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1. Bakgrunn
Konseptutvalgutredning for transportsystemet Trondheim-Steinkjer utarbeides etter en bestilling fra
Samferdselsdepartementet. I arbeidet er det utviklet konsepter for transportsystemet Trondheim –
Steinkjer.
For å sikre en god prosess på å sile konseptalternativene har prosjektet besluttet å benytte SWOTanalyse som verktøy. Hensikten er å gå igjennom grunnlaget for arbeidet, konseptene og de
fagrapportene som er laget med utgangspunkt i konseptene, på en systematisk måte. Målet er at
SWOT analysen skal gi oss et bilde av hvilke konsepter som ”fløt opp” som de beste og at en, ved
hjelp av prosessen skal bli enige om hvilke konsepter som ikke skal anbefales.
SWOT analysen for KVU for Trondheim – Steinkjer ble lagt opp til to sekvenser over to dager. Den
første dagen var en samling 18. januar 2011 og del to ble arrangert 28. februar 2011.
En av hovedårsakene til at det ble valgt å dele arbeidet med gjennomgang av konseptene, var at
behov, mål og kravene samt analysematerialet knyttet til de ulike konseptene ikke var ferdig
bearbeidet til den 18. januar. Et annet argument var at det er mye stoff å få oversikt over og ved å
dele gjennomgangen i to fikk deltakerne litt tid til å ”fordøye” materialet mellom de to samlingene.

Følgende konsept er utviklet i arbeidet med KVU Trondheim - Steinkjer:
Konsept 0 - Referansekonseptet
Konsept 0 – referansekonseptet tar utgangspunkt i dagens veg- og jernbanenett. Prosjekter som er
påbegynt eller ligger inne i første fireårsperioden i NTP 2010 – (2013) 2019, ligger inne i konseptet.
Konsept 0 oppfyller ikke mål og krav til konseptene, men tas med som referansealternativ som de
andre konseptene vurderes opp mot.
Konsept 0+ - Forbedringskonseptet
Forbedringskonseptet tar utgangspunkt i konsept 0, men har i seg tiltak for å utnytte dagens
infrastruktur mer effektivt. Dette betyr et bedret tilbud på kollektivtrafikk, reduserte takster på
kollektivtrafikk, vegprising med 5 bomsnitt, satse på å utvikle knutepunkter, samt en bedre
koordinering og samordning av kollektivtransport på veg og bane.
Konsept 1 – Moderniseringskonseptet
Moderniseringskonseptet omfatter et økt kollektivtilbud med kvartersfrekvenser på jernbane mellom
Trondheim og Stjørdal og halvtimes frekvens i rush mellom Stjørdal og Steinkjer. I tillegg etableres ny
ekspressbussrute mellom Stjørdal og Steinkjer med timesfrekvens i rush og hver tredje time ellers.
Busstilbud og togtilbud på strekningen koordineres. Økning til kvarterfrekvenser på strekningen
Trondheim – Stjørdal betinger dobbeltspor. Hele strekningen Trondheim – Steinkjer elektrifiseres. På
vegsida inngår ny firefelts veg mellom Trondheim og Stjørdal og gjennomgående 3-feltsveg mellom
Stjørdal og Steinkjer. Det legges opp til vegprising med 5 bomsnitt og 20 kr pr passering. Reisetid på
strekningen vil på jernbanen bli 1:18/1:28
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Konsept 2 – Jernbanekonseptet
Jernbanekonseptet konsentrerer all innsats på jernbanen mens E6 vil ha samme standard som i
referansealternativet. Konseptet gir et økt kollektivtilbud med kvartersfrekvenser på jernbane
mellom Trondheim og Stjørdal og halvtimes frekvens i rush mellom Stjørdal og Steinkjer. Økning til
kvarterfrekvenser på strekningen Trondheim – Stjørdal betinger utbygging til dobbeltspor. Hele
strekningen Trondheim – Steinkjer elektrifiseres. På strekningen Stjørdal – Åsen bygges
dobbeltsporet jernbane, og mellom Åsen og Steinkjer er det forutsatt punkttiltak der det er dårlig
kurvatur. Reisetid på jernbane mellom Trondheim og Steinkjer kommer ned mot 1:10.
Konsept 3 Vegkonseptet
Vegkonseptet konsentrerer all innsats på veg og jernbanen vil ha samme standard som i
referansealternativet. Ekspressbussrute mellom Stjørdal og Steinkjer etableres med timesfrekvens i
rush og hver tredje time ellers. Det legges opp til firefelts motorvegstandard mellom Trondheim –
Steinkjer og fartsgrense 100 km/h. reisetid med bil vil på strekningen Trondheim – Steinkjer komme
ned mot 1 time og 12 minutter.
Konsept 4 Makskonseptet
Makskonseptet er en kombinasjon av jernbanekonseptet og vegkonseptet.

2.
Mål- og kravoppnåelse vurdering av konseptene oppsummert
etter SWOT analyse
Konsept 0 – Referansekonseptet og konsept 4 Makskonseptet ble ikke vurdert i SWOT-analysen. I
oppsummeringen inngår spørsmål og avklaringer som kom fram under SWOT analysen.

2.1

Oppfyllelse av mål

Det er fastsatt følgende samfunnsmål for konseptvalgsutredningen:
Samfunnsmål
I 2040 har regionen mellom Trondheim og Steinkjer et effektivt, pålitelig og fleksibelt
transportsystem for personer og gods.

Konsept 0+ - Forbedringskonseptet
Konseptet ble ikke vurdert til å oppfylle samfunnsmålet. Reduserte takster på kollektivtrafikken og
bompenger vil gi overføring fra veg til jernbane. Det ble imidlertid reist spørsmål om det er mulig å få
til å økt kapasiteten (ved lengre tog) uten å investere i tiltak. Dette er ikke avklart.
Konseptet er krevende i forhold til jordbruksarealer og vil ikke gi positiv effekt med hensyn til vekst i
regionen. Avkjørselssanering vil gi en bedring i trafikksikkerheten.
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Konsept 1 – Moderniseringskonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle samfunnsmålet. Forslaget innebærer en god pålitelighet for
reisende på veg og jernbane. Det er en styrke ved konseptet av jernbanen tar mer av
transportarbeidet. Konseptet vil gi en økning i kollektivreiser med 13%, og tog vil ta større andeler fra
buss. Endringen i biltrafikk vil være tilnærmet 0%. Det er en økning i antall reisende med kollektiv på
+ 9% til Stjørdal, 23 % til Åsen og videre mot Steinkjer en økning på 11. %. Konseptet ble vurdert til å
være en trussel for næringstransportene og at en ikke blir kvitt usikkerheten ved Langstein.
Det ble reist spørsmål om hvorfor kostnadene er så store i forhold til tiltak på jernbane.
Konsept 2 – Jernbanekonseptet
Konseptet ble ikke vurdert til å oppfylle samfunnsmålet. Konseptet medfører en overføring av
reisende fra veg til kollektiv på 13%. I dette konseptet har en et transportsystem der jernbanen er
utbygd til å kunne ta mye mer transportarbeid. Konseptet har ikke bompenger på veg.
Det er enkelt å skifte transportmiddel da de reisende komme til knutepunktene på en enkel måte
Konsept 3 Vegkonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle samfunnsmålet. Konseptet er et fleksibelt kollektivsystem, med
økt kollektivtilbud på vei og dagens kollektivtrafikk på jernbane. I konseptet vil en få en økning i
transportarbeidet på vei med 0% og en økning i kollektivtransporten med 1%. Det ble reist spørsmål
om konseptet representerer et for effektivt veisystem i forhold til behovet.
Nedenfor vurderes de ulike konseptenes grad av måloppnåelse av effektmålene:
Effektmål
I 2040 er det mulig å reise Trondheim – Steinkjer på 1 time

Konsept 0+ - Forbedringskonseptet
Konseptet ble ikke vurdert til å oppfylle effektmålet.
Konsept 1 – Moderniseringskonseptet
Konseptet når ikke visjonen om 1 time fult ut, men konseptet nærmer seg 1- times målet med 1 time
og 18 minutter med ekspresstog.
Konsept 2 – Jernbanekonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet. Konseptet medfører en reisetid på 1 time og 10
minutter med jernbane.
Konsept 3 Vegkonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet. Konseptet medfører en reisetid på 1 time og 12
minutter med bil. Konseptet oppfattes som svakt på korte og kryssende reiser, men effektivt på
arbeidsreiser.
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Effektmål
I 2040 er kjørekostnader for næringstransport redusert

Konsept 0+ - Forbedringskonseptet
Konseptet ble ikke vurdert til å oppfylle effektmålet. Dette fordi en i dette konseptet ikke har noen
spesielle tiltak knyttet til veg,- eller jernbaneinfrastruktur.
Konsept 1 – Moderniseringskonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet. Det blir med konseptet høyere kostnad for tung bil
med kr 200,- i bompenger på strekningen.
Konsept 2 – Jernbanekonseptet
Konseptet ble ikke vurdert til å oppfylle effektmålet. Konseptet medfører sannsynligvis en økning i
næringslivets transportkostnader.
Konsept 3 Vegkonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet. Konseptet bidrar til et effektivt vegsystem.

Effektmål
I 2040 opplever brukeren det er et attraktivt kollektivtilbud mellom Trondheim og Steinkjer

Konsept 0+ - Forbedringskonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet til en viss grad, fordi det innebærer et forbedret
tilbud på strekningen Trondheim – Stjørdal, samt reduserte takster på kollektivtrafikk. Ellers så er det
usikkerhet om opplevd attraktivitet på kollektivtilbudet på strekningen Stjørdal- Steinkjer.
Konsept 1 – Moderniseringskonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet. Konseptet innebærer et godt kollektivtilbud med
hensyn til at reduserte takster ligger inne. Dette vil gjøre tilbudet attraktivt for studie,- og
arbeidsreiser. Konseptet medfører økt omland for arbeidsreiser og redusert reisetid.
Konsept 2 – Jernbanekonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet. Konseptet medfører økt rutetilbud for
kollektivreisende.
Konsept 3 Vegkonseptet
Konseptet ble vurdert til en viss grad å oppfylle effektmålet. Konseptet vurderes til samme
attraktivitet som 0 konseptet (som i dag), men noe økt kollektivtilbud på ekspressbuss fra Stjørdal til
Steinkjer. Konseptet kan være en trussel i forhold til opprettholdelse av jernbanetilbud på
strekningen.
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Effektmål
Trafikantene kommer frem til ønsket destinasjon til forventet tidspunkt

Konsept 0+ - Forbedringskonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet til en viss grad. Det ble reist spørsmål om hvorfor
midtrekkverk ikke er med i konseptet. Det ble påpekt at midtrekkverk må bygges før
avkjørselssanering gjennomføres.
Konsept 1 – Moderniseringskonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet. Konseptet innebærer et bedre vegtilbud enn en 4
feltsveg, fordi dette konseptet ivaretar korte reiser på en bedre måte. Konseptet innebærer gode
omkjøringsmuligheter.
Konsept 2 – Jernbanekonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet for jernbane, men ikke for veg.
Konsept 3 Vegkonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet. Konseptet innebærer noen svakheter i forhold til
lokaltrafikken.

Effektmål
Brukerne skal i 2040 oppleve at de har større muligheter for valg av reisemiddel gjennom:
 Økt frekvens i kollektivtilbudet
 Et sykkelnett som gir et tilbud for transportsyklister
 Økt antall godt utbygde knutepunkt

Konsept 0+ - Forbedringskonseptet
Konseptet ble ikke vurdert til å oppfylle målet om økt frekvens i kollektivtilbudet, men et bedret
tilbud til transportsyklister og økning i utbygde knutepunkt. Det ble stilt spørsmål om sykkelvegnett
skal være et effektmål da sykkelnett ikke er prosjektutløsende behov. Konseptet innebærer
bompenger på totalt 50 kr på kr 10,- pr bomsnitt, som medfører noe økning i kollektivtrafikken. Det
er usikkert om det lar seg gjøre å øke kapasiteten i kollektivtilbudet gjennom å øke lengden på tog.
Konsept 1 – Moderniseringskonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålene. Øk tilbud for alle kollektivreisende. Hele
strekningen Trondheim - Steinkjer får tilnærmet lik standard på veg .
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Konsept 2 – Jernbanekonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålene. Konkurransesituasjonen for jernbane blir bedre,
konseptet innebærer kø på vegsystemet. Hvis jernbanen bygges ut så vil dette framstå som et mer
reelt reisemiddelvalg.
Konsept 3 Vegkonseptet
Konseptet ble vurdert til å oppfylle effektmålet i forhold til økt frekvens i kollektivtilbudet med økt
ekspressbusstilbud. Effektmålet om større mulighet for transportssykling blir oppfylt, men konseptet
oppfyller ikke målet om økt antall godt utbygde knutepunkt.

2.2

Oppfyllelse av krav avledet av mål

Konsept 0+ - Forbedringskonseptet
Konseptet innebærer samme eller kortere reisetid på veg, men ikke reduksjon av reisetid med tog.
Nedgang i biltransporten vil bety nedgang i de regionale effektene, samtidig med at færre biler på
vegen er positivt for framføringen av næringstransporter. Det er positivt at vi får flere kollektivreiser,
men kollektivandelen for arbeidsreiser er fortsatt under 20 %. Krav i forhold til reduksjon av
sårbarhet blir ikke oppfylt, men konseptet innebærer noe bedre tilkomst for utrykningskjøretøy. Ikke
bedring på strekningen Stjørdal – Åsen. Ingen vesentlig bedring i trafikksikkerhet, men konseptet
innebærer i noen grad separering av lokal - og fjerntrafikk på grunn av avkjørselssanering. Krav om
minimering av inngrep i dyrka mark innfris ikke og det fremholdes at omfanget av inngrep er relativt
stor i forhold til gevinsten med konseptet.
Tekniske og funksjonelle krav oppfylles ikke.
Usikker i forhold til kravet om miljømessig - og estetiske hensyn. En fordel er det at ingen nye
områder/arealer blir berørt.
Konsept 1 – Moderniseringskonseptet
Konseptet innebærer oppfyllelse kravet om kortere reisetid på veg og reisetid med tog ned mot 1
time. Kollektivandelen av arbeids- og studiereiser er fortsatt under 20 % (10 % ?). Krav i forhold til
reduksjon av sårbarhet oppfylles og gir stor bedring både gjennom oppgradering av veg og tunneler
for jernbane.
Kravene i forhold til trafikksikkerhet oppfylles ved at det blir toløps tunneler, 4 felts veg og midtdeler
på 3 felts veg.
Lokal- og fjerntrafikk blir separert og tettstedene kan utvikle seg på en bedre måte.
Krav om minimering av inngrep i dyrka mark innfris ikke selv om dette konseptet er bedre enn Veg,og Makskonseptet. Det ble fremholdt at tallene på beslagleggelse på 650 daa er for lite og at
traseene som tegnes i forbindelse med konseptbeskrivelsene må være på et grovt prinsippnivå.
Tekniske og funksjonelle krav oppfylles.
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Konseptet gir bra framkommelighet og er bedre tilbasset trafikkmengden i forhold til Makskonseptet.
Krav om bompengefinansiering kan være problematisk å få til på grunn av at bompenger vil gå til å
bygge jernbane sammen med at det er høy brukerbetaling på veg (50 % bompengeandel kan være
problematisk).
God innfrielse av miljømessige - og estetiske krav. God overføring fra veg til jernbane og omkjøringer
ved tettsteder reduserer støy.
Det vil være mulighet å begrense inngrep i natur og kultur gjennom hensyntagen i videre planarbeid.
Konsept 2 – Jernbanekonseptet
Konseptet innebærer ikke oppfyllelse av kravet om samme eller kortere reisetid på veg. Reisetid med
tog ned mot 1 time (1:10). Kollektivandelen av arbeids – og studiereiser er fortsatt under 20 %, men
det er stor økning av arbeids- og studiereiser mellom Trondheim og Stjørdal. Ingen tiltak på veg vil
føre til kø for biltrafikken.
Krav i forhold til reduksjon av sårbarhet oppfylles ikke, og sårbarhet på veg vil fortsatt være uløst på
strekningen Stjørdal – Åsen..
Kravene i forhold til trafikksikkerhet oppfylles ikke på grunn av manglende vegtiltak. Planoverganger
fjernes. Flere tar toget, men det vil fremdeles være høy ulykkesfrekvens på veg.
Lokal- og fjerntrafikk blir ikke separert på grunn av manglende vegtiltak.
Krav om minimering av inngrep i dyrka mark innfris hvis tallet på kun 95 daa er riktig. Det ble
fremholdt at tallene på beslagleggelse er små og at traseene som tegnes i forbindelse med
konseptbeskrivelsene er og må være på et grovt prinsippnivå.
Tekniske og funksjonelle krav oppfylles på jernbane, og dagens veg vil for det meste kunne
tilfredsstille dagens krav.
Krav om bompengefinansiering vil ikke være mulig.
God innfrielse av miljømessige - og estetiske krav. God overføring fra veg til jernbane, men krav til
støyreduksjon vil ikke innfris på veg.
Det vil være mulighet å begrense inngrep i natur og kultur gjennom hensyntagen i videre planarbeid.
Tunnel vil frigjøre dagens trase. Det anses som positivt.
Konsept 3 Vegkonseptet
Konseptet innebærer oppfyllelse av kravet om kortere reisetid på veg, men ikke krav om reisetid med
tog ned mot 1 time. Kollektivandelen på arbeids- og studiereiser innfris ikke i og med at det er kun
ekspressbuss som tilbys.
Krav i forhold til reduksjon av sårbarhet oppfylles og gir stor bedring ved å bygge eget lokalvegnett.
Kravene i forhold til trafikksikkerhet oppfylles ved at det blir etablert toløps tunneler og firefelts veg.
Lokal- og fjerntrafikk blir separert og tettstedene kan utvikle seg på en bedre måte.
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Krav om minimering av inngrep i dyrka mark innfris på grunn av store inngrep på 1160 daa. Viktig å se
på mulighet for smale firefelts som Wist – Steinkjer (16,5 m) og at traseene som tegnes i forbindelse
med konseptbeskrivelsene må være på et grovt prinsippnivå.
Tekniske og funksjonelle krav oppfylles.
Konseptet gir bra framkommelighet og er bedre tilbasset trafikkmengden i forhold til Makskonseptet.
Krav om bompengefinansiering vil være i tråd med vanlig praksis ves at bompenger går til vegtiltak.
Det vil være en trussel mot statlig bidrag i forhold til satsing på jernbane.
Det vil ikke være innfrielse av miljømessige - og estetiske krav på grunn av at det blir mer vegtrafikk.
Omlegging av vegen vil gi bedre støyforhold i tettstedene, men på E6 vil det bli mer støy pga flere
biler og større andel av veg i dagen.
Det vil være mulighet å begrense inngrep i natur og kultur gjennom hensyntagen i videre planarbeid.

2.2

Materiale som ble lagt til grunn for gjennomgangen

Før gjennomgangen 28.februar ble det send ut materiale omtalt i kapittel 2.3. I møte ble det lagt
fram kostnadsberegninger av konseptene. De samfunnsøkonomiske beregningene av konseptene var
ikke klart til SWOT gjennomgangen 28. februar.


Behovsanalyse datert 25. februar 2011 (Mål- og kravdokument )



Konseptbeskrivelser



Trafikkanalyse datert 25. februar 2011



Regionale virkninger



Ikke prissatte konsekvenser



Ros- analyse



Oppsummering av SWOT analyse dag 1 - 18. januar 2011



Kostnadstall knyttet til konseptene (delt ut på møtet)
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3. SWOT-samling 1.dag
3.1

Dagsorden og arbeidsform

Hensikten med dagen var å bli mer kjent med konseptene og vurdere konseptene etter en
SWOT-struktur. Videre var det viktig å få presentert de fagrapportene som forelå så langt og
bestemme hvordan vi på SWOT- samling 2 skulle arbeide. Plattform for ”evalueringskriterier” og
metode for gjennomgangen 28. februar skulle diskuteres og bestemmes.

Dagsorden 18. januar 2011
Klokka 13.00 Velkommen og presentasjonsrunde
1.

Målsetting for dagen og andre samling 28. februar

2.

Introduksjon av SWOT metodikken
Spilleregler og gruppeinndeling og om hva som skal presenteres i plenum

3.

Presentasjon av ROS analysen
Spørsmål og oppfriskning av: behov, mål og krav. Hva vet vi og hva lurer vi på ?

4.

Oppfriskning av de ulike konseptene. Hva vet vi og hva lurer vi på ?

5.

Gruppearbeid og presentasjoner underveis

Klokka 15.30 matpause
6.

Presentasjon av SWOT-analysen i plenum. Felles helhetlige oppsummeringer og
vurderinger av det som er fremlagt

7.

”Evalueringskriterier” og metode for å evaluere konseptene etter på dag 2

8.

Plan for SWOT dag 2

Klokka 18.00

Avslutning
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3.2

Deltagere

Deltakere/inviterte på SWOT-analysen var prosjektets Styringsgruppe, Kontaktutvalget og
Prosjektgruppa.

Deltakerliste med virksomhet og navn

Etternavn
Nordtug
Nyvold
Ystad
Gynnild
Sirås
Fuglem
Tøndel
Skolmli
Strand
Leikvoll
Lund
Prestvik
Klemetsaune
Flø
Landheim
Hustad

Fornavn
Joar
Lise
Dag
Merete
Geir Jarle
Olav Kåre
Ingvar
Anne
Kjetil
Marit
Lise
Hilde Marie
Jon Arne
Marianne
Vigdis Espnes
Siri

Organisasjon

Gruppe

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Jernbaneverket
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Jernbaneforum Midt-Norge
Statens vegvesen Region Midt
Statens vegvesen Region Midt
Jernbaneverket
Statens vegvesen Region Midt
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Jernbaneverket
Statens vegvesen Region Midt
Statens vegvesen Region Midt
COWI AS
Faveo Prosjektledelse AS
Faveo Prosjektledelse AS

Prosjektgruppa
Prosjektgruppa
Prosjektgruppa
Prosjektgruppa
Kontaktutvalget for Ola Huke
Kontaktutvalget
Kontaktutvalget
Styringsgruppa/Kontaktutvalget
Styringsgruppa
Prosjektgruppa
Ressurs
Kjernegruppa
Kjernegruppa
Kjernegruppa
Prosessleder
Prosessleder

Gruppeinndeling

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Geir Jarle Sirås
Anne Skolmli
Olav Kåre Fuglem
Hilde Marie Prestvik
Ingvar Tøndel

Joar Nortug
Marianne Flø
Kjetil Strand
Lise Lund

Merete Gynnild
Marit Leikvold
Jon Arne Klemetsaune
Dag Ystad
Lise Nyvold

Spørsmål til gruppene:
Ut i fra det som er oversendt, presentasjonene og opplæringsrundene som vi har hatt nå + det alle
har med seg i ”sekken”. Hvilke svakheter, styrker, muligheter og trusler er knyttet til de ulike
konseptene?
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3.3

Resultater

Konsept 0 + Forbedringskonseptet (klattekonseptet, forbedring uten mål og mening)

Svakheter

Styrker

Muligheter

Trusler

Mye av de samme
elementene som lå i
0-alternativet
Løser ikke sårbarheten
Reisetid for to det
samme kapasitet veg
og bane det samme
Utydelig på
trafikksikkerhet –
standard på
strekningen
Hemmer regional
utvikling
Sårbarhet
TS Trondheim –
Stjørdal og kapasitet
Blandet trafikk er
vanskelig
trafikkmessig
Jernbanen henger
fortsatt etter
Ikke pådrag til
regional utvikling uten
bompenger

Øker
trafikksikkerheten noe
Lave
investeringskostnader

Overføring av trafikk
fra veg til bane
Kollektivtrafikken –
bompenger
Styrke
kollektivtilbudet
Virkemidler for
adferdsendring –
takster
Ekspresstilbud – bedre
kollektivknutepunkt
Svakt i forhold til
andre regionen
Bedring i
trafikksituasjonen,
men ikke vesentlig
Ikke bedring i
jernbanetilbudet

Punktvise utbedringer
– manglende
helhetligutbedring
Vanskelig å få inn
bompenger på
marginale
Bedre
trafikksikkerhetstiltak
- havner ned i køen for
bevilgning

Trafikksikkerhetsalternativet –
midtrekkverk på hele
strekningen.
Midtmarkering ikke
midtrekkverk på
absolutt alt (JohnArne presisering)
Sykkel har fått for stor
plass, sykkeltilbud ved
tettstedene
Fortsatt mulig å
prioritere vedlikehold
Bedre kollektivtrafikk
ute fra tiltakene
Bedre mulig for
sykling
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Konsept 1 Moderniseringskonseptet
Svakheter

Styrker

Muligheter

Trusler

Arealkonflikter med
nye tiltak veg og bane
Uklart i forhold til
langsiktig mål
Gjennom dette
alternativet leverer vi
hva som svarer til
forventningene
Miljøsatsing og
samordnet areal- og
transportplanlegging

På veg til noe
Styrke lokalmiljøene
ved omkjøring
Bedrer
trafikksikkerheten
betraktelig
(Midtrekkverk hele
strekning), avkjørsler
Bedret kapasitet
Trondheim – Steinkjer
både på veg og bane
God løsning både for
jernbane og veg –
både kapasitetsmessig
og reisetid
Aksept for en
bompengesak
Styrker regional
utvikling
Forbruk av dyrkamark
i mindre grad
Jernbane styrkes i
forhold til veg
Redusert behov for
vedlikehold

Bedre
knutepunktsutvikling
Økt kollektivtrafikk
Økt framkommelighet
ikke kø / flaskehalser
Bompenger gir en stor
effekt.
Bidra til overgang fra
veg til kollektiv pga av
redusert reisetid

Både tog og
ekspressbuss kan gi et
tyngre økonomisk
grunnlag
Natur-og
landbrukskonflikter
Kostnader – nasjonale
prioriteringer
Plassering av bomsnitt
Geografisk
skjevfordeling
Endring av
stoppmønster
Prioritering av
rekkefølgen av
tiltakene
Forholdet på tiltakene
Nord-Trøndelag / SørTrøndelag –
bompengesnitt
Må ikke dele opp
prosjektet Trondheim
– Steinkjer, gjelder
hele strekningen

Konsept 2 Jernbanekonseptet
Svakheter

Styrker

Muligheter

Trusler

Ingen bedring på veg
• Vegstandard
•Trafikksikkerhet
•Sårbarhet
Kapasietetsproblemer,
distribusjonstrafikk
Tettestedene fortsatt
miljøproblemer
Umoderne veg –
overbelastet vegnett
Svekker
næringsutvikling og
næringstrafikk
Bestillingen innfris
ikke
Ikke dokumentere
overføringspotensiale
Ikke satsing på veg og
sykkel
Lokal varedistribusjon
forverres

Redusert reisetid på
tog
Bedre tilbud på tog og
knutepunkt
Miljøvennlig transport
Mindre arealforbruk
av dyrkamark
Sterk regionforstørring
Konkurransedyktig
kollektivtrafikktilbud –
sjølforsterkende
knutepunktutvikling
Kortest reisetid
Overføring fra veg til
bane
Langtransportert gods
på bane tungtrafikkandel går
ned på veg

Økt kollektivtilbuss
Optimalisert
kollektivtilbud
buss/bane
Lavere utslipp og
reduserte risiko
Effektiv arealbruk i
korridoren
Langstein –
Vuddudalen kan
bedres også her

Kø på veg med
forurensing og
tidskostnader
Kun statlig
finansiering
Vanskelig å finansiere
Kan ikke ta all
trafikkvekst på
strekningen

15

Konsept 3 Vegkonseptet
Svakheter

Styrker

Muligheter

Trusler

Miljømessig en
katastrofe
Mer tungtransport på
veg
Miljø – arealforbruk
og utslipp
Svarer ikke på reisetid
og kapasitet på
jernbane
Diesellok, ikke el.
Uheldig i forhold til
biologisk mangfold og
jordvern
Museumsjernbane –
fra bane til veg

Sikker 4-felts veg med
midtdeler
Bedre sykkeltilbud
Bedre gods- og
varedistribusjon
Trafikksikkerhet blir
betydelig bedre
Lire tidskostnad
person – og gods

Kan være muligheter
for finansiering ved
bompenger
Mulighet for
ekspressbusser – ikke
kapasitetsbegrensning
er

Jernbanen kan kanskje
bli lagt ned på
strekningen –
Dårligere
kollektivtilbud som
resultat
Fossil energi
Byer overfylles av biler
Lite effekt av
investeringer i
framtiden
Ikke sjølforsterkende
knutepunktsutvikling

Konsept 4 Makskonseptet
Svakheter

Styrker

Muligheter

Trusler

Overkapasitet på både
veg og bane
Kostbart – stor statlig
investering og
brukerbetaling
Stort arealforbruk
Arealinngrep –
biologisk mangfold
Urealistisk
Ingen prioritering
Realisere
miljøgevinster?
Økonomi
Natur og
landbruksareal

God trafikksikkerhet
God valgfrihet
Gode reisetider på
begge transportmidler
Regional utvikling
Også i forhold til
andre regionen
Bedre reisetid
Sårbarhet
Miljø
Reduserte reisetider
Kapasitet
Styrke regional
utvikling
Pålitelighet
Regularitet
Innfrir
samarbeidsgruppa –
ja takk begge deler
Prutningsmonn

Fleksibilitet i
reisemiddelvalg
Regional utvikling
Regionforsterking
Knutepunktutvikling
Kryssubsidiering

Begrensning iforhold
til effekt av
jernbaneinvestering
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Dårlig kostnad/nytte
brøk (nåverdi) i
forhold til KS1 regimet
Et enormt
investeringsbehov –
urealistisk
Forholdet til
miljøoppnåelse
Koster mye penger
Større arealkonflikt
Troveridighet i forhold
til forslaget
For beskjeden

4. SWOT- samling 2.dag
4.1

Dagsorden og arbeidsform

Klokka Program

Ansvarlig

10.00

Velkommen, kaffe og matbit
Målsetting for denne dagen, hvordan vi tenker å jobbe

Siri Hustad, Faveo

10.10

Presentasjon samfunnsmål, effektmål og krav
Avklaringer rundt oppsummering av SWOT analyse dag
1 og konseptene slik de foreligger i dag

Vigdis Landheim, Faveo

10.30

Regional Transport Modell, virkninger på trafikktall ved
de ulike konseptene. Overføringspotensialet fra veg til
bane

Tore Moan, Statens vegvesen

10.50

Anslag. Kostnadsoverslag for de ulike konseptene

Jon Arne Klemetsaune, Statens
vegvesen

11.05

Regionale virkninger av de ulike konseptene

Cowi

11.20

Ikke prissatte konsekvenser

Solrunn Paasche, Cowi

11.35

ROS-analysen

Marianne Flø, Cowi

11.50

Spørsmål til utredningene

Alle

12.15

Lunsj

13.00

SWOT analysen: Gruppearbeid 1
Faveo
Har vi fått et annet syn på konseptene etter resultatene
som foreligger?

13.45

Presentasjoner i plenum

Gruppene presenterer

14.15

Gruppearbeid 2
Konseptevaluering, hvilke konsepter står vi igjen med?

Faveo

15.00

Kaffe og litt å bite i

15.15

Gjennomgang i plenum og forslag til anbefalte
konsepter

Gruppene presenterer

16.00

Oppsummering og avklaringer

Faveo

16.55

Videre arbeid

Statens vegvesen

17.00

Avslutning

Dagen ble brukt til gjennomgang av fagmateriale og bakgrunnsstoff. Etter planen skulle
samfunnsøkonomiske analyser også sendes ut før SWOT analysen dag 2. Dette ble ikke gjort da dette
matierialet ikke var ferdigstilt.
Dette resulterte i at vi i større grad en planlagt brukte tid i gruppene til å avklare spørsmål rundt
fagmateriale som ble lagt fram før lunsj samt å avklare spørsmål og uavklarheter knyttet til dette.
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Gjennomgangen av SWOT analysen ble derfor preget av dette. I dette kapitelet følger en
oppsummering av det som kom fram, inkludert spørsmål og avklaringer som et er behov for å få fram
i det videre arbeid.

4.2

Deltakere

Deltakerliste med virksomhet og navn

Etternavn
Nordtug
Nyvold
Lein
Fuglem
Leikvoll
Prestvik
Klemetsaune
Flø
Landheim
Hustad

Fornavn
Joar
Lise
Anne Berit
Olav Kåre
Marit
Hilde Marie
Jon Arne
Marianne
Vigdis Espnes
Siri

Organisasjon
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Jernbaneverket
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens vegvesen Region Midt
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Statens vegvesen Region Midt
Statens vegvesen Region Midt
COWI AS
Faveo Prosjektledelse AS
Faveo Prosjektledelse AS

Gruppeinndeling:

Gruppe 1

Gruppe 2

Anne Berit Lein
Hilde Marie Prestvik
Olav Kåre Fuglem
Marit Leikvoll

Joar Nordtug
Jon Arne Klemetsaune
Lise Nyvold
Marianne Flø

Spørsmål til gruppene:
Konseptevaluering, hvilke konsepter står vi igjen med?
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Gruppe
Prosjektgruppa
Prosjektgruppa
Prosjektgruppa
Kontaktutvalget
Prosjektgruppa
Kjernegruppa
Kjernegruppa
Kjernegruppa
Prosessleder
Prosessleder

4.3
4.3.1

Resultat
Spørsmål og avklaringer knyttet til framlagt material generelt

Togtilbudet må beskrives i alle konseptene.
COWI har akkurat startet opp et arbeid som skal se på hvor
mye inntekter en får inn ved bompengefinansiering.
Det ble reist spørsmål om kartene knyttet til konseptene
bør legges på et grovt prinsippnivå. Dette for å unngå at
fokus på for detaljert nivå i denne KVU fasen.

Tydeliggjøring av valg knyttet til rutetilbud og system.
Under SWOT analysen ble det reist spørsmål om det finnes ”mellomløsninger” og alternativer når
det gjelder investeringer på jernbane. På SWOT samlingen 28. februar ble dette tatt opp og det
besluttet å beskrive rutetilbudene på jernbane i alle konseptene og gjennomgå kostnadspostene i
forhold til investeringer på jernbane ( se mer om dette under om kostnadstallene).
I valg av konsepter handler det blant annet om hvordan en forholder seg til utviklingsmuligheter,
robusthet og effektivitet. Jernbane er et system på en annen måte en et vegnett. I forhold til noen
valg så kommer en til et ”skifte” der valg medfører store investeringer.
Under er dette eksemplifisert med strekningen Trondheim – Stjørdal, konsept 1 Modernisering.
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4.3.2

I forhold til fagnotatene så er det notert følgende behov

Trafikkanalysen:
Notatet om Trafikkforhold må spisses og konklusjonene tydeliggjøres for at de skal vise forskjellene
for konseptene på en tydelig måte.

Kostnadstallene:
Det må foretas en kvalitetssikring av kostnadstallene. Det ble særlig reist spørsmål ved høye
kostnadstall knyttet til:


Bygging av 2 omformerstasjoner i forbindelse med elektrifisering av jernbanen (er det
nødvendig når en ikke har med Meråkerbanen)



I kostnadsoverslaget er det beskrevet kostnader med krysningsspor på 700 meter knyttet til
alle stasjonene mellom Trondheim st og Ranheim st (betyr dette at det er 4 spor hele veien?)



Totalt 3 mrd i investeringer knyttet til alle stasjonene, er det noe som ikke stemmer I forhold
til behov ved en utbygging av dobbeltspor



Er byggherrekostnadene allerede innregnet slik at påslaget på 18 % blir medregnet to ganger

ROS- analysen


I ROS analysen må det legges vekt på å få fram hvilke hendelser som har den største risikoen.
Det kom fram synspunkter at en kan ikke likestille farene ved at en kjører opp ei rampe feil
og dermed kommer i motgående kjørefelt, med eksempelvis farene ved ikke å ha midtdeler.
ROS-analysen har heller ikke vurdert sårbarhet i forhold til systemenes robusthet med tanke
på kapasitet.
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4.3.3

Evaluering av konseptene oppsummert

Evalueringskriterier

K 0+ A

K 0+ B

(redusert takst)

(Redusert takst
+ bompenger)

K1

K2

K3

K4

Bil: 0%
Kollektiv:+ 14%

Bil: -12 %
Kollektiv: +16%

Bil: - 7 %
Kollektiv:+13%

Bil: 0 %
Kollektiv: +13%

Bil: 0%
Kollektiv: 1%

Bil: - 0,5
Kollektiv: +11,4%

Arealbruk
Regionale virkninger
(økt produktivitet)

-

-

Ca 650 daa

Ca 100 daa

Ca 1200 daa

Ca 1300 daa

0

0

1400

1200

600

2000

-

-

- 43

- 26

- 37

- 56

Samfunnsmål
Effektmål
Krav
Prissatte virkninger

Trafikktall
Ikke prissatte virkninger
Natur og kultur
Nærmiljø og friluftsliv
Landskap og naturressurser

Resultater fra ROS-analysen
(antall identifiserte mulig
reduksjon av hendelser)

4.3.4

Evaluering av konseptene

SWOT-analysens dag 2 kunne ikke gi en fullstendig evaluering av konseptene på grunn av at de
samfunnsøkonomiske analysene ikke forelå på tidspunktet for gjennomgangen. Det betyr at det ikke
foreligger resultater fra prissatte virkninger. Det bør også ut fra endelig rapport om ikke prissatte
virkninger skisseres en vurdering av hvert enkelt konsept på de ulike delene som natur og kultur,
nærmiljø og friluftsliv, landskap og naturressurser. Arealbruk er angitt som inngrep i antall dekar.

4.3.5

Konklusjon

Det ble konkludert med at konsept 0+ er et konsept som ikke kan anbefales.
Dette fordi:
0+-alternativet er vurdert til å ikke oppfylle eller i liten grad oppfylle effektmålene. Effektmålene skal
underbygge det overordnede samfunnsmålet.
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5. Usikkerhetsvurderinger
I forhold til SWOT analysen sin gjennomføring var det følgende som ikke gikk som planlagt:


Resultater av fagutredninger forelå ikke til SWOT analysen dag 2



Andre fagrapporter og resultater forelå så tett opp til SWOT analysen dag 2 at de ikke ble
sendt ut på forhånd



Resultater fra enkelte fagutredninger forelå tett opp til samlingen og var av den grunn ikke
forberedt og tydelig presentert på samlingen. Dette gjelder eksempelvis trafikkanalysene og
kostnadsberegningene



På SWOT dag 2 måtte vi bruke mye tid på presentasjon/gjennomgang av faktagrunnlag og
avklare betydningen av virkninger av de ulike konseptene

På SWOT analysen dag 2 var det et stort frafall av de som var invitert til å delta. Samtidig var det en
svakhet at det ikke var de samme personene som deltok på SWOT analyse dag 1, den 18. januar som
på dag 2, den 28. februar.
Manglende fagrapporter og resultater som ikke forelå som planlagt til den 28. februar bidro til at det
ble brukt mye tid på å gå gjennom og avklare faktagrunnlag. Dette bidrar til noe usikkerhet i de
vurderingene som ble gjort på SWOT dag 2 og vi kom derfor ikke så langt som planlagt i forhold til
siling av konsepter.
Når vi oppsummerer dette, ser vi at vi svekket vår mulighet t på dag 2 til å se klart hvilke konsepter
som ikke skal anbefales i det videre KVU arbeidet. Likevel er det (på noe sviktende grunnlag) gitt
signaler om at konsept 0+ ikke skal anbefales.
På tross av usikkerheter rundt gjennomføringen har SWOT- analysen bidratt til at
Moderniseringskonseptet K1 er trukket som et godt konsept. Det ble samtidig gitt tilbakemelding på
at dette konseptet muligens ble for likt Forbedrinmgskonseptet 0+ på grunn av at det inneholder for
mange tiltak både på veg og jernbane.
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Vedlegg:
Oppsummering av gruppe 1 og 2 , fra SWOT analyse dag 2, 28. februar 2011
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Statens vegvesen Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde
815 44 040
Firmapost-midt@vegvesen.no

