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Forord 

Foreliggende dokument er en sammenstilling av de trafikale og prissatte konsekvensene av å etablere 

dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Stjørdal, gitt en fortetting av befolkning og arbeidsplasser i 

knutepunkter rundt jernbanen.  

Det er gjort beregninger med transportmodell og nyttekostnadsanalyse basert på to tidligere uavhengige 

utredninger: Konsekvensutredning for dobbeltspor Trondheim–Stjørdal og Byutredning Trondheimsområdet. 

Beregninger for disse to utredningene er gjort basert på forskjellige forutsetninger og med forskjellige 

modellversjoner, og kan derfor ikke sammenlignes med hverandre. 

Analysene er utført som et ledd i Statens vegvesens arbeid med fase 2 for Byutredning Trondheimsområdet. 
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Sammendrag 

Denne rapporten gjør rede for beregninger av trafikale og prissatte konsekvenser for jernbanetiltak i 

Trondheimsområdet med konsentrert arealbruk i utvalgte knutepunkter for jernbanen. Det er gjennomført nye 

trafikk- og nytteberegninger basert på to tidligere utredninger: «Konsekvensutredning Dobbeltspor 

Trondheim–Stjørdal» (konsekvensutredningen), som er gjennomført med RTM midt (rtm v3.9.2) og tar 

utgangspunkt i befolkningsframskrivingen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2013, og «Byutredning 

Trondheimsområdet» (byutredningen) som er gjennomført med DOM Nidaros (rtm v3.12.1) og tar 

utgangspunkt nye befolkningsframskrivinger fra SSB fra 2016. Fordi disse to utredningene er gjennomført med 

ulike forutsetninger, modeller og modellversjoner, kan ikke effektene av dobbeltspor med knutepunktutvikling 

sammenlignes for de to beregningene. 

Trafikale konsekvenser av jernbanetiltakene med knutepunktutvikling er beregnet ved hjelp av 

transportmodellen regional transportmodell for region Midt (RTM midt) og for delområdemodellen for Nidaros 

(DOM Nidaros).  

Knutepunktutvikling 

I knutepunktsanalysene baseres beregningene på konsentrert befolkning i og rundt utvalgte knutepunkter i 

Trondheimsregionen. I Trondheim kommune er all befolkningsvekst lagt til grunnkretser i følgende områder: 

Ranheim, Leangen, Trondheim S, Marienborg og Heimdal. I kommunene Malvik, Stjørdal og Melhus er hele 

befolkningsveksten konsentrert i sentrumssonen. De nye beregningene baserer seg også på en konsentrasjon 

av arbeidsplasser innenfor handel, service og kontor i grunnkretsene på Marienborg og Trondheim S. 

I tillegg til konsentrert arealbruk i utvalgte knutepunkter legges det til grunn en betydelig forbedring av 

tilgjengeligheten til jernbanestasjonen for gående og syklende utvalgte grunnkretser i regionen.  

Foruten om konsentrasjon av befolkning og arbeidsplasser, samt de direkte sonetilknytningene til jernbanen, er 

KU-beregningen med knutepunktutvikling er gjort med nøyaktig samme forutsetninger som da 

konsekvensutredningen av dobbeltsporet ble gjennomført i 2016-17. Dette muliggjør en sammenligning av 

resultatene for KU-beregningene med og uten knutepunktutvikling. Byutredningsberegningene er gjort med 

andre forutsetninger for Nullalternativet enn de beregningene som har blitt gjort tidligere, og kan dermed ikke 

sammenlignes mot resultatene fra Byutredning Trondheimsområdet.  

Togtilbud 

Alternativet som er anbefalt fra konsekvensutredningen for dobbeltspor Trondheim–Stjørdal innebærer at 

dobbeltsporet legges i nesten rett linje mellom Ranheim og Hommelvik, uten stopp på Vikhammer1. Det er 

dette alternativet som legges til grunn for Tiltaksalternativet i begge beregningene.  

Både i KU-beregningen og i byutredningsberegningen er det lagt til grunn en ruteplan i Tiltaksalternativet som 

innebærer en frekvens på 15 minutter mellom Marienborg i Trondheim og Stjørdal, og en frekvens på 30 

minutter mellom Melhus og Stjørdal. Den beregnede framtidige trafikken med dette rutetilbudet 

sammenlignes med beregnet trafikk i Nullalternativet. Nullalternativet i konsekvensutredningen har en 

grunnrute med 40 minutters frekvens på strekningen Trondheim–Stjørdal, mens det i byutredningen er lagt til 

grunn en frekvens på 30minutter. Dette innebærer at den relative forbedringen fra Nullalternativet til 

Tiltaksalternativet er høyere i konsekvensutredningen enn i byutredningen. I begge utredningene legges det i 

tillegg til grunn en reduksjon i reisetiden på mellom 13 og 16 minutter fra Nullalternativet til Tiltaksalternativet. 

Det er for øvrig flere viktige forskjeller mellom reisetilbudet som er lagt til grunn i Nullalternativet for 

konsekvensutredningen og byutredningen, som blant annet ulike endringer i kollektivtilbudet og bompenger.  

                                                                 
1 Omtales som Alternativ D1. 
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Antall reisende med tog 

Økt rutetilbud og kortere reisetid fører til en kraftig økning i togtrafikken. Størstedelen av økningen i antall 

togpassasjerer skyldes overgang fra buss, men det er også noe overgang fra bil. Figurene under viser antall 

togpassasjerer per døgn på ulike strekninger i de to utredningene, samt den prosentvise endringen ved 

innføring av dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Stjørdal.  

Både i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet er det er langt flere togpassasjerer på disse strekningene i 

konsekvensutredningen med knutepunktutvikling enn i beregningen uten knutepunktutvikling. Den prosentvise 

endringen ved innføring av dobbeltspor ser derimot ikke ut til å bli sterkere av knutepunktutviklingen. 

Forskjellen på disse Null- og Tiltaksalternativene er en konsentrasjon av befolkning og arbeidsplasser i utvalgte 

knutepunkter rundt jernbanen, samt direkte sonetilknytninger for gange og sykkel til noen stasjoner i 

beregningene med knutepunktutvikling. 

I byutredningen er det er langt høyere nivå på antall togpassasjer enn i konsekvensutredningen – spesielt på 

strekningen mellom Trondheim og Stjørdal.  Dette skyldes i hovedsak et bedre togtilbud som ligger til grunn for 

nullalternativet i denne utredningen. Økningen i antall togpassasjerer som følge av knutepunktutviklingen blir 

imidlertid større i byutredningen enn i konsekvensutredningen, selv om den relative endringen er mindre. 

 

 
Figur I: Antall passasjerer per døgn på utvalgte snitt i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet i 2029 i KU-beregningen for 
dobbeltspor Trondheim–Stjørdal, uten knutepunktutvikling. 

Konsekvensutredningen uten knutepunktutvikling 
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Figur II: Antall passasjerer per døgn på utvalgte snitt i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet i 2029 i KU-beregningen for 

dobbeltspor Trondheim–Stjørdal, med knutepunktutvikling. 

 

 
Figur III: Antall togpassasjerer per døgn på utvalgte snitt i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet i 2030. Beregning med 
utgangspunkt i byutredningen og med knutepunktutvikling. 

 

 

 

Byutredningen med knutepunktutvikling 

Konsekvensutredningen med knutepunktutvikling 
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Prissatte konsekvenser 

Reisetidsreduksjonene og de trafikale endringene har samfunnsøkonomiske virkninger. Forskjellene i reisetid 
og reiselengde forklarer forskjellene i trafikantnytte mellom alternativene. Operatørnytten (negative tall) 
reflekterer at kostnadene ved å drive det økte togtilbudet overstiger de økte billettinntektene som det økte 
rutetilbudet gir opphav til. Økningen i nytte for samfunnet for øvrig er verdien av en viss reduksjon i 
ulykkesrisiko og CO2-utslipp som følge av overgangen fra bil til tog, men denne effekten er liten 2. 

 Det er benyttet forventet investeringskostnad fra usikkerhetsanalysen som ble gjennomført i 2017 i forbindelse 
med konsekvensutredningen av dobbeltspor Trondheim–Stjørdal. Investeringskostnadene antas likt fordelt 
over anleggsperioden fra 2025 til 2029. Det er brukt forskjellig prisnivå, samt forskjellig sammenligningsår 
(diskonteringsår) i KU-beregningen og i byutredningsberegningen. Dette gir forskjellig nåverdi for 
investeringskostnadene i de to beregningene.  

Det benyttes en skattekostnad på 20 prosent på endringen i offentlig finansieringsgrunnlag. Restverdi er 
summen av alle nyttekomponenter fra utløpet av analyseperioden (40 år) fram til antatt levetid (75 år). 

Konsekvensutredningen 

Tabell I gir en sammenstilling av de prissatte virkningene for konsekvensutredningen av dobbeltsporet, med og 

uten knutepunktutvikling. Nåverdien av tiltaket er 2,67 milliarder kroner høyere i knutepunktberegningen enn i 

KU-beregningen uten knutepunktutvikling3. Med knutepunktutvikling er trafikantnytten ved utbygging av 

dobbeltspor stor nok til at tiltaket har positiv netto nytte.  

Tabell I: Sammenstilling av nyttekostnadsanalysen for KU-beregningen med og uten knutepunktutvikling. Nåverdi i millioner 
kroner (prisnivå 2016). Sammenligningsår 2022. 

Nytte- og kostnadselementer 
KU Trh-Stj  

Alt. D1 

Trh-Stj 

Alt.D1 med 

knutepunktutvikling 

Trafikanter og transportbrukere 6 460 7 840 

Operatørnytte/Offentlig kjøp -910 -780 

Nytte for samfunnet for øvrig 80 80 

Investeringskostnad -8 720 -8 720 

Skattefinansieringskostnad -2 040 -2 010 

Restverdi 3 350 4 540 

Netto nytte (NN) -1 790 880 

NN pr budsjettkrone (NNB) -0,15 0,07 
Note: Positive tall indikerer positive bidrag til samfunnsøkonomisk netto nytte. Negative tall indikerer negative bidrag.  

Gitt knutepunktutvikling viser KU-beregningen at for hver bevilget krone over offentlige budsjetter får 

samfunnet igjen 7 øre i netto nytte. 

Byutredningen 

Tabell II gir en sammenstilling av de prissatte virkningene for byutredningen av dobbeltsporet med 

knutepunktutvikling. Den beregnede nåverdien av kostnadene er høyere enn nytten av det utbedrede 

togtilbudet. Prosjektet kan derfor ikke sies å være samfunnsøkonomisk lønnsomt basert på de prissatte 

effektene selv om det gir en betydelig økning i nytten for trafikantene. 

 

                                                                 
2 For Byutredningsberegningen er det valgt å se helt bort fra nytte for samfunnet for øvrig, siden dette er et beskjedent bidrag til 

nyttekostnadsanalysen. 
3 Gitt i 2016-kroner. 
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Tabell II: Sammenstilling av nyttekostnadsanalysen. Nåverdi i millioner kroner (prisnivå 2018). Sammenligningsår 2030. 

Nytte- og kostnadselementer 
Byutredning med 

knutepunktutvikling 

Trafikantnytte 2 510 

Driftskostnader -1 520 

Investeringskostnad -11 900 

Offentlige tilskudd -1 150 

Skattefinansieringskostnad -2 610 

Restverdi 630 

Netto nytte (NN) -12 520 

NN pr budsjettkrone (NNB) -0,94 
 

Oppsummering 

I beregningen som bygger på byutredningen er økningen i trafikantnytte beregnet til en nåverdi på 2,5 

milliarder 2018-kroner, og 6,5 til7,8 milliarder 2016-kroner i konsekvensutredningen avhengig av om man 

legger knutepunktutviklingen til grunn eller ikke. Med forutsetningene som ligger i byutredningen gir imidlertid 

beregningene at nåverdien av investeringskostnadene samt skattekostnaden er større enn de beregnede 

nyttegevinstene. Dette gir negativ samfunnsøkonomisk nytte på -12,5 milliarder 2018-kroner. Med 

forutsetningene som ligger til grunn for KU-beregningen av dobbeltsporet viser bereningene at tiltaket går fra 

negativ netto nytte på -1,8 milliarder uten knutepunktutvikling til positiv netto nytte på 0,9 milliarder med 

knutepunktutvikling. 

I tillegg til de beregnede prissatte konsekvensene vil det også være mange ikke-prissatte konsekvenser av et 

slikt jernbanetiltak. Disse konsekvensene kan trekke i både positiv og negativ retning og må derfor også 

vurderes. Ikke-prissatte konsekvenser har ikke vært en del av denne analysen. 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5186219    Versjon: 02 

Konsekvenser av jernbanetiltak i Trondheimsområdet  

 

 

 2018-10-15  |  Side 9 av 27 
 

 

Innhold 

 Innledning 11 

 Bakgrunn 11 

 Knutepunkter for jernbanen 11 

 Knutepunktanalyse av «Konsekvensutredning for 

dobbeltspor Trondheim–Stjørdal» 12 

 Bakgrunn 12 

 Metode og beregningsforutsetninger 12 

 Beregningsalternativer 13 

 Nullalternativet 13 

 Tiltaksalternativet 13 

 Transporttilbud 14 

 Resultater 15 

 Antall reiser 16 

 Trafikantnytte 18 

 Operatørenes drifts- og vedlikeholdskostnader 18 

 Investeringskostnader 18 

 Utfordringer 19 

 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 19 

 Knutepunktsanalyse av «Byutredning 

Trondheimsområdet» 20 

 Bakgrunn 20 

 Metode og beregningsforutsetninger 20 

 Beregningsalternativer 21 

 Nullalternativet 21 

 Tiltaksalternativet 21 

 Resultater 22 

 Antall reiser 22 

 Trafikantnytte 23 

 Operatørenes- drifts og vedlikeholdskostnader 23 

 Investeringskostnader 24 

 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 24 

Referanser 25 

Vedlegg 1 26 

Vedlegg 2 27 



 

 

Oppdragsnr.: 5186219    Versjon: 02 

Konsekvenser av jernbanetiltak i Trondheimsområdet  

 

 

 2018-10-15  |  Side 10 av 27 
 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5186219    Versjon: 02 

Konsekvenser av jernbanetiltak i Trondheimsområdet  

 

 

 2018-10-15  |  Side 11 av 27 
 

 Innledning 

 Bakgrunn 

I forbindelse med utbygging av dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Stjørdal er det ønskelig å legge til 

rette for knutepunktutvikling rundt sentrale jernbanestasjoner. En konsentrert arealbruk i knutepunktene vil 

blant annet øke togets attraktivitet for trafikantene.  

I 2016-2017 ble det gjort en konsekvensutredning (KU) av dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og 

Stjørdal, der de trafikale og prissatte konsekvensene av dobbeltsporet ble vurdert [1]. De trafikale og prissatte 

konsekvensene ble da beregnet basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger for middels 

nasjonal vekst (MMMM). I 2017 ble det også gjennomført en byutredning for Trondheimsregionen, som et 

faglig grunnlag for forhandlinger om byvekstavtaler og som grunnlag for arbeidet med Nasjonal Transportplan 

2022-33. Også byutredningen la til grunn SSBs MMMM-befolkningsprognose i vurderingen av trafikale og 

prissatte konsekvenser.  

I konsekvensutredningen ble det benyttet befolkningsframskrivinger utgitt i 2014, mens det i byutredningen 

ble benyttet framskrivinger som ble utgitt i 2016. Framskrivingene utgitt i 2016 hadde noe lavere forventet 

befolkningsvekst og gir derfor et noe lavere passasjergrunnlag enn framskrivingene fra 2014. Når det nå er gjort 

nye trafikk- og nytteberegninger med knutepunktutvikling basert på de to tidligere utredningene er det derfor 

viktig å legge til at resultatene for disse to utredningene ikke kan sammenlignes. I tillegg til forskjellig 

befolkningsprognoser er det brukt forskjellig modeller og modellversjoner, forskjellig kollektivtilbud i 

Nullalternativet, samt forskjellig realprisvekst og diskonteringsår. Alle disse faktorene medfører at KU-

beregningen gir en langt høyere netto nytte enn byutredningen.  

 Knutepunkter for jernbanen 

Som en del av fase 2 for byutredningene gjennomføres det en analyse av de trafikale og prissatte 

konsekvensene av knutepunktutvikling rundt sentrale stasjoner i Trondheimsregionen. I den forbindelse er det 

gjennomført nye beregninger av de trafikale og prissatte virkningene med utgangspunkt i henholdsvis anbefalt 

tiltaksalternativ i konsekvensutredningen, samt anbefalt virkemiddelpakke i byutredningen. De nye 

beregningene baserer seg på konsentrert befolkning i og rundt utvalgte knutepunkter i Trondheimsregionen. I 

Trondheim kommune er all vekst lagt til følgende grunnkretser: Ranheim, Leangen, Trondheim S, Marienborg 

og Heimdal. I kommunene Malvik, Stjørdal og Melhus er hele befolkningsveksten lagt til sentrumssonene. De 

nye beregningene baserer seg også på en konsentrasjon av arbeidsplasser innenfor handel, service og kontor 

på Marienborg og Trondheim S. 

I tillegg til konsentrert arealbruk i utvalgte knutepunkter legges det til grunn en betydelig forbedring av 

tilgjengeligheten til jernbanestasjonen for gående og syklende i utvalgte grunnkretser i regionen. I Vedlegg 1 

finnes en oversikt over disse grunnkretsene og ny avstand til deres nærmeste togstasjon.   

Trafikk- og nytteberegningene som ble gjennomført for konsekvensutredningen og for byutredningen baserer 

seg ut over dette på forskjellige forutsetninger, både for Nullalternativene og for Tiltaksalternativene. På 

bakgrunn av dette, i tillegg til andre faktorer, kan ikke de to beregningene sammenlignes mot hverandre. 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5186219    Versjon: 02 

Konsekvenser av jernbanetiltak i Trondheimsområdet  

 

 

 2018-10-15  |  Side 12 av 27 
 

 Knutepunktanalyse av «Konsekvensutredning 

for dobbeltspor Trondheim–Stjørdal» 

 Bakgrunn 

Mellom 2016-2017 ble det gjennomført en konsekvensutredning av dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim 

og Stjørdal. Som et ledd i dette arbeidet ble trafikale og prissatte konsekvenser gjort rede for i en egen rapport 

[1]. Det ble gjort en nyttekostnadsanalyse, som bygget på trafikkberegninger av fem ulike varianter av 

dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal (tiltaksalternativer), samt et nullalternativ. Av tiltaksalternativene 

ble «Alternativ D1» vurdert til å gi høyest samfunnsøkonomisk nytte. Tiltaket innebærer en frekvens på 15 

minutter mellom Marienborg i Trondheim og Stjørdal, og en frekvens på 30 minutter mellom Melhus og 

Stjørdal. Den beregnede framtidige trafikken med dette rutetilbudet sammenlignes med beregnet trafikk i 

Nullalternativet. Nullalternativet har en grunnrute med 40 minutters frekvens på strekningen Trondheim–

Stjørdal. I tillegg legges det til grunn en reduksjon i reisetiden på 13 minutter. 

I dette kapittelet sammenlignes resultatene fra Alternativ D1 fra konsekvensutredningen med nye vurderinger 

av dobbeltsporets trafikale og prissatte virkninger som følge av konsentrert arealbruk i utvalgte knutepunkter i 

regionen, samt en betydelig forbedret tilgjengelighet for gående og syklende til jernbanestasjonene for 

utvalgte grunnkretser. 

 Metode og beregningsforutsetninger 

De prissatte konsekvensene av alternativene er beregnet ved bruk av Bane NORs metodikk for 

samfunnsøkonomisk analyse [2]. Beregningene bygger på beregninger gjennomført med regional 

transportmodell for region Midt (RTM Midt), versjon 3.9.24. Fra transportmodellen er det videre benyttet 

resultater fra «trafikantnyttemodulen», som gir beregnet endring i trafikantenes konsumentoverskudd; dette 

på grunnlag av endringer i tidsbruk, transportarbeid og direkte utgifter. En rekke nøkkelparametere fra Bane 

NORs beregningsmodell Merklin er benyttet i analysen. Nyttekostnadsanalysen bygger på nøkkelforutsetninger 

listet i tabellen under. 

Tabell 1: Nøkkelforutsetninger i modellberegningen og nyttekostnadsanalysen. 

Tema Forutsetning 

Beregningsår 2029 og 2050 

Befolkningsprognose MMMM (2013) 

Dobbeltsporets åpningsår 2029 

Investeringsperiode 2025-2028 

Investeringens levetid 75 år 

Analyseperiode 40 år 

Realprisvekst per år 1,4 % til 2060, 1,0 % deretter 

Fastprisår 2016 

Sammenligningsår (diskonteringsår) 2022 

Diskonteringsrente 

2016-2064: 4 % 

2065-2099: 3 % 

2100: 2 % 

                                                                 
4 Beregningene ble gjennomført i Cube versjon 6.1.1. 
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For trafikkberegningene er det benyttet to beregningsår: 2029 og 2050. Den forventede befolkningsveksten vil 

bidra til økt etterspørsel etter transport. Trafikkberegningen fra konsekvensutredningen ble gjort på bakgrunn 

av Statistisk Sentralbyrå sine befolkningsframskrivinger for middels nasjonal vekst (MMMM) fremlagt i år 2014. 

I de nye beregningene med knutepunktutvikling er det derimot MMMM-befolkningsprognosen fremlagt i år 

2016 som er benyttet. Utfordringene ved dette er beskrevet i kapittel 2.4.5. 

Se [1] for en mer detaljert beskrivelse av metode og beregningsforutsetninger for analysen. 

 Beregningsalternativer 

I nyttekostnadsanalysen sammenlignes nytte- og kostnadskomponenter av et eller flere tiltaksalternativer med 

et referansealternativ, omtalt som Nullalternativet. 

 Nullalternativet 

I Nullalternativet legges det til grunn dagens jernbane med enkeltspor mellom Nidelv bru og Stjørdal inkludert 

fire planlagte utbyggingstiltak på strekningen i henhold til NTP 2014-2023: 

• Elektrifisering av Trønderbanen (Trondheim-Steinkjer) og Meråkerbanen (Hell-Storlien)  

• Utbygging av nytt signalsystem (ERTMS) på Nordlandsbanen 

• Dobbeltspor mellom stasjonene Hell og Værnes 

• Stasjonstiltak på Leangen, Hell og Værnes. 

I de nye trafikkberegningene med knutepunktutvikling er det etablert et eget nullalternativ der det i tillegg er 

lagt til grunnen konsentrert arealbruk i utvalgte knutepunkter i regionen samt forbedret tilgjengelighet for 

gående og syklende til sentrale jernbanestasjoner i Trondheimsregionen. I Vedlegg 1 finnes en liste over de 

grunnkretsene som er gitt direkte gang- og sykkelforbindelse til nærmeste togstasjon. Togtilbudet i 

Nullalternativet er beskrevet i kapittel 2.3.3. 

 Tiltaksalternativet 

Linjeføring for alle tiltaksalternativene som ble vurdert i konsekvensutredningen er vist i figuren under. Alle 

alternativene har felles linjeføring (markert med rødt) mellom Nidelv bru og Grilstad, samt mellom Homla bru 

og Stjørdal. Tiltaksalternativet omtalt som Alternativ D1 er vist med lilla linje mellom Grilstad og Homla bru. I 

Alternativ D1 stopper ikke toget på Vikhammer. 

 
Figur 1: Tiltaksalternativer mellom Grilstad og Homla bru, D1 illustrert med lilla linje lengst ned i figuren.  

Grilstad 

Nidelv bru 

Homla bru 
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 Transporttilbud 

Det legges opp til et rutetilbud som gir fire avganger per time mellom Trondheim og Stjørdal for hele 

driftsdøgnet. Avgangsfrekvens for regiontogene antas uendret som følge av dobbeltsportiltaket. 

Forbedringen i togtilbudet omfatter også strekninger utover strekningen Trondheim–Stjørdal. Tabell 2 viser 

forskjellen i frekvens i Null- og tiltaksalternativet. Også fra Marienborg til Trondheim vil man få en stor 

forbedring i togtilbudet. Strekningen Melhus/Lerkendal–Marienborg vil få en dobling i antall avganger. 

Frekvensen på de ulike strekingene er vist i Tabell 2, rutetilbudet er vist i Figur 2 mens reisetidene er presentert 

i Tabell 2. 

Tabell 2: Frekvens i minutter. 

Strekning Nullalternativ Tiltaksalternativ 

Marienborg – Stjørdal 40 15 

Melhus/Lerkendal – Marienborg  60 30 

Sør for Melhus og Nord for Stjørdal 60 60 

 

Samlet sett vil de tre pendlene innebære at det går ett tog mellom Trondheim og Stjørdal hvert kvarter (i hver 

retning). Utover skissert rutetilbud vil også innsatstoget mellom Melhus og Steinkjer trafikkere strekningen i 

rush.  

Tabell 3: Reisetider fra Trondheim S, [Minutter:Sekunder]. 

 Stasjon Nullalternativ Alternativ D1 

Lokaltog 

Lademoen 2:00 1:50 

Leangen 5:30 3:50 

Ranheim 9:30 6:50 

Vikhammer 16:00 - 

Hommelvik 24:30 13:40 

Hell 30:00 - 

Værnes 33:00 19:40 

Stjørdal 35:00 21:50 

Regiontog på 

Nordlandsbanen 

Værnes 24:30 14:50 

Stjørdal 26:30 17:00 

Regiontog på Meråkerbanen 
Hommelvik 19:30 13:40 

Hell 24:00 17:30 
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Figur 2: Grafisk fremstilling av togtilbudet for tiltaksalternativene. 

 

 Resultater 

Her gjøres det rede for trafikale og prissatte konsekvenser ved utbygging av dobbeltspor mellom Trondheim og 

Stjørdalen, med og uten knutepunktutvikling rundt sentrale jernbanestasjoner.  
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 Antall reiser 

Økt togtilbud gir en endring i antall reiser for de ulike reisemidlene. Tabell 4 viser overføring av trafikk fra bil, 

gange og sykkel til kollektiv samt nyskapt kollektivtrafikk for et gjennomsnittsdøgn (sum alle reiser i 

modellområdet).  

Tabell 4: Endringer i antall reiser fordelt på reisemiddel og antall nyskapte kollektivturer sammenliknet med Nullalternativet 
i modellområdet i 2029, [Antall reiser per døgn]. 

  Bil Kollektiv Gange og sykkel Nyskapt trafikk 

Alternativ D1 -590 1 240 -360 290 

Alternativ D1_knutepkt -1 160 2 530 -830 540 

 

Økningen i kollektivtrafikk kan tilskrives økning i togtrafikken. Det bedrete togtilbudet fører til en kraftig økning 

i togtrafikken – både i form av nyskapt trafikk og overført trafikk fra de øvrige reisemåtene.  

Figurene under viser antall togpassasjerer per døgn samt den prosentvise endringen ved innføring av 

dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Stjørdal på ulike strekninger uten og med knutepunktutvikling. 

Det er langt flere togpassasjerer på disse strekningene i konsekvensutredningen med knutepunktutvikling enn i 

beregningen uten knutepunktutvikling. Den prosentvise endringen ved innføring av dobbeltspor ser derimot 

ikke ut til å bli sterkere av knutepunktutviklingen. 

 
Figur 3:  Antall passasjerer per døgn på utvalgte strekninger i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet i 2029 i 
konsekvensutredningen for dobbeltspor Trondheim–Stjørdal, uten knutepunktutvikling. 

Konsekvensutredningen uten knutepunktutvikling 
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Figur 4:  Antall passasjerer per døgn på utvalgte strekninger i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet i 2029 i 
konsekvensutredningen for dobbeltspor Trondheim–Stjørdal, med knutepunktutvikling. 

Størstedelen av økningen i antall togpassasjerer skyldes overgang fra buss, men det er også noe overgang fra 

bil, gange og sykkel. Nedgang i bussreiser er vist i grønt i figuren under, mens økning i togreiser er vist med 

rødt. Figuren viser endringen i antall reiser for Alternativ D1 med knutepunktutvikling5. Endringene i antall 

reiser skjer i hovedsak på strekningen Trondheim–Stjørdal. På strekningen Melhus–Trondheim vil det også 

være en viss overføring fra buss til tog, men i mye mindre omfang.  

 

Figur 5: Endring i kollektivreiser for Tiltak med knutepunktutvikling sammenlignet med Null med knutepunktutvikling, 2029. 
Illustrert med båndbredde der dobbelt så tykk linje tilsvarer dobbelt så stor endring i passasjerer. 

                                                                 
5 Differanseplott for tiltaket uten knutepunktutvikling viser samme endringsmønster sammenlignet med Nullalternativet, se 
[1]. 

KU Trh-Stj med knutepunktutvikling 

Med knutepunktutvikling 

Grønt = Reduksjon i bussreiser 

Rødt = Økning i togreiser 
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 Trafikantnytte 

Trafikantnytten er beregnet ved bruk av Trafikantnyttemodulen i RTM. Det er videre gjort beregninger av 

betydningen av dobbeltspor for fordelingen av godstransporten mellom vei og bane, samt for andelen som 

kjører bil til og fra Værnes lufthavn (tilbringertrafikk). Dette er mekanismer som ikke er innarbeidet i 

transportmodellen, og som derfor er analysert «utenfor» modellen. 

Trafikantenes konsumentoverskudd går opp som følge av økningen i avgangsfrekvens (redusert ventetid 

mellom avganger), og redusert reisetid for toget.  

 Operatørenes drifts- og vedlikeholdskostnader 

Med økt togtilbud økes også operatørenes kostnader knyttet til drift og vedlikehold av rullende materiell. I 

denne analysen benyttes tids- og distansekostnader fra Merklin ved beregning av økningen i operatørenes 

kostnader ved økt rutetilbud for tog.   

Det økte togtilbudet medfører også en økning i antall kollektivreiser. Dette øker operatørenes billettinntekter. I 

denne analysen gjøres en forenkling ved å anta gjennomsnittlig billettpris for alle reiser på 50 kroner, samt 

gjennomsnittlig bil- og bompengeavgift på 50 kroner per biltur. Dette medfører at det bare ener nyskapt 

kollektivtrafikk som genererer økte billettinntekter for kollektivoperatørene. Det antas at bussrutetilbudet er 

uendret. Effektene på driftskostnader og billettinntekter er vist i Tabell 7.  

Tabell 5: Økning årlige driftskostnader og billettinntekter for togoperatører, sammenlignet med Nullalternativet. Millioner 

kroner (2016-prisnivå). 
 Økt driftskostnad i 2029 Økt billettinntekt i 2029 

Alternativ D1 55,5 5,2 

Alternativ D1_Knutepkt 55,5 9,9 

 

Den delen av økningen i operatørenes driftskostnader som ikke motsvares av økte billettinntekter antas å bli 

finansiert av det offentlige (økte offentlige kjøp). 

I modellen er det ikke tatt hensyn til at busstilbudet sannsynligvis vil reduseres dersom det blir bygget 

dobbeltspor. Dette medfører at eventuelle reduksjoner i driftskostnader for buss ikke er tatt hensyn til i denne 

beregningen. Kostnader knyttet til drift av kollektivtilbudet og økte offentlige utgifter kan derfor være noe 

overestimert. 

 Investeringskostnader 

Forventet investeringskostnad er den største kostnadskomponenten i sammenstillingen av 

samfunnsøkonomisk nytteverdi av dobbeltsporet. I nyttekostnadsanalysen benyttes forventet kostnad etter 

revidert usikkerhetsanalyse gjennomført i september 2017 [3]. Usikkerhetsanalysen gir en forventet 

investeringskostnad på 10,388 milliarder kroner6. I nyttekostnadsanalysen antas investeringene likt fordelt over 

en anleggsperiode fra 2025 til 2029.  

                                                                 
6 Gitt i 2016-priser. 
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 Utfordringer 

Trafikkberegningen fra konsekvensutredningen ble gjort på bakgrunn av Statistisk Sentralbyrå sine 

befolkningsframskrivinger for middels nasjonal vekst (MMMM) fremlagt i år 2014. I de nye beregningene er det 

derimot MMMM-befolkningsprognosen fremlagt i år 2016 som er benyttet. Dette medfører at det samlede 

nivået på befolkningen er forskjellig i de to beregningene i tillegg til at befolkningsveksten er forskjellig fordelt i 

de ulike grunnkretsene.  

For å kunne sammenligne dobbeltsporets effekter med og uten knutepunksutvikling er det lagt til grunn de 

samme forutsetningene for nyttekostnadsanalysen. Forutsetningene ble bestemt i 2016, med det 

informasjons- og metodegrunnlaget som fantes tilgjengelig på dette tidspunktet. I henhold til 

metodehåndboken [2] skal forventet vekst i realdisponibel inntekt per innbygger etter gjeldene 

Perspektivmelding legges til grunn for årlig realprisvekst. I Perspektivmeldingen 2013 var denne på 1,4 prosent, 

mens den har blitt nedjustert til 0,8 prosent i Perspektivmeldingen 2017. Dette medfører at blant annet 

trafikantnytten her får en høyere nytteverdi enn den ville hatt med forutsetninger i henhold til gjeldene 

grunnlag i dag. 

 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

Tabellen nedenfor gir en sammenstilling av de prissatte virkningene for konsekvensutredningen av 

dobbeltsporet, med og uten knutepunktutvikling. Nåverdien av tiltaket er 2,67 milliarder kroner høyere i 

knutepunktberegningen enn i KU-beregningen uten knutepunktutvikling7. Med knutepunktutvikling er 

trafikantnytten ved utbygging av dobbeltspor stor nok til at tiltaket har positiv netto nytte.  

Netto nåverdi/netto nytte NN: Uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. Dette er 

differansen mellom nåverdien av nytten av tiltaket og alle kostnadene ved gjennomføring av dette tiltaket.  

Netto nytte pr budsjettkrone NNB: Forholdet mellom netto nytte og økningen i offentlig sektors underskudd. 

NNB er et uttrykk for hva samfunnet netto får igjen for hver bevilget krone over offentlige budsjetter. 

Tabell 6: Sammenstilling av nyttekostnadsanalysen. Nåverdi i millioner kroner (prisnivå 2016). 

Nytte- og kostnadselementer 
Alternativ D1 

[mill. 2016-kr] 

Alternativ D1_Knutepkt 

[mill. 2016-kr] 

Trafikanter og transportbrukere 6 460 7 840 

Operatørnytte/Offentlig kjøp -910 -780 

Nytte for samfunnet for øvrig 80 80 

Investeringskostnad -8 720 -8 720 

Skattefinansieringskostnad -2 040 -2 010 

Restverdi 3 350 4 540 

Netto nytte (NN) -1 790 880 

NN pr budsjettkrone (NNB) -0,15 0,07 
Note: Investeringskostnaden i denne tabellen er neddiskontert til 2022 og blir dermed lavere enn den ikke-diskonterte 

investeringskostnaden omtalt i avsnitt 4.1.  

Gitt knutepunktutvikling viser KU-beregningen at for hver bevilget krone over offentlige budsjetter får 

samfunnet igjen 7 øre i netto nytte. 

                                                                 
7 Gitt i 2016-kroner. 
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 Knutepunktsanalyse av «Byutredning 

Trondheimsområdet» 

 Bakgrunn 

Som et faglig grunnlag for forhandlinger om byvekstavtaler og som grunnlag for arbeidet med Nasjonal 

Transportplan 2022-33 ble det gjennomført en byutredning for Trondheimsregionen i 2017. Som en del av 

byutredningens andre fase er det nå gjennomført en analyse av de prissatte konsekvensene av dobbeltsporet 

jernbane mellom Trondheim og Stjørdal med forutsetning om sterk konsentrasjon av bosatte og arbeidsplasser 

i knutepunkter i Trondheimsområdet. I tillegg legges det til grunn økt tilgjengeligheten for gående og syklende 

mellom togstasjonene og utvalgte grunnkretser. 

Virkemiddelpakke 2 fra byutredningen [4] er brukt som grunnlag for beregningene, med noen justeringer for 

togtilbudet. På dette grunnlaget gjøres det her vurderinger av dobbeltsporets trafikale og prissatte virkninger 

når det legges til grunn konsentrert arealbruk i utvalgte knutepunkter i regionen, samt en betydelig forbedret 

tilgjengelighet for gående og syklende til jernbanestasjonene for utvalgte grunnkretser. 

 Metode og beregningsforutsetninger 

Modellberegningene er gjennomført med DOM Nidaros og rtm versjon 3.12.1. Forventede effekter er beregnet 

i 2030. 2030 er også satt som åpningsår for dobbeltsporet. 

Nyttekostnadsanalysen bygger på nøkkelforutsetninger listet i tabellen under. 

Tabell 7: Nøkkelforutsetninger i nyttekostnadsanalysen. 

 

  Variabel Forutsetning 

Beregningsår 2030 

Befolkningsprognose MMMM (2016) 

Dobbeltsporets åpningsår 2030 

Investeringsperiode 2026-2029 

Investeringens levetid 75 år 

Analyseperiode 40 år 

Restverdiperiode 35 år 

Realprisvekst 0,8 % til 2060, 0,6 % deretter 

Fastprisår 2018 

Sammenligningsår (diskonteringsår) 2030 

Diskonteringsrente 

4 % (2030-2069) 

3 % (2070-2104) 

2 % (f.o.m. 2105) 
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 Beregningsalternativer 

I nyttekostnadsanalysen sammenlignes nytte- og kostnadskomponenter av et eller flere tiltaksalternativer med 

et referansealternativ, omtalt som nullalternativet. 

 Nullalternativet 

Nullalternativet bygger på Virkemiddelpakke 2 fra byutredningen [4]. I Virkemiddelpakke 2 går det tog hvert 15 

minutt på strekningen mellom Marienborg og Stjørdal. I Nullalternativet legges det til grunn at dobbeltsporet 

mellom Trondheim–Stjørdal ikke er utbygget og tilbudet er derfor redusert til to avganger per time. Reisetiden 

for toget er også justert opp fra Virkemiddelpakke 2 for å bedre representere forventet situasjon uten 

dobbeltspor. 

I de nye trafikkberegningene (både i Nullalternativet og Tiltaksalternativet) er det i tillegg lagt til grunn 

knutepunktutvikling gjennom forbedret tilgjengelighet for gående og syklende til sentrale jernbanestasjoner i 

Trondheimsregionen, samt en fortetting av befolkningsveksten rundt utvalgte knutepunkter i regionen. I 

Vedlegg 1 finnes en liste over de grunnkretsene som har fått forbedret gang- og sykkeltilgang til nærmeste 

togstasjon. 

For videre beskrivelse av innholdet i Virkemiddelpakke 2 vises det til omtale i Byutredning Trondheimsområdet 

[4]. 

 Tiltaksalternativet 

I tiltaket er det lagt til grunn ferdig utbygget dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. Alt annet er holdt likt 

fra Nullalternativet. Dette medfører økning fra to til fire avganger i timen med tog mellom Trondheim og 

Stjørdal, samt en reduksjon i reisetid på strekningen.  

3.3.2.1 Endring i transporttilbudet 

I tiltaket legges det opp til et rutetilbud som gir fire (lokaltog)avganger per time mellom Trondheim og Stjørdal, 

hele driftsdøgnet. Tabell 8 gir en sammenstilling av lokaltogtilbudet i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet. I 

denne beregningen antas avgangsfrekvens og reisetid for regiontogene å være uendret som følge av 

dobbeltsportiltaket.  

Antall avganger i timen fordelt på hver enkelt stasjon i Null- og Tiltaksalternativet er vist i Vedlegg 2. 

Tabell 8: Lokaltogtilbudet i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet 

 Nullalternativ Tiltaksalternativ 

 Strekning Frekvens Reisetid Frekvens Reisetid Reduksjon 

Steinkjer-Støren 1 160 min 1 144 min 16 min 

Stjørdal-Melhus 1 56 min 1 41 min 15 min 

Stjørdal-Lerkendal - - 2 32 min - 

SUM ant. avganger 2  4   
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 Resultater 

Her gjøres det rede for trafikale og prissatte konsekvenser ved utbygging av dobbeltspor mellom Trondheim og 

Stjørdal, med knutepunktutvikling rundt sentrale jernbanestasjoner.  

 Antall reiser 

Forbedringen i togtilbudet mellom nullalternativet- og tiltaksalternativet medfører en betydelig økning i antall 

togreiser. Nord for Trondheim stasjon øker antall passasjerer med mellom 40 og 50 prosent. Selv om det ikke 

blir flere avganger sør for Marienborg vil det likevel være en passasjervekst. Dette skyldes kortere reisetid for 

reisende som skal lenger enn Trondheim stasjon. Se Figur 6 for en oversikt over antall togpassasjerer på 

utvalgte snitt i null- og tiltaksalternativet i 2030. 

 

 
Figur 6: Antall passasjerer per døgn på utvalgte snitt i nullalternativet og i tiltaksalternativet i 2030. 

Økt togtilbud gir en endring i antall reiser for alle reisemidlene. Tabell 9 viser endringer i antall reiser fordelt på 

reisemiddel samt nyskapt trafikk for et gjennomsnittsdøgn. Dobbeltsporet gir en økning i kollektivreiser (sum 

tog og buss) og nedgang i reiser med bil, gange og sykkel. 

Tabell 9: Endringer i antall reiser per døgn fordelt på reisemiddel og antall nyskapt trafikk per døgn, sammenlignet med 
Nullalternativet.  

  Bil Kollektiv Gang & sykkel Nyskapt trafikk 

Tiltaksalternativet -610 1 140 -330 200 

 

Økningen i kollektivreiser er summen av nyskapt trafikk og overført trafikk fra de øvrige reisemidlene. 
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Det er også en betydelig overgang mellom buss og tog som følge av det forbedrede togtilbudet, jf. Figur 7. 

Nedgang i kollektivreiser er vist i grønt, mens økning er vist med rødt. Det er i hovedsak en økning i antall reiser 

på tog og en nedgang i antall reiser på buss. Endringene i antall reiser skjer i hovedsak på strekningen 

Trondheim–Stjørdal. På strekningen Melhus–Trondheim vil det også være en viss overføring fra buss til tog, 

men i mye mindre omfang. 

 
Figur 7: Endring i kollektivreiser, 2030. Illustrert med båndbredde der dobbelt så tykk linje tilsvarer dobbelt så stor endring i 
passasjerer. 

 Trafikantnytte 

Trafikantnytten er beregnet ved bruk av Trafikantnyttemodulen i RTM8. Trafikantenes konsumentoverskudd 

går opp som følge av økningen i avgangsfrekvens (redusert ventetid mellom avganger) og redusert reisetid for 

toget.  Den økte nytten består av økt nytte for eksisterende passasjerer som får det bedre og for nye 

passasjerer som velger å bytte til tog fordi dette alternativet nå er bedre enn det de valgte i nullalternativet. 

 Operatørenes- drifts og vedlikeholdskostnader 

Med økt togtilbud økes også operatørenes kostnader knyttet til drift og vedlikehold av rullende materiell. Det 

økte togtilbudet medfører også en økning i antall kollektivreiser. Dette øker togoperatørenes billettinntekter. 

På den annen side reduseres billettinntektene for bussoperatørene ettersom det er færre passasjerer på buss. I 

denne analysen benyttes endring i billettinntekter, klargjøringskostnader, kapitalkostnader, tids- og 

distanseavhengige kostnader fra kollektivmodulen i RTM ved beregning av endring i operatørenes inntekter og 

kostnader.  

                                                                 
8 I denne beregningen er det ikke gjort tilleggsvurderinger av mulig overført trafikk fra bil til kollektiv for tilbringerreiser til 
flyplass. 

Grønt = Reduksjon i bussreiser 

Rødt = Økning i togreiser 
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Den delen av økningen i operatørenes driftskostnader som ikke motsvares av økte billettinntekter antas å bli 

finansiert av det offentlige (økte offentlige tilskudd).  

I modellen er det ikke tatt hensyn til at busstilbudet sannsynligvis vil reduseres dersom det blir bygget 

dobbeltspor. Dette medfører at eventuelle reduksjoner i driftskostnader for buss ikke er tatt hensyn til i denne 

beregningen. Kostnader knyttet til drift av kollektivtilbudet og økte offentlige utgifter kan derfor være noe 

overestimert. 

 Investeringskostnader 

Forventet investeringskostnad er den største kostnadskomponenten i sammenstillingen av 

samfunnsøkonomisk nytteverdi av dobbeltsporet. I nyttekostnadsanalysen benyttes forventet kostnad etter 

revidert usikkerhetsanalyse gjennomført i september 2017 [3]. Usikkerhetsanalysen gir en forventet 

investeringskostnad på 10,388 milliarder 2016-kroner. I nyttekostnadsanalysen antas investeringene likt fordelt 

over en anleggsperiode fra 2026 til 2030.  

 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

Nedenfor presenteres nytte- og kostnadskomponenter, samt netto nåverdi, som differanser mellom 

Tiltaksalternativet og Nullalternativet, jf. Tabell 10.  

Netto nåverdi/netto nytte NN: Uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. Dette er 

differansen mellom nåverdien av nytten av tiltaket og alle kostnadene ved gjennomføring av dette tiltaket.  

Netto nytte pr budsjettkrone NNB: Forholdet mellom netto nytte og økningen i offentlig sektors underskudd. 

NNB er et uttrykk for hva samfunnet netto får igjen for hver bevilget krone over offentlige budsjetter. 

Tabell 10: Sammenstilling av nyttekostnadsanalysen. Nåverdi i millioner kroner (prisnivå 2018). Sammenligningsår 2030. 

Nytte- og kostnadselementer Nåverdi [mill. 2018-kr] 

Trafikantnytte 2 510 

Driftskostnader -1 520 

Investeringskostnad -11 900 

Offentlige tilskudd -1 150 

Skattefinansieringskostnad -2 610 

Restverdi 630 

Netto nytte (NN) -12 520 

NN pr budsjettkrone (NNB) -0,94 
 

Note: Investeringskostnaden i denne tabellen er neddiskontert til 2030 og blir dermed ulik enn den ikke-diskonterte investeringskostnaden 

omtalt i avsnitt 3.4.4.  

Fra tabellen ser vi at den beregnede nåverdien av kostnadene er høyere enn nytten av det utbedrede 

togtilbudet. Prosjektet kan derfor ikke sies å være samfunnsøkonomisk lønnsomt basert på de prissatte 

effektene selv om det gir en betydelig økning i nytten for trafikantene. 
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Vedlegg 1 

Grunnkretser som gis bedre tilgjengelighet til nærmeste togstasjon i knutepunktstrategien. 

 

Konsekvenser av 
jernbanetiltak i 
Trondheimsområdet 

Grunnkretsnummer Togstasjon Ny gå-/sykkelavstand til 
togstasjon [meter] 

Marienborg 16011116 Marienborg 564 

Midtbyen 1 16011201 Trondheim 537 

Ladalen 16011614 Leangen 551 

Strindheim 3 16012103 Leangen 129 

Strindheim 5 16012105 Leangen 599 

Strindheim 6 16012106 Leangen 706 

Ranheim 2 16012302 Ranheim 528 

Ranheim 5 16012305 Ranheim 150 

Ranheim 6 16012306 Ranheim 982 

Stavne 16015103 Marienborg 554 

Sveien 16015110 Marienborg 613 

Utsikten 16015113 Marienborg 751 

Sverresborg skole 16015114 Marienborg 835 

Tiller-Hårstad 18 16017418 Heimdal 760 

Heimdal 1 16017501 Heimdal 933 

Heimdal 2 16017502 Heimdal 776 

Heimdal 3 16017503 Heimdal 299 

Heimdal 4 16017504 Heimdal 775 

Heimdal 5 16017505 Heimdal 435 

Heimdal 8  16017508 Heimdal 743 

Heimdal 21 16017521 Heimdal 872 

Heimdal 23 16017523 Heimdal 397 

Heimdal 24 16017524 Heimdal 775 

Sentrum st. 16530206 Melhus 964 

Hommelvik st. 16630305 Hommelvik 544 

Hommelvik vest 16630306 Hommelvik 1203 
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Vedlegg 2 

Antall avganger i timen på hver stasjon i Trondheimsområdet. Lokaltogtilbudet. 

 

Stasjon Nullalternativ Tiltaksalternativ Endring 

Steinkjer 1 1 - 

Sparbu 1 1 - 

Rora 1 1 - 

Verdal 1 1 - 

Levanger 1 1 - 

Skogn 1 1 - 

Åsen 1 1 - 

Skatval 1 1 - 

Stjørdal 1 3 +2 

Værnes 2 4 +2 

Hell 1 2 +1 

Hommelvik 2 4 +2 

Vikhammer 1 - -1 

Ranheim 2 4 +2 

Rotvoll 1 2 +1 

Leangen 2 4 +2 

Lilleby 1 2 +1 

Lademoen 1 2 +1 

Trondheim 2 4 +2 

Skansen 1 2 +1 

Marienborg 2 4 +2 

Lerkendal - 2 +2 

Bjørndalen 1 - -1 

Heimdal 2 2 - 

Melhus 2 2 - 

Kvål 1 1 - 

Lundamo 1 1 - 

Hovin 1 1 - 

Støren 1 1 - 

 


