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Forord 
Konseptvalgutredninger skal kvalitetssikres i regi av Samferdselsdepartementet og 
Finansdepartementet av eksterne konsulenter (KS1). Konseptvalgutredningen skal bygges opp 
i henhold til krav fra Finansdepartementet (Rammeavtalen) i fire hoveddeler (dokumenter): 

1. Behovsanalyse 

2. Mål og strategidokument 

3. Overordnet kravdokument 

4. Alternativsanalyse 

Kapittelinndelingen i denne konseptvalgutredningen bygger opp om disse fire dokumentene 
slik: 

Behovsanalyse 1. Innledning 

2. Situasjonsbeskrivelse 

3. Behovsvurdering – prosjektutløsende behov 

Mål og strategidokument 4. Mål – samfunnsmål, effektmål 

 

Overordnet kravdokument 5. Krav – absolutte krav, sammenlikningskriterier  

Alternativsanalyse 6. Beskrivelse av konsepter 

7. Måloppnåelse og kravoppnåelse 

8. Samfunnsøkonomisk analyse 

9. Andre virkninger 

10. Drøfting og anbefaling 

11. Medvirkning og informasjon 

12. Vedlegg, kilder og referanser 
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Innhold 
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1 Innledning 
 

1.1 Prosjektidé - bakgrunn for konseptvalgutredning 
Trøndelagsfylkene har i en årrekke arbeidet for å utrede en koordinert utvikling av veg og 
jernbane mellom Trondheim og Steinkjer, da disse går parallelt på store deler av strekningen 
og betjener både fjern- og lokaltrafikk. 

Det er en regionalpolitisk vedtatt målsetting å redusere reisetiden mellom Trondheim og 
Steinkjer ned mot én time. I dag er reisetiden med tog 2:07 og for bil ca. 1:45. For å kunne 
innfri målsettingen om reduserte reisetider, kreves store infrastrukturtiltak på veg- og/eller 
jernbanenettet, som begge i større og mindre grad har en standard under de nasjonale krav i 
forhold til trafikkmengde. Prognoser viser at det kan forventes en stor befolkningsøkning og 
trafikkvekst innenfor hele regionen i årene fremover.  

Konseptvalgutredningen (KVU) er utarbeidet på bakgrunn av Regjeringens beslutning om at 
statlige investeringer over 500 mill. kroner skal gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). 
Hensikten med arbeidet er å se hvilke tiltak som kan gjennomføres på veg- og jernbanenettet 
for å imøtekomme samfunnets og brukernes behov. I arbeidet vil ulike strategier for å nå de 
mål som settes bli synliggjort og analysert i form av ulike konsepter. Analysen vil vise hvilke 
muligheter regionen har for å utvikle et transportnett som i best mulig grad tjener de 
samfunnsinteresser som er spesielle for denne regionen. 

Statens vegvesen har ledet KVU-arbeidet i et tett samarbeid med Jernbaneverket. I arbeidet er 
det lagt mye vekt på å belyse dagens situasjon og utviklingsmuligheter for jernbane og veg i 
denne felles transportkorridoren. I Nasjonal Transportplan 2010-2019 er korridorens rolle og 
betydning beskrevet som følger: 

"Korridoren er en transittkorridor mellom Nord-Norge og Sør-Norge, samtidig som den er 
viktig for Helgeland og Saltenregionen. Den binder også sammen naboregioner til felles bo- 
og arbeidsmarkedsområder; det gjelder bl.a. mellom Trondheim og Steinkjer. Bosetting og 
næringsliv er i stor grad lokalisert langs kysten. Fiskeri- og havbruksnæringen og 
skognæringen (Trøndelag) stiller økte krav til punktlige og effektige transporter".  
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Figur 1: Oversikt over planområdet med dagens E6 og dagens jernbanetrasé 
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Hva skal prosjektet løse? 

I KVU arbeidet skal det vurderes hvordan E6 og jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer 
kan utvikles for å tjene samfunnsutviklingen i de kommende tretti år på en best mulig måte. 
Transportkorridorens utviklingsmuligheter skal i arbeidet vurderes i forhold til dens betydning 
som del av stamnettet for veg og jernbane i Norge, som en transportkorridor i Nord- og Sør 
Trøndelag og som del av lokalvegnettet for byer og tettsteder i kommunene Trondheim, 
Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Transportkorridorens betydning 
som tilknytning til Selbu / Tydal og Fosen, og til E14 mot Meråker og Storlien, skal også til 
en viss grad vurderes. 

I tillegg til overordet vurdering av standard og trasévalg for fremtidig veg og jernbane, skal 
det tas stilling til hvilket transporttilbud det skal satses på. Utredningen skal belyse 
persontrafikk på veg, jernbane, kollektiv, sykkel og godstrafikk på veg og jernbane. For 
transportkorridoren er vedtatte målsettinger om bedre fremkommelighet i form av redusert 
reisetid fra Trondheim til Steinkjer retningsgivende for analysearbeidet.  

Strekningens betydning som en del av stamnettet for veg og jernbane, gjør at utredningen må 
ha fokus på samfunnssikkerheten knyttet til hendelser som kan føre til stenging av trafikken.  

Arbeidsreiser har et høyt fokus i utredningen. Av Trønderbanens1 kundegrunnlag utgjør reiser 
til/fra jobb og eller skole 70 %. På veg utgjør arbeidsreiser ca. 20 % av totalt antall reiser i en 
nasjonal sammenheng (Kilde: NTF 1996 : 9). Administrativt samarbeid på tvers av fylkes- og 
kommunegrensene, flere utdanningsinstitusjoner og store arbeidsplasser i tilknytning til 
transportnettet og korte avstander mellom kommunesentraene i regionen, gjør at mange av 
arbeidstakerne i regionen forflytter seg langs korridoren for å komme til og fra arbeid eller for 
å foreta nødvendige arbeidsoppgaver. Pendlingen i området er økende. 

Landbrukets kulturlandskap med store sammenhengende landbruksarealer av nasjonalt viktig 
karakter preger regionen. Alle byer og tettsteder på strekningen er lokalisert nær inntil E6 og 
jernbanelinja. Dette skaper utfordringer i forhold til utvikling av både transportnettet og 
byggeområdene. Langs hele strekningen er det store arealbruksinteresser med tilhørende 
behov for avveining av arealbruk og interessekonflikter.  

Et eget lokalveinett parallelt med E6 er i dag lite utbygd. Blanding av lokal- og fjerntrafikk 
preger trafikkbildet på store deler av vegstrekningen og skaper utfordringer i forhold til 
fremkommelighet, trafikksikkerhet og ivaretakelse av ulike trafikantgruppers behov. 

Trondheim er den største byen og motoren for vekst og befolkningsutvikling i regionen. 
Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer er samtidig alle byer som har en positiv 
befolkningsutvikling og et aktivt arbeidsmarked. Mobiliteten i forhold til arbeidsreiser og 
utdanning er i dag stor langs hele aksen. Det administrative og politiske samarbeidet på tvers 
av fylkes- og kommunegrensene er nedfelt i felles fylkesråd, felles fylkesplan, samkommuner 
og formaliserte interkommunale samarbeid. Ut fra dagens situasjon kan det forventes en 
økende trafikk over kommunegrensene gjennom regionen. Dette gjør at utvikling av 
transportnettet på strekningen må ha som formål å støtte opp om det eksisterende regionale 
samarbeidet og for fremtiden gjøre avstandsulempene mindre.  

                                                 
1 Trønderbanen er et lokaltogtilbud mellom Røros-Oppdal-Trondheim-Steinkjer der strekningen Trondheim-
Steinkjer har størst passasjergrunnlag. 
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1.2 Bakgrunn for prosjektet 

Oppdrag fra samferdselsdepartementet.  
Bestilling av konseptvalgutredningen er gitt av Samferdselsdepartementet. Utdrag av 
oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen 19.3.2010:  
”På bakgrunn av innspillene fra Vegdirektoratet gis Statens vegvesen med dette oppdraget å 
gjennomføre KVU for følgende vegprosjekter:  

…  

Rute 7 E6 Trondheim – Steinkjer  

…”  

”KVU for strekningen Trondheim – Steinkjer skal også omfatte jernbane og skal 
gjennomføres sammen med Jernbaneverket”  

”KVU-arbeidet skal baseres på de føringer som er gitt gjennom retningslinjer for ordningen 
og seinere avklaringer. Departementet vil understreke at det må tas med konsept som 
vektlegger kollektivtransport, der dette er aktuelt. Herunder må jernbane inngå."  

Planer og vedtak 
I felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012)(Trøndelagsrådet) er gode kommunikasjoner i 
regionen ett av sju innsatsområder for regionen. Planen fokuserer på viktigheten av samordnet 
areal- og transportplanlegging for å redusere transportbehovet og legge til rette for kollektive 
transportløsninger. Det faktum at godstransport på bane og sjø øker sterkt, og at det forventes 
en dobling mot 2020, gjør at etablering av logistikknutepunkt samt realisering av Trondheim - 
Steinkjer på én time er en viktig strategi for Trøndelag. Et annet viktig satsingsområde i 
planen er hovedkorridorene i regionen, blant annet E6 mellom Trondheim og Steinkjer. 
Vegen har i dag ikke tilfredsstillende standard i forhold til trafikkmengdene. 

I sak 09/132 i Fylkesrådet i Nord-Trøndelag (juni 2009) er følgende vedtak å finne: 

"Fylkesrådet forventer at det i planperioden blir en koordinert innsats fra Statens vegvesen og 
Jernbaneverket for å oppnå en helhetlig utbedring av E6 mellom Stjørdal og Steinkjer, og 
utbygging av jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer for å redusere reisetiden ned mot en 
time." 

Øvrige planer og vedtak 

1. Nasjonal Transportplan 2010-2019 
2. Handlingsprogram 2010-2013 
3. Fylkesvegplan 2010-2013 for Nord-Trøndelag 
4. Forslag til handlingsprogram 2010-2013 (2019) Nye fylkesveger 
5. Felles fylkesplan 2009-2012 
6. Regional transportplan for Trøndelagsfylkene 
7. Fylkesplanmelding nr 2 (2001) Arealmelding NTFK 
8. Interkommunal Arealplan for Trondheimsregionen (Trondheimsregionen, 2009) 
9. Transportanalyse og Virkningsanalyse. Utviklingsplan Trønderbanen Vedlegg 7, 2008 
10. Prosjektprogram. Hovedplan. elektrifisering av Trønderbanen med tilhørende vurdering av Meråkerbanen (JBV 

2010) 
11. Kommunenes arealplaner/strategidokument  
12. Regional planstrategi for Trøndelag 2009 – 2012 
13. Fylkesrådet i NT 09/132 
14. Fylkestinget i NT 07/23 
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15. Statens vegvesen - Rutevis utredning, Stamvegrute 7. E6 Ranheim- Fauske med tilknytninger (2006) 
16. Jernbaneverkets stamnettutredning (2006) 
17. Areal- og transportanalyse for strekningen Steinkjer – Stjørdal (NTF-rapport 1996:9 ved Joar Nordtug) 

Andre pågående utredninger:  
 Strekningsvis utviklingsplan for Nordlandsbanen, definerer ulike ambisjoner og mål for togtilbud og nødvendige 

tiltak. 
 KVU for logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (ferdig 2011) 
 Regional transportplan (ferdig 2011) 
 KVU E6 Oppland grense-Jaktøya (ferdig 2011) 
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2 Situasjon  
2.1 Planområdet 
Planområdet dekker de syv kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, 
Inderøy og Steinkjer. Frosta er i tillegg betegnet som en sentral kommune i arbeidet. Dette 
fordi E6 er kommunens viktigste vegforbindelsen / adkomstveg og at kommunens trafikale 
knutepunkt dermed er lokalisert på Åsen. Disse åtte kommunene betegnes som 
korridorkommunene i planområdet. 

Influensområdet til transportkorridoren er destinasjoner på veg- og jernbanes riksnett nord for 
Steinkjer og sør for Trondheim. Fra Steinkjer er det forbindelser til Namdalen og Bodø via 
Nordlandsbanen og Fv 17. Fra Trondheim er det forbindelse til Orkanger og Kristiansund og 
vestlandet generelt via E39 og Fv 715 til Fosen via fergesambandet Flakk – Rørvik. 
Meråkerbanen og E14 over Meråker til Sverige, med Østersund som større by, tar av fra E6 
ved Stjørdal, Fv 705 til Selbu, Tydal og Røros tar av fra E6 ved Hell, Fv 755 til Vanvikan på 
Fosen går via Skarnsundbrua i Inderøy kommune. Trondheim Lufthavn Værnes på Stjørdal 
har tilbyr direkteruter til 18 destinasjoner innenlands og 22 destinasjoner utenlands. Fra 
Trondheim går Dovrebanen over Oppdal, ned Gudbrandsdalen mot Oslo, og Rørosbanen over 
Røros ned Østerdalen mot Hedemark og Oslo. 

 
Figur 2: Korridorkommunene og influensområdet for KVU-utredningen 
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2.2 Befolkning, Næringsliv og arealbruk 

Befolkning 
Tall fra Statisk sentralbyrå viser at det 
bor omlag 270 000 personer innenfor 
korridorkommunene. Trondheim er den 
klart største kommunen med i overkant 
170 000 innbyggere. Steinkjer og 
Stjørdal er bykommuner med over 
21 000 innbyggere hver. Levangers 
innbyggertall ligger nær 19 000. 
Innbyggertallet i Verdal og Malvik er 
mellom 12 – 14 000, mens Frosta og 
Inderøya har under 6 000 innbyggere.  

Befolkningsveksten i Trøndelag har i 
perioden 2000-2010 vært 9 %. Innenfor 
planområdet har veksten til 
sammenligning vært 13 % i samme 
periode. Stjørdal, Malvik og 
Trondheim har hatt størst vekst i 10-årsperioden.  

Tabell 1: Registrert og forventet befolkningsvekst 

Befolkningsvekst 

Kommune  2000‐2010  2010‐2020  2010‐2040 

Frosta  3 %  3 %  9 % 

Inderøy  2 %  1 %  3 % 

Levanger  7 %  6 %  20 % 

Malvik  12 %  13 %  43 % 

Steinkjer  3 %  3 %  9 % 

Stjørdal  18 %  17 %  61 % 

Trondheim  15 %  15 %  52 % 

Verdal  5 %  4 %  13 % 

Totalt i 
korridorkommunene  13 %  12 %  43 %  

Det er forventet at Trøndelagsregionen vil oppleve en befolkningsvekst på om lag 30 % i 
perioden 2010 til 20402. Veksten vil være størst i Stjørdal, Trondheim og Malvik. I 
korridorkommunene samlet sett vil man kunne forvente en vekst på 43 % de neste 30 årene, 
Trondheim inkludert. Holdes Trondheim utenfor ser man for seg en befolkningsvekst på om 
lag 25 % i korridorkommunene sett under ett, med størst vekst i kommunene nærmest 
Trondheim. 

 
Figur 3: Befolkningsutvikling fra 2000 til 2040 i Trøndelag etter regioner 

                                                 
2 Prognosene er levert av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prognosene er gjort med verktøyet PANDA 
(SINTEF) 
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Prognosene på yrkesaktive viser om lag det samme trendbildet som befolkningsutviklingen, 
med høyest vekst i Trondheim kommune og kommunene omkring Trondheim. I Trondheim 
kommune kan man se for seg en vekst på om lag 40 %. For korridorkommunene vil veksten i 
yrkesaktive være om lag 32 %, og 14 % om man holder Trondheim utenom. 

 
Figur 4: Utvikling i yrkesaktive fra 2000 til 2040 etter regioner 

Bosetningsmønster 
Byene Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer ligger, med sine konsentrerte sentrumsområder 
plassert i elvemunninger ved fjorden, som perler i et halskjede. E6 og jernbanelinjen snor seg 
som en streng mellom byene. Store landbruksarealer i det buktende landskapet ispedd tun 
med gårdsbygninger ligger mellom byene. Mellom Trondheim – Malvik og Stjørdal er 
bebyggelsen i tettstedene i ferd med å smelte sammen til et stor sammenhengende bybånd.  

En analyse fra 20083 viser at 48 % av befolkningen i kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, 
Inderøy og Steinkjer bor mindre enn 4 km fra jernbanestasjon. Avstanden er mål i km 
veglinje. Til sammenligning utgjør dette 30 % av innbyggerne i hele fylket. 75 % av 
befolkningen i de samme kommunene er bosatt innenfor en avstand på 10 km langs veg fra de 
samme jernbanestasjonene. De utgjør 47 % av innbyggerne i hele Nord-Trøndelag.  

En spørreundersøkelse fra 2000 (Luktvasslimo, et al., 2000) viser at 54,4 % av de spurte 
togpassasjerene reiste under 2,6 km for å komme til jernbanestasjonen, mens 42 % av 
ekspressbusspassasjerene hadde mer enn 5 km til holdeplass. 

                                                 
3 Statens vegvesen - fra arbeid med ATP-modell og analyse av sykkeltransport i regionen 
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Man må regne med at denne 
konsentrasjonen av boligbebyggelse 
rundt sentrumsområdene vil 
forsterke seg videre. Alle 
kommunene har vedtatt fortetting 
som utbyggingsstrategi. Stjørdal 
kommune har for eksempel vedtatt 
en strategi som tilsier at 60 % av all 
ny boligbygging skal foregå som 
fortetting innenfor eksisterende 
byggeområde, mens 40 % av 
boligbyggingen skal være spredt. 
Stjørdal er den bykommunen i Nord 
Trøndelag som har hatt sterkest 
vekst i de siste årene.  

Enkelt sagt kan en i planlegging av samferdselstiltak regne med at 50 % av innbyggerne i 
bykommunene vil ha kortere avstand fra bosted til stasjonsområde enn 4 km regnet i faktisk 
veglinje.  

Per 2010 bor 26 % av Trondheims befolkning 0-4 km fra sentrum (Trondheim Torg). 51 % av 
befolkningen bor i en avstand på 4-10 km unna sentrum. 

Om næringsliv 
Figur 6 viser næringslivet i korridorkommunene fordelt på sysselsatte. Størst andel er 
sysselsatt innen offentlig forvaltning og annen tjenesteyting (40 %). 18 % er sysselsatt innen 
varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet og 18 % innen Finans- og forretningsmessig 
tjenesteyting.Jordbruk, skogbruk og fiske er den største næringsbransjen om en ser på antall 
bedrifter der hver femte bedrift tilknyttet primærnæring, men det er få som sysselsettes i 
denne næringen (2 %).  

22 % av befolkningen i Nord-Trøndelag er bosatt på en landbrukseiendom. Tilsvarende tall 
for Sør-Trøndelag er 10 %, men ser en bort fra Trondheims befolkning (som utgjør ca. 58 %) 
vil Sør-Trøndelags ha andel på 23 %(Fylkesmannen, 2010).  

 

                                                 
4 Figuren er hentet fra Behovsanalyse Konseptvalgutredning (KVU) Nytt logistikknutepunkt 
Trondheimsregionen 

 
Figur 5: Befolkningsstruktur i Trøndelag og Midt-Sverige4  
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Figur 6: Sysselsatte per 2008 i korridorkommunene (SSB, 2010) 

Figur 7 illustrerer indeksert utvikling i sysselsetting i korridorkommunene fra 2000 til 2008. 
Figuren viser økt sysselsetting i finans- og tjenesteyting, bygg- og anlegg og offentlig 
forvaltning. Utvinning av råolje hadde en periode fra 2004 til 2007 en sterk vekst, men har 
etter dette opplevd nedgang. Jordbruk, skogbruk og fiske har hatt en nedgangi antall 
sysselsatte. 
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Figur 7: Indeksert utvikling av sysselsatte i korridorkommunene (SSB, 2010) 

 

Sykehus og utdanningsinstitusjoner utgjør store arbeidsplasser i regionen 
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Sykehus og utdanningsinstitusjoner faller inn under gruppen "offentlig forvaltning og annen 
tjenesteyting" . I korridorkommunene er Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universetet 
(NTNU) og Høgskolene og Sør- og Nord-Trøndelag (HiST og HiNT) viktige 
utdanningsinstitusjoner. St. Olavs hospital og sykehuset i Levanger er sykehus som betjener 
regionen, der St. Olavs hospital har rollen som universitetssykehus.  

Viktig industri langs transportkorridoren 

I transportkorridoren er det industri som historisk er lagt hit på grunn av nærhet til råvarer og 
infrastruktur.  

Trelastindustrien er stor i Trøndelagsfylkene, bl.a. med Norske Skog i Skogn (Levanger), og 
Peterson papirfabrikk på Ranheim.  

Blant industri som foredler jordbruksprodukter er Røra fabrikker med saft- og 
syltetøyproduksjon (Inderøy kommune), Nortura slakte- og skjærefabrikk i Malvik og 
Steinkjer og Grilstad fabrikker på Ranheim. 

Aker Verdal AS er en betydningsfull industriarbeidsplass i Nord-Trøndelag med bygging av 
offshoreinstallasjoner. 

Andre større virksomheter 

Statoil, med kontorer i Stjørdal og i Trondheim, er en dominerende virksomhet innen gruppen 
"finans- og forretningsmessig tjenesteyting". Likeledes er forskningsinstitusjonen SINTEF en 
stor arbeidsplass i Trondheim.  

Administrativt samarbeid 

Trøndelagsrådet er et politisk samarbeidsorgan for fylkeskommunene i Sør- og Nord-
Trøndelag og Trondheim kommune. Rådet har som hensikt å fremme planer for å ivareta 
Trøndelags samlede interesser, bidra til koordinering av aktiviteter og fremme samarbeid 
mellom de interesserte parter.  Trøndelagsrådet ble opprettet i 2004. 

Fylkesadministrasjonene har tilhold i henholdsvis Trondheim og Steinkjer.  

Samarbeidsforum for samferdsel i Midt Norge er et organ som i tillegg til Trøndelagsfylkene 
har med Møre og Romsdal.  Dette organet ble opprettet i forbindelsen med utarbeidelse av 
Nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019 og er fortsatt aktivt.  

Innherred samkommune er en sammenslutning av vertskommunene Levanger og Verdal. 
Samkommunen, som ble etablert i 2004, har en egen administrasjon og et politisk 
styringsorgan som er indirekte valgt fra kommunestyrene i de to respektive kommunene. 
Felles kommuneplan er en av de kommunale oppgavene som løses i samkommunen.  

Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Klebu, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør – Trøndelag fylkeskommune. Det er 
ordførere, opposisjonsleder og rådmenn som representerer kommunene i regionsamarbeidet. 
IKAP, Interkommunal ArealPlan er en felles arealplan som er utarbeidet for kommunene i 
samarbeidet. Arealplanen berører i hovedsak prinsipper for næringslokalisering i kommunene. 
Det er også utarbeidet en strategisk næringsplan for det samme området. 

God infrastruktur for transport med forbedret kollektivtilbud og innfartsparkering er en 
forutsetning for intensjonene i IKAP. 
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Om bo- og arbeidsmarkedsregionen 
Det er stor og økende pendleraktivitet 
mellom kommunene i Trøndelagsfylkene, 
(Trøndelagsplan, 2009-2012).  

I Trondheim pendler 2 % (2000 
yrkesaktive) av de yrkesaktive til de øvrige 
korridorkommunene, og av disse pendler 
flest til Stjørdal. Malvik er den største 
pendlerkommunen, der 64 % av de 
yrkesaktive pendler ut av kommunen. Etter 
Trondheim er Stjørdal det viktigste 
pendlermålet for Malvikingene. 
Stjørdalingene pendler hovedsaklig til 
Trondheim. Inderøy er også en stor 
pendlerkommune, der hele 44 % av de 
yrkesaktive pendler, flest til Steinkjer. 
Videre er det mye pendling mellom Verdal 
og Levanger (1800 yrkesaktive), som 
ligger 10 km fra hverandre. Pendlere fra 
Frosta har hovedsakelig mål i Levanger, 
som er den nærmeste bykommunen.5 

 
Figur 8: Viktige strekninger for arbeidspendling i Nord-
Trøndelag (Figur basert på (Nordtug, et al., 2004) 
datagrunnlag: SSB, 2001-tall) 

Det er gjort en analyse på hvor mange 
arbeidsplasser som befinner seg i et 
område 4 km og 10 km fra knutepunkt 
(viktige jernbanestasjoner). Figur 9 viser at 
bedriftene i stor grad ligger innenfor en 
grense på  4 km fra knutepunkt. 
Tilsvarende mønster får en også for 
bosettingsmønsteret (jfr. beskrivelsen av 
bosettingsmønsteret). Det vil si at det er et 
potensial for at flere kan benytte mer 
miljøvennlige transportformer mellom 
jobb/skole og hjem. 

 
Figur 9: Bedrifters beliggenhet i forhold til knutepunkt 

                                                 
5 Fakta om pendling baserer seg på statistikk fra SSB (2010) 
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Om arealbruk 
I et omland på fire km fra 
transportstrengen viser en 
sammenstilling av arealkategorier at 
35 % av arealet er landbruksareal, 35 
% er skogareal, nær 20 % er vann og 
bare 8 % er bebyggelse. 
Hovedandelen av dyrka mark er 
fulldyrka mark av høy kvalitet.  

Figur 11 illustrerer fordelingen av 
arealdekket på land innenfor 
korridorkommunene som helhet. 
Skog utgjør her over halvparten av 
samlet areal, 11 % av arealet er 
dyrket mark. Bare en prosent av 
arealet er bebyggelse, og en relativt 
liten andel areal går med til 
transportsystemer. En 
sammenligning av tallene viser at 
arealfordelingen langs 
transportstrengen har en langt høyere 
andel dyrkamark enn i kommunenes 
samlede areal og at hoveddelen av 
bebyggelsen ligger i nærhet av E6 
eller jernbane. 
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Figur 10: Arealdekke 2 km fra E6 

 

 
Figur 11: Fordeling av arealdekke i korridorkommunene (Statens kartverk, Arealstatistikk for Norge 
2010) 
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Om natur, kultur og rekreasjon 
Natur 
Trondheimsfjorden med tilhørende 
strandsone er viktig for friluftsliv, natur og 
dyreliv. De viktigste verneområdene og 
rødlisteartene befinner seg i strandsonen. 
Det finnes noen statlig sikra friområder på 
strekningen, der de fleste befinner seg i 
strandsonen. Ved Trondheim er store deler 
av strandlinjen mellom Lade og 
Væresholmen statlig sikra (Vedlegg 1).  

Veg- og jernbanestrekningen passerer ulike 
naturreservater. Spesielt i Verdal og 
Levanger er det en del naturreservater 
knyttet til strandsonen, som preges av 
bløtbunn, strandeng, strandsump, ålegras- og 
undervannsenger.  

I Åsen, Verdals- og Levangerområdet er ål, 
lomvi og åkerrikse kritisk truede arter. Både 
veg og jernbane går i dag igjennom eller 
nært disse områdene. Lomvi er en kritisk 
truet art på hele strekningen fra Trondheim 
til Verdal.  

Rekreasjon 
Ved siden av fjorden som et utfartsterreng, 
er det store muligheter for friluftsliv i skog og fjell østover. Trøndelag har gode lakselever og 
innsjøer hvor det drives fritidsfiske.  

I Nord-Trøndelag, et stykke nord for Steinkjer er viktige nasjonalparker som Blåfjella - 
Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark, Børgefjell nasjonalpark. 

I Nord-Trøndelag er det per år 2000 rundt 14 000 hytter6 (Nord-Trøndelag_Fylkeskommune, 
2001), hvor hyttene ligger relativt jevnt spredt over hele fylket. Meråker, Åsenfjord og 
Skatval er populære områder for fritidsbebyggelse. Selbu og Tydal kommune i Sør-
Trøndelag, som grenser til Meråker, er også populære områder for fritidsbebyggelse. 

Storlien og Åre i Sverige er også populære områder for fritidsbebyggelse for sør- og 
nordtrøndere. 

Kulturminner  
Langs hele transportkorridoren mellom Trondheim og Steinkjer er det et mangfold av 
kulturminne, kulturmiljøer og kulturlandskap som viser spor etter fangst, fiske, industri og 
religiøs praksis i tusener av år. Her finnes kjente historiske steder som Nidaros, Lade, 
Alstadhaug, Frosta, Mære og Stiklestad. Det finnes en rekke registrerte kulturminner av 
kulturhistorisk verdi langs hele strekningen. 

Kultur 
Trondheim vil kirker, teater, scener og museer være trekkplaster for kulturaktiviteter. Langs 
transportkorridoren for øvrig vil en finne kulturopplevelser ved Stiklestad nasjonale 

                                                 
6 Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Fylkesplanmelding nr 2 (2001). Arealmelding Regionalpolitiske 
retningslinjer og strategisk arealbruk. Vedtatt i fylkestinget 6.12.2001 (FT sak 43/2001) 

 
Figur 12: Rødlistearter (200m fra veg) 
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kultursenter, Steinvikholmen, Tautra klosterruiner, Nord-Trøndelag teater og Falstadsenteret. 
Dette er steder som trekker publikum fra hele regionen. På Stiklestad og Steinvikholmen 
arrangeres det årlig spel som trekker til seg publikum fra et stort omland. Likeledes er Hell 
Bluesfestival (i Stjørdal kommune) en publikumsmagnet. 

God adkomst med kollektivtrafikk og lett tilgang for gruppereiser med buss er viktig for at 
anleggene skal kunne betjene publikum fra hele regionen på en god måte. For lokaltrafikken 
er det viktig at anleggene har en god adkomst for gående og syklende.  

Nedenfor følger en liste over de fylkeskommunale idrettsanleggene som grenser inn til 
transportkorridoren.  

Trondheim 
Granåsen skisenter 
Lerkendal stadion 
Pirbadet  
Ranheim friidrettshall  
Trondheim Spektrum, 
Trondheim stadion  
 
Stjørdal 
Lånkehallen skytebane 
Prestmoen sykkelvelodrom 
Øverlands Minde friidrettsbane 

Levanger 
Moan friidrettsanlegg 
Moan Kunstgrasbane 
Torsbustaden skytteranlegg  
 
Verdal 
Trones golfbane 
 

Steinkjer 
Guldbergaunet fotballstadion  
Guldbergaunet friidrettsanlegg 
Overrein ridesenter  
Steinkjerbakken 
Steinkjerhallen 
Steinkjer skiskytterarena 
Steinkjer skistadion 
 

2.3 Om samferdsel 
E6 er den eneste norske ferjefrie vegforbindelse mellom Trondheim og Nord-Norge. Vegen 
inngår i TERN (Trans European Road Network), som består av de viktigste europavegene. I 
tillegg til å være en viktig hovedvegforbindelse mellom landsdelene, har den en viktig 
regional funksjon.  

Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø er jernbanens hovedforbindelse mellom Midt- og 
Nord-Norge. Strekningen passerer Stjørdal og Værnes hvor Værnes lufthavn betjener 
Trøndelagsfylkene.  

Trønderbanen er viktig for arbeids- og skolependling på strekningen. Fritidsreiser dominerer 
på fjerntog og Nabotoget til Østersund/Åre. Jernbanen fungerer godt som tilbringer for 
Værnes flyplass til/fra Nord-Trøndelag, men har svak tilgang til Trondheimsmarkedet på 
grunn av for lav frekvens og hastighet. Meråkerbanen, som er jernbaneforbindelsen mellom 
Trøndelag og Sverige (Storlien), knytter seg til Trønderbanen på Hell. 
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Dagens infrastruktur 
Vegnettet 

E6 strekker seg fra sør til nord gjennom hele 
Norge. E6-strekningen Trondheim - 
Steinkjer binder Sør- og Nord-Norge 
sammen, og er en viktig korridor for person- 
og godstransport. Strekningen er 120 km, og 
har en estimert reisetid på ca. 1 time og 45 
minutt. Vegstrekningen er fergefri.  

Strekningen har variende standard, og 
vegbredden varierer mellom 6 - 27 m. Figur 
13 illustrerer hvordan vegbreddene varierer. 

Nær Trondheim (fra Ranheim til Stjørdal), 
der trafikken også er størst, er det to - 
firefelts veg med midtrekkverk på store 
deler av strekningen. Her er det gjerne 
etablert forbikjøringsfelt på 
tofeltsstrekningene.Tre av fire tunneler på 
strekningen Trondheim - Stjørdal er tunneler 
uten midtrekkverk. Strekningen mellom 
Stjørdal og Åsen samt strekningen Åsen til 
Sparbu preges av smale vegbredder og krapp 
kurvatur. På disse strekningene 
karakteriseres vegstandarden som dårlig. 
Mellom Sparbu og Vist bedres 
vegstandarden. Fra Vist til Steinkjer er ny 
smal firefelts veg nylig etablert. 

 
Figur 13: Vegbredder 

Jernbanenettet 

Jernbanestrekningen mellom Trondheim og Steinkjer er en del av Nordlandsbanen mellom 
Trondheim og Bodø. Strekningen er også en del av Trønderbanen som betjener Steinkjer - 
Trondheim -Røros - Oppdal. I utredningen fokuseres det på Trønderbanen mellom Trondheim 
og Steinkjer. Meråkerbanen benytter banestrekningen mellom Trondheim og Hell, før den tar 
videre østover til Meråker og Storlien i Sverige. Banestrekningen Trondheim - Steinkjer er ca. 
125 km lang og hvor Trønderbanen har en gjennomsnittlig reisetid på 2 timer og 7 minutt. 
Infrastruktur og trasé er preget av å være gammel. Gjennomsnittshastigheten på strekningen 
er lav, kun 60 km/t. På strekningen Trondheim - Steinkjer er det om lag 80 planoverganger 
som begrenser hastigheten. Strekningen har også mange kurver som er begrensende for 
hastigheten. Største stigning er på 19 ‰. Strekningen Stjørdal - Vudduaunethar partier med 
høy stigning og krappe kurver som reduserer fremføringshastigheten. Denne strekningen gir 
større utfordringer for godstogene enn passasjertogene.  

Strekningen har 18 kryssingsspor, hver med lengde fra 300 til 827 meter. 

Sårbar infrastruktur 
Det er få alternative kjøreruter mellom Trondheim og Steinkjer. Dersom en ulykke sperrer E6 
vil det på gitte strekninger ikke være alternative omkjøringsruter. Ett alternativ er å bruke 
fergeforbindelsen Flakk - Rørvikog Fv762 på vestsiden av Trondheimsfjorden. Denne 
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reiseruten har en kjørelengde på 140 km og en reisetid estimert til 2 timer og 50 minutt, og er 
således ikke et godt alternativ av fremkommelighetshensyn.  

På delstrekninger er det et alternativt paralellvegnett, men mellom Stjørdal og Åsen mangler 
dette . Vegen er spesielt sårbar ved Langstein, Nossumhylla og Koabjørga.  

Tabell 2: Oversikt over stengninger på E6 og alternative omkjøringsruter 

Veg Trondheim-Stjørdal Stjørdal-Åsen Åsen-Steinkjer 

Sannsynlig antall 
stengninger per år > 30 
min 

3-9 0-2 0-8 stk 

Registrert stengning > 30 
min i 2010 

11 1 1 

Omkjøringsruter Ranheim - Hell: 

6 omkjøringsruter. 
Avstanden mellom disse 
varierer fra 3,3 km til 6,4 km 

Hell - Ranheim: 

4 omkjøringsruter 

 

Ved stengning ved et av 
snittene vil kø på 3-6 km 
bygge seg opp i løpet av 20-
40 minutter. 

Ingen omkjøringsruter. 

Aktuelle omkjøringsveger 
har ikke tifredsstillende 
standard til å overta E6-
trafikken. 

Fv 111 Gullberget-Ronglan 

Fv 111 Ronglan-Holsand 

Fv 761 Røra-Vist 

Fv 759 Leksdal-Steinkjer 

Det er ikke vurdert om 
omkjøringsrutene vil tåle E6-
trafikken 

 

Jernbanenettet er sårbart i den forstand at den til tider går gjennom områder som er utsatt for 
ras. Et ras vil forhindre fremføring av tog inntil sporet er ryddet og eventuelt reparert. De mest 
rasutsatte områdene er Hommelvik, Langstein og Røra.  

Tabell 3 gir en oversikt over registrerte antall stengninger med varighet over 30 min i 
perioden 1999-2010. Det høye antallet stengninger på strekningen Åsen - Steinkjer skyldes 
sprengningsuhell med påfølgende rasfare i Løsberga i 2008-2009 (5 stengninger). Ved 
stengning settes buss inn for tog. 

Tabell 3: Oversikt over stengninger på jernbanen i perioden 1999-2010 

 Registrert stengning > 30 min (1999-2010) 

Trondheim-Stjørdal  3 

Stjørdal-Åsen 0 

Åsen-Steinkjer 11 
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Trafikkmengder 
Trafikkvolum på veg 

Per 2009 ligger årsdøgntrafikken på et 
nivå mellom 13-19 000 kjt/døgn på 
strekningen Trondheim - Stjørdal 
(Trondheim sentrum ekskludert). Ved 
Levanger, Verdal og Steinkjer ligger 
trafikkmengdene på 10-13 000 kjt/døgn. 
De øvrige delstrekningene har et 
trafikknivå på 7-8 000 kjt/døgn. 
Yrkesdøgntrafikken vil ligge ca. 10 % 
høyere enn årsdøgntrafikken.  

Figur 15 viser trafikkutviklingen fra 2000 - 
2009 på faste tellepunkt på strekningen, 
samt trafikkmengder fremskrevet til 2040. 
Det har vært en jevn trafikkvekst på 
strekningen fra 1995, med en noe brattere 
vekst i mellom 2004-2008. I 2008-2009 er 
det ingen trafikkvekst. Dette har sin årsak i 
finanskrisen. Tungtransportandel har ligget 
på 11-15 % på strekningen de siste 10 
årene. Trafikken på strekningen 
Trondheim - Stjørdal forventes å bli så 
høye at det vil bli kapasitetsproblemer på 
strekningen. 

Prognoser for trafikkvekst i Sør- og Nord-
Trøndelag er hentet ut grunnprognoser for 
NTP. Veksten forventes å bli størst i Sør- Trøndelag. Figur 15 illustrerer at veksten i forventes 
å flate ut sammenlignet med den siste tiårsperioden. Erfaringsmessig har prognosene vært 
konservative i forhold til observert vekst. Det er grunn til å anta at prognosene viser en 
forsiktig vekst i vegtrafikken. Størst trafikkvekst ventes nær Trondheim 

 
Figur 14: Årsdøgntrafikk (kjt/døgn) 
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Figur 15: Trafikkutvikling 2000-2009 i faste tellepunkt, samt forventet trafikkvekst fra 2010-2040 

 
I 10-års perioden fra 2000-2009 har veksten i tungtrafikken vært omtrent den samme som for 
lette biler. Prognosene viser at det er forventet at tungtrafikken skal øke mer enn for lette 
biler. Tabell 5 viser forventet vekst i kommende 30-årsperiode. I Sør-Trøndelag forventes en 
vekst på 42 % for lette biler og 59 % for tunge biler. I Nord-Trøndelag er forventet vekst 
20 % for lette kjøretøy og 55 % for tunge kjøretøy. 

Tabell 4: Prognostisert trafikkvekst per år Tabell 5: Prognostisert trafikkvekst 4, 10, 20 og 30 år 
frem i tid 

Vekst per år (Prognose EFFEKT 6) 
Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 

Periode Lette Tunge Lette Tunge 
2011-2014 1,4 % 2,0 % 0,8 % 2,0 % 
2015-2020 1,1 % 1,3 % 0,5 % 1,2 % 
2021-2030 1,6 % 2,1 % 0,8 % 1,7 % 
2031-2040 0,7 % 1,0 % 0,4 % 1,2 % 

Vekst 4, 10, 20 og 30 år frem i tid 
Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Prognose-

periode Lette Tunge Lette Tunge 
2011-2014 6 % 8 % 3 % 8 % 
2011-2020 13 % 17 % 6 % 16 % 
2011-2030 32 % 44 % 15 % 38 % 
2011-2040 42 % 59 % 20 % 55 % 

 

Figur 16 og Figur 17 viser resultatet av en såkalt seleceted link analyse fra Regional 
transportmodell for Trøndelagsregionen. Figurene illustrerer hvordan trafikken i ett snitt 
fordeler seg i vegnettet. Figur 16 viser beregninger som tilsier at 2 500 kjt/døgn ved Steinkjer 
være å finne igjen blant de 19 400 kjt/døgn i Væretunnelen, og blant de 7 700 kjt/døgn ved 
Vuddudalen (Figur 17) vil 3 000 kjt/døgn spores i Steinkjer og 4 500 kjt/døgn på Ranheim. 
Dette illustrerer at det er en betydelig andel lange turer på strekningen mellom Trondheim og 
Steinkjer. 
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Figur 16: Trafikkfordeling (Selected link) fra snitt 
ved Væretunnelen (RTM, 2006) 

 
Figur 17: Trafikkfordeling (Selected link) fra snitt 
ved Vuddudalen (RTM, 2006) 

 

Reisehensikter og reisemiddel 

Fra den regionale transportmodellen (RTM7) som dekker Trøndelagsregionen er det hentet ut 
reisemiddelfordeling og reisehensikter for hele modellområdet (Figur 18 og Figur 19). 
Modellen er blant annet bygget opp med kunnskap fra tidligere reisevaneundersøkelser. 65 % 
av turene gjøres med personbil, hvorav 53 % som bilfører og 12 % som bilpassasjer 
(beleggfaktor i personbil blir ca. 1,2). 13 % reiser kollektivt, 20 % går og 3 % sykler. 
Fordelingen på reisehensikter viser til sammen 27 % på arbeids- og tjenestereiser i 
modellområdet. Besøks- og fritidsreiser utgjør til sammen 34 % og innkjøpsreiser 23 %. 

Andel kollektivbrukere korresponderer relativt bra med en studie av konkurranseflater 
innenfor kollektivtrafikken mellom Steinkjer - Trondheim (Luktvasslimo, et al., 2000). Her 
ble trafikkomfanget mellom buss, tog og bil vurdert. Studier viste at 88 % benyttet bil, 11 % 
tog og 1 % buss. I denne vurderingen er ikke gående og syklende med. 

                                                 
7 RTM - Regional Transportmodell for Trøndelagsregionen, 2006 
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Bilfører; 53 %

Bilpassasjer; 12 %

Kollektiv; 13 %

Gang; 20 %

Sykkel; 3 %

REISEMIDDELFORDELING

Figur 18: Reisemiddelfordeling (fra RTM 2006) 

ARBEID; 20 %

FRITID; 22 %

INNKJØP; 23 %

TJENESTE; 7 %

BESØK; 12 %

SKOLE; 10 %

FLYPLASS; 1 % LANGDIST; 3 %

REISEHENSIKTSFORDELING

Figur 19: Reisehensiktsfordeling (fra RTM, 2006) 

 

Trafikkvolum jernbane 

Trønderbanen tilbyr fast frekvens med avganger hver hele time. I morgenrush tilbys i tillegg 
30 minutters frekvens på avgangene fra Steinkjer til Trondheim, og i ettermiddagsrush 
halvtimesavganger fra Trondheim til Steinkjer. Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø) tilbyr tre 
avganger per dag per retning. Samlet går det12 godstog på strekningen per døgn (Figur 20). 
På strekningen Trondheim - Hell er kapasiteten på jernbanen nær tålegrensen på de mest 
hektiske tidene av døgnet. Per 2007 var kapasitetsutnyttelsen på strekningen 89 % 
(Jernbaneverket2, 2008). Mellom Hell og Steinkjer ligger kapasitetsutnyttelsen på 70-100 %. 

I 2006 var det over 1,13 mill reisende på Trønderbanenes lokaltog, det vil si på strekningen 
Trondheim - Steinkjer, Røros - Trondheim og Støren - Trondheim, dvs som sum påstigende 
passasjerer på alle stasjoner. 88 % av kundegrunnlaget er på strekningen Trondheim - 
Steinkjer. Med ferdig bygget Gjevingåsen tunnel forventes en knapp vekst til ca. 1,3 mill 
reiser i 2014. 

Statistikk fra 2006 viser passasjerer på strekningen mellom Trondheim og Steinkjer i form av 
av- og påstigende passasjerer på hver stasjon (Figur 21). Trondheim er stasjonen med desidert 
høyest passasjertall. Dette har sammenheng med at Trondheim er et regionsenter. Videre 
utpeker Værnes, Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer seg med høyt antall på- og 
avstigende. 
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Figur 20: Togtilbud 

 
Figur 21: Av- og påstigende på Trønderbanen (NSB 
passasjertellinger 2006) 

 

Trønderbanen har hatt en sterk vekst i antall 
passasjerer siden slutten av 1990-tallet, med 
svært høy kundetilfredshet. Trøndertoget 
kan kalles pendlertoget. Billettundersøkelsen 
på NSB's tog i Trøndelag (Ramsfjell, 2006) 
dokumenterer fordelingen på reisehensikter 
mellom Trondheim og Steinkjer, der 41 % er 
arbeidsreiser, 26 % fritidsreiser og 22 % 
skolereiser. Samme undersøkelse viser at 
gjennomsnittlig reiselengde for reisende 
mellom Trondheim og Steinkjer er 64 km. 
Dette er høyt sammenlignet med 
reiselengden for lokaltog i Oslo-området, 
som er 21 km. 

På grunnlag av NSB's billettstatistikk 2006 
er det utarbeidet et diagram (Figur 23) som 
viser passasjertall per holdeplass til de ulike mottakersonene (til-soner). Det foretas ca 350 
reiser per døgn mellom Trondheim og Stjørdal i hver retning. Relasjonen Trondheim - 
Levanger har ca. 180 reiser per døgn i hver retning, Trondheim - Verdal 90 reiser per døgn og 
Trondheim - Steinkjer ca. 180 reiser per døgn i hver retning. 

 
Figur 22: Reisehensikter (Ramsfjell, 2006) 
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Figur 23: Reiser per døgn 2006 fra sone/holdeplass basert på NSBs billettmatriser (Jernbaneverket, 2008). 
Sone Trondheim er sum av kommunens holdeplasser (f.o.m. Heimdal t.o.m. Rotvoll)  

 

Stasjon Reiser per døgn Reiser per år 
Trondheim (f.o.m. Heimdal t.o.m. Rotvoll) 2000 730 000 
Stjørdal (Hell, Stjørdal, Skatval) 1000-1100 420 000 
Levanger (Sykehuset, Levanger, Røstad) 1100 390 000 
Verdal (Verdal og Røra) 500 200 000 
Steinkjer 950 350 000 
 

I de siste årene har Trønderbanen opplevd en stagnasjon i passasjerveksten. Dette skyldes 
manglende kapasitet i banenettet til å øke frekvensen i høytrafikkperioder, samt at reisetiden 
er for lang i forhold til konkurransealternativet bil. Utfordringen er å tilby en infrastruktur 
som gir operatørene mulighet til å utvikle markedsposisjonen. Jernbanen preges av svak 
tilgang til de tyngste reisemarkedene (Værnes flyplass), en umoderne infrastruktur og 
gammelt togmateriell. Det er satt fokus på strekningen Støren - Trondheim - Steinkjer, 
inklusive mulighet for et gjennomgående tilbud. En trinnvis investeringsplan for å styrke 
jernbanen bør koordineres med NSB's planer for utskifting av materiell innen 7-10 år. 

På strekningen Trondheim - Steinkjer er det 360 reiser/døgn med tog (sum begge retninger). 
Selected link analysen vist i Figur 16 viser at av 19 400 kjt/døgn i Væretunnelen passerer 
2500 kjt/døgn Steinkjer. 2000 kjt/døgn reiser videre nordover, og ca. 500 kjt/døgn har 
målpunkt i Steinkjer. Med et passasjerbelegg på 1,2 per kjøretøy vil dette si at det foretas ca. 
600 reiser/døgn med bil på strekningen Trondheim - Steinkjer (sum begge retninger).  

Til-soner 
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Gods- og varetransport 
I henhold til tall fra Jernbaneverket fraktes det årlig ca13 mill tonn gods internt i Sør-
Trøndelag, og 7 mill tonn internt i Nord-Trøndelag. All interntransport foregår på veg, unntatt 
50 000 tonn som fraktes på sjø. 

Tabell 6: Godsmengder i tonn (JBV, 2010) 

2008_Basis Alle vareslag (tonn)  

Retning 
 SKIP-
annet 

 SKIP-
CONT  Vognlast 

 BANE-
CONT  LASTEBIL 

Tonn omregnet til 
antall lastebiler 

per år SUM 

Utlandet 1 934 000 223 000 36 000 428 000 326 000 21 733 2 947 000 

Vestlandet 1 075 000 0 0 284 000 1 191 000 79 400 2 550 000 

Østlandet 577 000 0 10 000 382 000 2 950 000 196 667 3 919 000 

Internt Sør-
Trøndelag 5 000 0 0 0 13 086 000 872 400 

13 091 
000 

Internt Nord-
Trøndelag 44 000 0 0 0 6 961 000 464 067 7 005 000 

Mellom Nord- og 
Sør-Trøndelag 3 000 0 0 0 1 994 000 132 933 1 997 000 

Nord-Norge 888 000 87 000 0 424 000 789 000 52 600 2 188 000 

Totalt 4 526 000 310 000 46 000 1 518 000 27 297 000 1 819 800 
33 697 

000 
 

 Mellom Utlandet og Trøndelag fraktes omtrent 3 mill tonn gods, hvorav 2/3 fraktes med skip. Ca 464 000 tonn 
fraktes med jernbane, mens 326 000 tonn fraktes på bil. 

 Mellom Vestlandet og Trøndelag fraktes samlet 2,5 mill tonn. 1 mill tonn fraktes med skip og 1,2 mill tonn fraktes 
på veg. Kun 284 000 tonn fraktes med jernbane. 

 Mellom Østlandet og Trøndelag fraktes ca. 3,9 mill tonn gods. Nesten 3 mill tonn fraktes på veg, 392 000 tonn 
fraktes på bane og 577 000 fraktes på skip. 

 Mellom Nord-Norge og Trøndelag fraktes 2,2 mill tonn gods, hvorav 789 000 på veg, 424 000 tonn på bane og 
888 000 tonn på skip.  

 20 % av godset som skal mellom Midt-Norge og Nord-Norge fraktes på bane 

Sammenlignet med dagens situasjon forventes vekst i mengde transportert gods. Transport 
internt i Trøndelag forventes å øke med 50 % fra 2010 til 2040. 
 

Havner og godsterminaler 

Dagens godsterminal på Brattøra (jernbaneterminal) vil etter Jernbaneverkets mål ha nådd 
kapasitetsgrensen rundt år 2017. Det er derfor satt i gang en KVU-prosess for ny lokalisering 
av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. KVU-rapporten forventes ferdig våren 
2011. Terminalen på Brattøra er en intermodal terminal der det skjer omlastning mellom bil, 
båt og tog. En mulig alternativ lokalisering er nær sjøen på strekningen Ranheim - Stjørdal. 
Ny terminal i dette området vil øke antall tunge kjøretøy på E6 vesentlig. 

Trondheimsfjordens interkommunale havn omfatter havneanleggene i Trondheim (Nyhavna), 
Stjørdal og Orkdal, der Nyhavna og Stjørdal havn ligger innenfor planområdet. 
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Indre Trondheimsfjorden havn (ITH) er et interkommunalt havneselskap eid av kommunene 
Steinkjer, Verdal, Inderøy, Levanger, Frosta,Verran, Mosvik og Leksvik. Levanger havn, 
Verdal havn og Steinkjer havn ligger innenfor planområdet. 

Trafikksikkerhet 
På strekningen Trondheim - Steinkjer (hp15 km 0 til hp2+ km 0), en strekning på 116 km er 
det i 8-års perioden 2002-2009 registrert 261 ulykker. Oversikten illustrerer at tunnelene 
(Være-, Stavsjøfjell- og Helltunnelen) på strekningen Trondheim - Stjørdal bidrar til høye 
ulykkeskostnader for strekningen. Trafikken på strekningen er høy, og tunnelene har bare ett 
løp. Strekningen Stjørdal - Åsen har de høyeste ulykkeskostnadene. Møte- og 
uforkjøringulykkene fører til alvorligst skadegrad. 

Tabell 7: Oversikt over politirapporterte ulykker i perioden 2002-2009. Tall i parentes viser tall for  
Være-, Stavsjøfjell- og Helltunnelen (kilde: Statens vegvesen) 

 Trondheim-Stjørdal 
(3 tunneler) 

Stjørdal-Åsen Åsen-Steinkjer Trondheim-
Steinkjer 

Ulykker 60 (28) 65 134 261 

Påkjøring bakfra 27 (12) 14 32 73 

Møteulykker 16 (12) 17 34 67 

Kryssulykker 1 9 22 32 

Fotgjengerulykker 0 1 2 3 

Utforkjøring 7 (2) 22 42 71 

Andre ulykker 9 (2) 2 2 15 

Drepte/skadde 105 107 227 439 

Drept 2 (2) 2 9 13 

Hardt skadd 5 (3) 19 22 46 

Lettere skadd 98 (48) 86 196 380 

Ulykkeskostnader 2009-
priser 

1,1 mill kr per km 
(2,3 mill kr per km) 

1,4 mill kr per km 1,3 mill kr per km 1,3 mill kr per km 
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For å sette større fokus på trafikksikkerhets-
arbeidet i Nord-Trøndelag ble det i 2004 etablert 
en nullvisjonsstrekning på E6 mellom Skatval og 
Mulekrysset i Levanger kommune, en strekning 
på 47 km. Følgende tiltak ble etablert: 

 5 punkt for automatisk trafikkontroll 
 Midtrekkverk på strekningene  

o Ronglan - Hotran (2006),  
o Hotran - Gråmyra (2010)  
o Magneten - Mulekrysset (2010)  

 Sideterreng utbedret 
 En ulykkesbelastet kurve ombygd 
 4 T-kryss ombygd til planskilt kryss. 
 Veglys på strekningen Tillerhøgda - Langstein 
 Ekstra overvåkning og kontroll (politiet/Statens 

vegvesen).  

Ulykkeskostnadene er beregnet til 0,89 mill kr 
per km i perioden 2002-2005. For perioden 
2006-2009 er ulykkeskostnaden redusert til 
0,77 mill kr per km. Dette utgjør en reduksjon i 
ulykkeskostnader på 13,3 %. På strekningen 
Ronglan - Hotran er ulykkeskostnaden for 
perioden 2006-2009 beregnet til 0,22 mill kr per 
km. 

Det er etablert per i dag etablert midtrekkverk på 25 % av strekningen Trondheim - Steinkjer 
(31,6 km). I 2011 er det planlagt å øke lengden med 0,9 km.  

Ulykker - Jernbane 

I perioden 2000-2009 er det rapportert 11 ulykker med personskade på strekningen 
Trondheim - Steinkjer. Ulykkene resulterte i 8 døde, en alvorlig skade med varig mén og 3 
alvorlige skader. En av ulykkene var sammenstøt mellom personbil og tog i planovergang 
(alvorlig skade). De øvrige ulykkene knytter seg til personer i spor, der 3 ulykker er på 
planovergang. 

Jernbaneverket registrerer også farlig ferdsel8 på strekningen. Per i dag er farlig ferdsel 
registrert på stasjonsområdene. 

Dyrepåkjørsler registereres også. Stjørdal - Åsen og Verdal - Sparbu er strekningene som er 
mest utsatt for påkjørsler av større dyr som elg, hjort, reinsdyr, hest og ku. 

Om kollektivtrafikk 
Kollektivtilbudet (tog og buss) på strekningen er vist i Figur 25. Figuren illustrerer at det er 
NSB som har det beste kollektivtilbudet mellom Trondheim og Steinkjer, hvor det tilbys 20 
avganger per dag i hver retning. Reisetid er ca. 2 timer og 7 minutt. 

Mellom Trondheim og Stjørdal tilbyr TIMEkspressen 20 avganger som en del av ruten 
Orkanger - Trondheim - Stjørdal. Sammen med toget har derfor Trondheim - Stjørdal god 
kollektivdekning. 

                                                 
8 Farlig ferdsel - defineres som uvedkommende i spor 

 
Figur 24: Ulykkeskostnader på strekningen 
Trondheim - Steinkjer (2002-2009) 
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Figur 25: Kollektivtilbudet på strekningen  

Mellom Trondheim og Namsos tilbys ekspressbuss med fire avganger per retning på 
hverdager. Dette er de eneste busstilbudet som betjener strekningen Trondheim - Steinkjer i 
sin helhet. Rutetilbudet er tilpasset busspassasjerer med destinasjon Namdalen – Trondheim. 
Verken avgangstidspunkt eller frekvens er tilpasset arbeidsreisende mellom steder på 
strekningen Trondheim – Steinkjer (reisetid 2 t og 20 minutter). 

Mellom Namsos og Steinkjer er det i tillegg 6 avganger i hver retning per dag, og mellom 
Steinkjer og Levanger 7 avganger i hver retning. Busstilbudet mellom Namsos og Steinkjer 
må betraktes som en forlengelse av jernbanen. Det tilstrebes å samordne bussavgangene med 
togtilbudet mellom Steinkjer og Trondheim. 

Fredag og søndag tilbyr ekspressbussen en egen rute mellom Trondheim til Rørvik, via 
Grong. 

På strekningen Stjørdal - Steinkjer er busstilbudet i stor grad tilpasset skoletransport. Et godt 
busstilbud for reisende mellom byene og tettstedene finnes ikke i dag.  

Mellom Steinkjer - Leksvik og Verdal – Inderøy tilbys et svært begrenset busstilbud. Tilbudet 
har såpass lav frekvens at det ikke er vist i detalj i tabellen vist på Figur 25.  

I Nord-Trøndelag skal bestillingstransport gi et tilbud for passasjerer som ikke bor langs E6 
og jernbanetraséen. Bestillingstransporten er tilbringer til regionale ruter som styrker det 
samlede grunnlaget for kollektivtransporten. Det er bestillingsfrist for tilbudet. Det er vedtatt 
at bestillertransport i stadig større grad skal erstatte ordinært rutetilbud.  

Mellom Trondheim og Stjørdal er TIMEkspressen er et reelt reisemiddelvalg for passasjerer 
som bor langs strekningen som betjenes. Det er kun på Stjørdal stasjon at TIMEkspressen og 
toget har felles holdeplass. I rushtidene er det et potensial for ytterligere forbedret frekvens. 
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I Trondheim er det forsøkt å sikre en god kollektivtilgang til større arbeidsplasser via begrepet 
Kollektivbuen”. Kollektivfelt er etablert på strekninger inn mot Trondheim sentrum. Disse 
strekningene er ikke en del av vegnettet som inngår i E6-strekningen som vurderes i denne 
utredningen, og omtales derfor ikke videre. 

Flypassasjerers bruk av kollektivtransport 

Trondheim lufthavnVærnes ligger nær Stjørdal og betjener hovedsakelig trøndelagsfylkene. 
Flypassasjerer kommer seg til flyplassen med privatbil, drosje, flybuss og Trønderbanen. 
Trønderbanen har holdeplass på Værnes. For beboere i Trondheim er flybusstilbudet bedre 
enn tilbudet med Trønderbanen, og følgelig er det busstilbudet som er mest benyttet. For 
flypassasjerer fra Nord-Trøndelag utgjør Trønderbanen kollektivtilbudet.  

"Flybussen" tilbyr 15 minutters frekvens i høytrafikksperioder og 30 minutters frekvens i 
perioder med lavtrafikk. I den senere tid er det også etablert to nye busstilbud mellom sørlige 
og sørøstlige deler av Trondheim til/ fra Værnes.Værnes-ekspressen tilbyr halvtimesavganger 
ved høytrafikk (kl 0400-0830/1200-2030) og Flybussekspressen 7 avganger mellom kl 0400-
1710. 

Flytaxi er et annet kollektivtilbud som innebærer at flere reisende deler en bil. Hver enkelt 
hentes på egenbestemte adresser. Reisetida blir dermed effektiv. Tilbudet tilpasses til enhver 
tid etterspørselen. Mellom Steinkjer og Værnes er det ikke et tilsvarende kollektivtilbud på 
veg for flypassasjerer. 

Møreforskning (Møreforskning, 2007) har bearbeidet data for reisevaneundersøkelser (2003) 
på landets flyplasser. Reisemiddelfordeling til/fra Trondheim Lufthavn Værnes er presentert i 
Figur 26, og viser at kollektivandelen er stor sammenlignet med andre flyplasser. Spesielt har 
buss en stor andel reiser til/fra flyplass. Dette skyldes et godt flybusstilbud Trondheim - 
Værnes. 

 
Figur 26: Tilbringerfordeling per flyplass for bo(ende) og be(søkende). Kildedata RVU 
2003(Møreforskning, 2007) 

 

Konkurranse  
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Langs aksen Trondheim - Steinkjer er det toget som er den dominerende kollektivaktøren. 
Toget har stasjoner i tettstedene på aksen, og betjener derfor befolkningen som bor langs 
transportkorridoren. De som ikke bor nær stasjoner eller nær tranportkorridoren har et 
marginalt kollektivtilbud. Frekvensen bussene tilbyr er for dårlig til at bussene kan benyttes til 
spontane reiser. For disse vil privatbil være det eneste reelle transportmiddelet. 
Bestillingstransporten som er kun et tilbud ved planlagte reiser, da denne må 
forhåndsbestilles. 

En undersøkelse om konkurranseflater (Luktvasslimo, et al., 2000) viser at det er grunn til å 
anta at en utvidelse av et ekspressbusstilbud på strekningen Trondeheim - Steinkjer vil bidra 
til en overføring av reiser fra tog til buss på strekningen. Det er også forventet at et utvidet 
kollektivtilbud vil generere nyskapt trafikk i en størrelsesorden på 5-10 %.  

Billettundersøkelsen fra 2006 (Ramsfjell, 2006) viser at lojaliteten blant passasjerene på 
strekningen Trondheim - Steinkjer er relativt stor. Kun 1/4 av passasjerene ville overveie et 
annet reisemiddel enn tog. Det er store variasjoner i overveielser av annet reisemiddel i 
forhold til reisens formål, der skolereiser og fritidsreiser har større konkurranseflater enn for 
eksempel arbeidsreiser og innkjøpsreiser. På strekningen Trondheim - Steinkjer er bil det 
foretrukne reisemiddelalternativet dersom toget ikke går. Billettundersøkelsen støtter opp 
under undersøkelsen om konkurranseflater der de som i dag kjører kollektivt (med tog) stort 
sett vil fortsette å reise kollektivt (med buss), mens de som i større grad vandrer mellom 
kollektiv og individuell transport generelt vil foretrekke bil. 

 

Om sykkel  
Figur 27 illustrerer gang- og sykkelvegtilbudet langs E6 mellom Trondheim og Steinkjer. 
Strekningene med gang- og sykkelveg er stort sett tilbud over kortere strekninger som gjerne 
er etablert i forbindelse med tettsteder og skoleveg. På deler av strekningen finnes det et 
alternativt vegnett som kan ha et sykkeltilbud. Figur 27 gir en oversikt hvor det finnes et G/S-
tilbud, fordelt på fem delstrekninger. 
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Strekning 1: Trondheim - Kvithamar 
På strekningen mellom Trondheim og 
Kvithammar, like nord for Stjørdal sentrum, 
er det gang- og sykkelvegtilbud på gamle E6 
(FV 950). Ruta Trondheim - Stjørdal er 
skiltet.  

Strekning 2: Kvithammar - Åsen 
På denne strekningen er det ikke gang- og 
sykkelvegtilbud langs E6, og det finnes ikke 
alternativvegnett som kan benyttes. 
Midtrekkverk på smal tofelts på deler av 
strekningen gjør det vanskelig og svært 
utrygt å gå eller å sykle på strekningen. 

Strekning 3: Åsen - Fleskhus (Verdal) 
Syklister kan benytte sidevegnettet. Dette er 
veger med lav ÅDT, uten gang- og 
sykkelveg. På deler av strekningen er det g/s-
veg langs E6. 

Strekning 4: Fleskhus - Vist (Røra) 
Strekningen oppfattes per 2010 som den 
farligste strekningen for syklister. Per i dag 
er det kun punktvis g/s-tilbud i forbindelse 
med tettstedene Røra og Sparbu langs E6. 
Alternativ trasé for syklister kan være på Fv 
170 langs Leksdalsvannet øst for E6, hvor 
"Innherredsruta" er skiltet. Dette er kun et 
alternativ for sykkelturister, og ikke et tilbud 
for de som evt. ønsker å sykle mellom 
tettstedene på strekningen. FV 170 vil bli en 
omvei i kupert terreng for syklister som ønsker å komme fortest mulig fra A til B. 

Figur 27: Gang- og sykkelvegtilbudet mellom 
Trondheim og Steinkjer 

Strekning 5: Vist - Steinkjer 
Fra Vist til Steinkjer er det etablert g/s-veg langs E6, og g/s-tilbudet er betraktet som godt på 
strekningen. Fra Vist til Sørlia kan syklistene benytte gamle E6 hvor store deler av vegen også 
har egen gang- og sykkelveg. Fra Sørlia og inn til Steinkjer sentrum er det egen gang- og 
sykkelveg som ble bygd i forbindelse med ny E6 som ble åpnet i 2009. 

Strekningen Åsen - Steinkjer er skiltet med tanke på sykkelturisme ("Innherredsruta"). 
Skiltingen viser syklistene veg på alternativvegnett der det finnes. 

Sykkel i byer og tettsteder 

Potensialet for å øke andel reiser med sykkel er størst i byer og tettsteder. Nasjonal 
sykkelstrategi har som mål at sykkeltrafikken skal dobles i byene. Innen 2013 skal det vedtas 
hovednett for sykkel i alle byer og tettsteder over 5000 innbyggere. 

Trondheim, Stjørdal og Steinkjer har vedtatt hovednett for sykkel, og arbeidet med planer og 
tiltak er godt i gang. Det er blant annet etablert samarbeidsgrupper mellom kommunene, 
fylkeskommunen og Statens vegvesen. Innen 2013 skal det også være vedtatt hovednett for 
sykkel i Malvik, samt Levanger/Verdal hvor felles plan for Innherred samkomune er aktuelt. 
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Gjennomgående sykkelrute langs E6 er sentralt i hovednettene som er vedtatt, og vil også 
være det der det ennå ikke er vedtatte planer.  
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3 Vedlegg, kilder og referanser 
3.1 Vedlegg 
Det er følgende vedlegg til hovedrapporten: 

1. Vedlegg til situasjonsbeskrivelsen 

2. Verkstedsrapport. Idéverksted på Jægtvolden 

3. RTM - Inngangsverdier, forutsetninger og resultater 

4. Anslag 

5. Samfunnsøkonomiske beregninger 

6. Regionale virkninger 

7. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

8. Bompengeutredning 

9. SWOT-analyse 
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