
Utvikling av knutepunkt i Hommelvik og 
Stjørdal 

19.03.18



• Bane NOR eiendom

• Jernbaneutbyggingen – status og prosess, som føring for knutepuntsutviklingen.

• Kvaliteter i knutepunktet
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Agenda



Bane NOR Eiendom

▪ Eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge 

og er landets ledende knutepunktutvikler og en viktig 

steds- og byutviklingsaktør

▪ Har mer enn 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter 

ved knutepunkt i norske byer og tettsteder

▪ Forvalter alle jernbanens stasjoner, holdeplasser, 

verksteder, terminaler, driftsbygg og 

infrastruktureiendommer

▪ Har som ambisjon å få flere til å bruke jernbanen

▪ Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for 

Bane NOR

– Genererer inntekter både løpende gjennom utleie 

og ved å selge eiendom på rett markedsmessig 

tidspunkt
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*) Over 30 mrd av balanseverdiene er grunn regulert til jernbane med 

leveringsforpliktelse, og ikke verdivurdert etter et kommersielt eiendomsformål

**) Kun verdier fra tidligere ROM Eiendom

Eiendommer 5.200

Grunnareal 131.500 mål

Bygg 3.000

Bygningsmasse 1.120.000 m2

Stasjoner 337 (pr. 02/18)

Leiekontrakter 3.450

Utviklingspotensial 2 millioner m2

Bokført balanse* 45,5 milliarder

Årlige investeringer** 1.200 MNOK

Årsresultat 2016** 285 MNOK

Medarbeidere 210

Bane NOR Eiendom i tall 2017



Bane NOR Eiendoms ambisjon

Bane NOR Eiendoms ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere 

jernbanen. 

Vi eier, utvikler og forvalter en av Norges største eiendomsporteføljer og bidrar til 

bærekraftig by- og stedsutvikling.
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Skaper store verdier for jernbanen i årene fremover
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▪ Utvikler fremtidens togstasjoner

▪ Bygger effektive verksteder som er tilpasset neste generasjons togtyper

▪ Utvikler gode knutepunkter som gir økt trafikkvekst, god passasjertilfredshet og verdiutvikling 

av eiendom

Nye Oslo S Lodalen verksted Barcode



Trasealternativer
Nidelv bru – Stjørdal stasjon
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Trasealternativer
Grilstad – Homla bru
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Hommelvik vest

Hommelvik sentralt

Område for 

ny geofaglig vurdering



Konsekvensutredningen

• Gjelder hele strekningen Trondheim S – Stjørdal.

• Skal gjelde som konsekvensutredning for kommunedelplanen for 

Leangen – Hommelvik, hvor hensikten er å fastsette ny sportrase.

• Skal gjelde som KU for alle reguleringsplaner som trengs på 

delstrekningene hvor det planlegges nytt spor ved siden av det 

eksisterende sporet.



Hommelvik sentralt og Hommelvik vest
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Veien videre

31.01.2018:  Forslag til kommunedelplan med KU ble sendt kommunene

Feb. - juni  2018: Samordnet kommunal planbehandling og offentlig 
ettersyn?

Okt. 2018(?):     Vedtatt kommunedelplan i Trondheim og             
Malvik kommuner, samt vedtatt konsekvensutredning for  dobbeltsporet i alle tre kommunene?

Men så – ingen bestilling fra Direktoratet på oppstart reguleringsarbeid, ingen 
midler i NTP til videre arbeid.

Informasjon: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dobbeltspor-trondheim-stjordal/

Her ligger det bl.a. en illustrasjonsvideo som dekker hele strekningen Trondheim S – Stjørdal.
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http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dobbeltspor-trondheim-stjordal/
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Sett brukeren i fokus, 

forstå deres behov og 

adferd

1

Ha som mål å skape 

levende og trygge 

knutepunkt

2
Et knutepunkt skal 

tilpasses alles behov: 

8/80

4

Knutepunktet skal fungere 

for tog, buss og bane og 

slik at reiser til og fra er 

koordinert – og sikrer 

sømløse reiser
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Fire viktige prinsipper for et godt kollektivknutepunkt
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Norges mest attraktive by 2017

23 % vekst til 2040



Fra juryens begrunnelse
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I Østfold er det de siste tiårene etablert en rekke kjøpesentra 

langs hovedveiene, gjerne begrunnet med behovet for å demme 

opp for svenskehandelen. Dette har bidratt til å øke bilbasert 

handel utenfor bykjernene. Fredrikstad har de siste årene jobbet 

målrettet og systematisk for å revitalisere sitt bysentrum som 

handelsområde, blant annet gjennom å knytte området sammen 

med det tidligere «verkstedsområdet» med en gangbro over 

elven. I Fredrikstad er det engasjert en sentrumskoordinator som 

gjennom kunnskap og dialog med handelsnæring og gårdeiere 

har jobbet strategisk med å fylle tomme lokaler med ny 

aktivitet. Dette har gitt resultater. Parallelt med dette arbeidet, 

jobbes det med å utvikle et vitalisert handelsområde ut mot 

elva og opp mot ny jernbanestasjon som videreutvikler 

prinsippet med offentlige gatestruktur og med en 

funksjonsblanding som styrker de urbane kvalitetene i 

Fredrikstad på en forbilledlig måte. Juryen er imponert over 

aktørenes satsing på arkitektonisk kvalitet, og merker seg at 

gårdeiere og næringsliv i omkringliggende lokaler lar seg 

inspirere til å videreutvikle sine områder i samme ånd.

Ta sentrum tilbake!
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• Mennesker

• Jobb i nærheten

• Attraktive bygulv

• Barnehage og skole

• Pick up points for dagligvarer, pakker og andre ting.

• Sykkel som en integrert del av stasjonen, sykkelverksted, lading, og med gode 

tilkomstveier

• At vi bygger smarte og fleksible bygninger til smarte mennesker

• At vi deler ressurser

• At vi bygger med god arkitektur

• At vi bruker tilgjengelig teknologi i utviklingen
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Virkemidler for å sikre gode stedskvaliteter i 
knutepunktene

• Hololenses (mixed reality-teknologi)

− Regulering: planleggings- og 

kommunikasjonsverktøy

− Byggefase: avdekke byggefeil 

− Drift: As-built

• Sensorteknologi ved drift

• BIM 
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Prosjektert jernbanebro ved 

Sundvollen sett gjennom 

hololens

BIM-modell sett 

sammen med 

faktisk bygg i 

byggefase



I en attraktiv by bygger vi 
smarte bygninger

• Smarte bygninger

− Materialer

− Teknologi

− Gjenbruk

− Flerbruksbygg

• Fleksibilitet

− En bygning som skal stå i                        200 år 

må være fleksibel                       nok til å 

romme ulike                     aktiviteter
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Fra Bane NOR Eiendoms miljøstrategi



Fremtidsrettede 
smarte 
mobilitetspunkt

• Mobilitet som en 

tjeneste

• Knutepunkt som gir 

tilgang til en rekke 

deleløsninger

• Knyttet opp til teknologi 

som binder tjenestene 

sammen

• Piloter som tester dette i 

praksis

• Alternativ til 

innfartsparkering

• Brukervennlige, 

effektive og 

kundevennlige løsninger

Illustrasjoner: Ruter



I en attraktiv by deler vi ressurser
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Pågående prosjekter skaper verdi i grensesnittet mellom 
eiendom og jernbane
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▪ Utviklingsprosjekter bidrar til fortetting rundt knutepunkt og skaper trafikkvekst 

for toget

▪ Dagens verdier brukes til å akselerere jernbaneprosjekter og skape merverdi for 

jernbanen og samfunnet

Moss Paradis Fredrikstad



22 Bane NOR Eiendom – Norges ledende knutepunktutvikler

Takk for oppmerksomheten!


