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Hva er vi enige om

• Lite rasjonell 

godsterminal i 

Trondheim sentrum 

som ikke tåler vekst

• Voksende 

godstransport på vei
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Regjeringen 

har ikke oppfattet problemet 

som akutt og bestilt utredning:

«I et lengre perspektiv kan det derfor være  aktuelt å 

etablere nye terminaler. Det er gjennomført KVU/ KS1 for 

nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Regjeringen 

har ikke tatt stilling til hvilket konsept som skal legges til 

grunn for den videre planleggingen,» 
(Meld. St. 26 (2012–2013) s. 185, min utheving).

«Samferdselsdepartementet mener en vurdering av hvilken betydning samlokalisering av 

havn og jernbaneterminal må ses i et større og lengre perspektiv enn det normalt er rom 

for i en KVU. Departementet mener derfor at dette spørsmålet blant annet må vurderes i 

lys av resultatene fra den igangsatte samfunnsanalysen av godstransport hvor 

potensialet for kombinerte sjø- og jernbanetransporter skal vurderes.»
(Meld. St. 26 (2012–2013) s. 307).



Meråkerbanen inn i NTP
Felles påvirkning fra Trøndelag og Midt-Sverige 

The missing green link Svoveldirektivet innføres fra 2015

http://mid-norway.no/?attachment_id=2551
http://mid-norway.no/?attachment_id=2551
http://mid-norway.no/eus-svoveldirektiv-kan-gi-gevinst-for-trondelag/bilde1/
http://mid-norway.no/eus-svoveldirektiv-kan-gi-gevinst-for-trondelag/bilde1/


Trønderbanen og Meråkerbanen









Næringslivet ønsker:



Hva gjør vi nå?

• STFK og NTFK vil ikke vente 

på nasjonal utredning 

(sommeren 2015)

• Iverksetter en regional 

prosess som involverer alle 

viktige interessenter i hele 

Trøndelag, og som kan 

forankre en beslutning.



Planleggingsmetoder –

alternative tilnærminger
• Regional plan etter P&B loven – endelig 

vedtak i fylkestingene

• Uten regional plan – likelydende vedtak i 

berørte kommuner og fylkeskommuner!

• Skal vi ha en todelt beslutningsprosess –

med eller uten samlokalisering av 

havn/bane

• Lokaliseringsvalg i et av de to 

alternativene



Prosessen etter NTP

• STFK inviterte aktørene til Lianmøte 22.03

• Forankring av prosess i kommunene mai - juni

• Gjennomført work-shop 28.08 med aktørene

• Manifestasjon 2013

• Trøndelagsrådets AU 26.09

• Politiske vedtak i STFK og NTFK 1.10.



Politiske milepæler

Innstilling til 

rullering NTP 

2018-2027



Forslag til utredninger som må 

gjennomføres i prosessen
• Faktagrunnlag godsstrømmer Trøndelag

– å samle eksisterende grunnlag fra tidligere utredninger

– å oppdatere og supplere der nødvendig

• Mulige trendbrudd

– å samle og beskrive mulige trendbrudd på både transportmåte 

og selve transportbehov

– å beskrive faktorer som kan påvirke ønsket trendbrudd 

(overgang til sjø og bane)

• Bærekraftige distribusjonsløsninger 

– å beskrive mulige bærekraftige distribusjonsløsninger ved ulike 

knutepunktsløsninger (både integrerte og geografisk skilte 

løsninger)

• Miljøkonsekvenser

– å beskrive miljøkonsekvenser ved ulike løsninger



Prosjektet

• Rigge prosjektet og tilsette prosjektleder

• Etablere prosjektgruppe - fagkompetanse

• Etablere styringsgruppe – Fylkeskommunene/ 

berørte kommuner/transportetatene

• Etablere referansegrupper – vareeiere/ 

samlastere/organisasjoner

• Beslutningspunkter og framdriftsplan

• Ambisjon – innspill til neste revisjon av NTP –

bør være klar våren 2015


