske 
målsettingen om en større 
satsing på bane nord for 
Trondheim. 
Vegtiltak bør settes i verk 
der utfordringene med 
trafikksikkerhet og kapasitet 
er størst. Fremkommelighet 
for gods- og kollektivtrafikk 
bør vektlegges høyere.  

 
Utbyggingsrekkefølge 
Trondheim-Stjørdal bør 
prioriteres i første fase for 
begge både veg og bane. 

Bompengefinansiering må 
vurderes i forhold til andre 

pågående utrednings-
arbeider for større 
samferdselstiltak i 
regionen.  
 
Strekningen har i dag 
bompenge- innkreving 
gjennom utbyggingen av 
E6-øst. 
 

Se kommentar til Trondheim kommune (nr 20)  
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

25 
Jernbaneverket 
 
Dato: 15.12.2011  
 
Arkivdokument 
nr 97 

Påpeker utfordringer 
med en felles behov og 
målformulering for de 
ulike transportformene. 
Spesielt trekkes frem 
utfordringene omkring 
formuleringen av målet 
om redusert reisetid. 

Samtykker i anbefaling Påpeker metodiske 
utfordringer ved at KVU er 
en utredning på overordnet 
nivå, mens analyseverktøyet 
er på et mer detaljert nivå. 
 
En videre koordinert 
planlegging og utvikling av 
veg – og bane på strekningen 
vil kunne gi positive 
synergieffekter.  

Målformulering om reisetid var utfordrende. 
Hensynet til regional utvikling generelt og 
næringstransport spesielt medførte en 
formulering der begge transportformene 
skulle redusere reisetid. At jernbanen skulle ha 
en relativt større reduksjon er gitt av 
kravformuleringen. 
 
Helhetsvurderinger av veg- og 
jernbaneløsninger har vært et sentralt mål for 
KVU- arbeidet.  Sammenstilling av trafikkdata 
har gitt store analytiske utfordringer- Vi 
samtykker til at transportetatene bør arbeide 
for å utvikle et felles analyseverktøy til bruk 
ved fremtidige overordnede utredninger.  
 

26 Steinkjer 
kommune 
 
Dato: 16.12.2011  
Arkivdokument 
nr 96 

 Ønsker et konsept som tar 
utgangspunkt i K1, men hvor 
det satses på jernbanen som 
i K4. Vegtiltak videreutvikles 
slik at det anlegges 4-felt der 
trafikkbelastningen er størst, 
ellers 3-felt. 

Politisk vilje til bruk av 
bompenger  
Hovedandelen av tiltakene 
bør ferdigstilles i perioden 
2014-2023 

Tas til etterretning. 
 
Tidspunkt for ferdigstillelse av tiltakene vil 
avhenge av planprosess og bevilgninger. 
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Høringspart Mål, krav og behov Konsept og 
utbyggingsrekkefølge 

Øvrige kommentarer  
fra høringspart 

Kommentar fra Statens vegvesen 

27 Stjørdal 
kommune 
 
Dato: 16.12.2011 
 
Arkivdokument 
nr 92 

 Utbyggingsrekkefølge 
Ønsker at alle vegtiltak 
foreslått i fase 1, unntatt 
tunnel ved Langstein, flyttes 
til fase 2. Deler av 
dobbeltsporparsellen 
Trondheim - Stjørdal (3 mrd 
kr) flyttes frem fra fase 2 til 
fase 1. 
 

Samtykker i 
bompengefinansiering av 
tiltakene. 
Utbedring av infrastrukturen 
bør realiseres fortere enn 
KVU-arbeidet skisserer. 

Utbyggingsrekkefølge vil avhenge av forhold 
som  

 Synergi av felles veg- og 
jernbaneutbygging 

 Planavklaringer i kommuner 

 Politiske vedtak 
Ferdigstillelse av tiltakene vil avhenge av 
planprosess og bevilgninger. 

28  
Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag  
 
Dato: 16.1.2012  
 
Arkivdokument 
nr 99  
 
 

 Samtykker i anbefaling.  
 
Vurderer det som positivt at 
tiltakene i konseptet ikke 
låser mulighetene for videre 
utvikling av jernbane- og 
vegnettet på strekningen.  

Påpeker usikkerhet i forhold 
til estimert størrelse på 
nødvendig beslaglegging av 
dyrka mark.  
 
Foreslår at det for nye 4- 
felts strekninger velges en 
standardklasse som er 
tilsvarende smal som for 
strekningen Vist – Steinkjer. 
 
I kommende planarbeider 
oppfordres det til å 
etterstrebe redusert omfang 
av omdisponering av 
dyrkamark, deriblant ved 
aktiv bruk av jordskifte.  
 

Vurderinger omkring jordvern, vegstandard og 
mulige avbøtende tiltak for oppsplitting av 
jordbrukseiendommer vil inngå som del av det 
forestående planarbeidet.  

XXX 
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