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Fylkesmannen i Trøndelag sin uttalelse - høring jernbanesektorens 
handlingsprogram 2018 - 2029 
Fylkesmannen har mottatt jernbanesektorens handlingsprogram og ønsker med 
dette å fremme følgende vurdering: 
 
Fylkesmannen vil fremheve to nøkkeltiltak som vi mener må prioriteres: 
 

- Halvtimesfrekvens på Trønderbanen (prioriteres i første seksårsperiode) 
- Stasjonsutvikling i regi av Bane Nor med selskapets investeringsmidler (og 

salgsmidler/ midler fra eiendomsdrift) slik vi ser av NTP-forventningene i 
handlingsprogrammet side 11, 4. avsnitt. 

 
 
Regjeringens overordnede målsettinger, nedfelt i NTP 2018-2029, er viktige også for 
jernbanen i midt-Norge. Det er utledet 3 hovedmål:  
 

 Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
 Å redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen 
 Å redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling til et 

lavutslippssamfunn 
 
Det fremgår av handlingsprogrammet at det i første seksårsperiode skal bygges eller 
forlenges flere kryssingsspor for å styrke godstransporten med bane mellom Oslo og 
Trondheim. Videre at bygging av ny godsterminal for bane på Torgård, sør i 
Trondheim, forventes å starte i andre seksårsperiode. Vi kan legge til at 
reguleringsplan for havn og industri i Orkanger snart sluttbehandles slik at arealer til 
havneutvikling sikres juridisk. Det er svært positivt at vedtatt logistikk konsept «delt 
sør» tar form. Dette er påkrevd om man skal oppnå regjeringens mål om et 
trendbrudd på vegen mot lavutslippssamfunnet; økte godsandeler på sjø og bane. 
 
Handlingsprogrammet påpeker videre at bymiljøavtaler og byvekstavtaler er viktige 
grep for en målrettet transportpolitikk. Således kunne man vurdert å omtale status i 
de største byområdene noe mer utførlig. Byvekstavtaleprosessen mellom fire 
kommuner, fylkeskommunen og staten er påbegynt i Trondheimsområdet og det er 
riktig at Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen opptrer på vegne av staten. Men 
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også Fylkesmannen har fått en sentral rolle og ansvar for å ivareta arealdimensjonen 
i avtaleverket på statens vegne. Byvekstavtalearbeidet skal mellom annet styrke 
viktige knutepunkter langs jernbanen i Trondheimsområdet og følge opp føringen 
som ligger i bymiljøavtalen i Trondheim om å styrke jernbanens rolle innenfor en 
samordnet og klimavennlig areal- og transportutbygging. 
 
En av ambisjonene i NTP 2018-2029 er å gi jernbanen en sterk rolle i 
byvekstavtalen. Handlingsprogrammet fastslår at større satsinger ligger fast, men at 
mindre jernbanetiltak kan inngå i avtalene der det er aktuelt og at det ligger ca. 1 
mrd. kr. til tiltak i perioden for byområdene samlet.  
 
Gjennom fylkesmannens arbeid med byutviklingsavtale og forarbeid til 
byvekstavtaleforhandlingene, vet vi at man både lokalt og regionalt mener det er av 
avgjørende betydning for å nå overordnede mål for storbyområdet, at man blant 
annet får på plass tiltak for både å øke kapasitet og frekvens på togtilbudet. 
Fylkesmannen støtter dette synet, og mener det som et minimum må tas inn i 
handlingsprogrammet tiltak som sikrer toget halvtimesfrekvens innenfor 
byvekstavtaleområdet. 
 
Videre presenterer handlingsprogrammet hovedtrekk i tilbudsutviklingen i de to seks-
års periodene. Her nevnes elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i første 
periode i tillegg til plattformforlengelser og hensetting for innføring av nye tog samt ny 
Leangen stasjon i 2019. I andre seksårsperiode nevnes frekvensforbedringene på 
Øst- og Vestlandet i tråd med prioriteringene av InterCity og Arna-Bergen. For 
Trøndelag nevnes ny rutemodell. Det er for øvrig positivt at InterCity utbyggingen 
Oslo-Hamar muliggjør kortere reisetid for fjerntog Oslo-Trondheim. 
 
Handlingsprogrammet bør presisere at tilbudsforbedringene etter 2029, som er listet 
opp på side 38, mer er effekter av tidligere investeringer enn prioriteringer for 
langsiktig utvikling etter NTP-perioden 2018-2029.  
 
Byvekstavtalen kan inkludere 4-årsperioden mellom 2029 og 2033. 
Handlingsprogrammet bør derfor presisere at om byvekstavtalen skal få den sterke 
rollen NTP ønsker at den skal ha for å nå nullvekstmålet, bør man holde døren åpen 
for fremtidig satsing på Trønderbanen som har et stort påvist potensial for 
persontransportvekst.  
 
Byvekstavtalen vil være viktig både for oppfølging og gjennomføring av regionale 
areal- og transportplaner og kommunale planer, og de vil kunne gi føringer for senere 
revisjon og innstramming av gjeldende planer. Skal man få til satsing på jernbanen 
og fortetting i knutepunkt som styrker passasjergrunnlaget blir det viktig å synliggjøre 
de langsiktige mulighetene i Trøndelag. Handlingsprogrammet omtaler i veldig liten 
grad Trondheimsområdet som et storbyområde. Dette bryter litt med målet om sterk 
satsing i byområdene. Regiontog er nevnt, lokaltog og muligheter for bytog kan vi 
ikke se er nevnt. Stavnebanens muligheter er bare nevnt i forbindelse med 
godstransport. 
 
På side 90 sies det at halvtimesintervall med optimalisert stoppmønster og kortere 
reisetid vil være nødvendig på kort sikt for å oppnå økt pendling fra 
omegnskommunene og inn mot Trondheim. Handlingsprogrammet følger ikke opp 
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med å definere hva som er på kort sikt eller hva som kreves av midler og fysiske 
tiltak.  
 
Essensen i NTP satsingen for 2018-2029 er blant annet sterk satsing i byområdene. 
Vi klarer ikke helt å se en sterk satsing på togtilbudet i Trondheim og Trøndelag 
definert som forbedringer i form av økt frekvens, som er viktig i 
persontransportsammenheng. At Jernbanedirektoratet vil ta initiativ til å etablere et 
regionalt billettsamarbeid knyttet til Trønderbanens regiontog er positivt, men det er 
tilbudsforbedringer i form av økt frekvens forventningene i Trøndelag først og fremst 
går på.  
 
Regionalpolitisk er det ingen tvil om at jernbanen er blitt viktig, både hos 
Trondheimsregionen og fylkeskommunen. Regionforstørring som vekststrategi står 
sentralt og jernbanen blir her et klimavennlig bindeledd og en ryggrad i samspillet 
mellom byområder og distrikt slik Meld. St. 18 om «berekraftige byar og sterke 
distrikt» legger opp til. 
 
Det finnes flere felles regionale krav om opprustning av jernbanen i Trøndelag. 
Fylkesmannen vil altså fremheve to nøkkeltiltak som må prioriteres: 

- Halvtimesfrekvens på Trønderbanen (prioriteres i første seksårsperiode) 
- Stasjonsutvikling i regi av Bane Nor med selskapets investeringsmidler (og 

salgsmidler/ midler fra eiendomsdrift) slik vi ser av NTP-forventningene i 
handlingsprogrammet side 11, 4. avsnitt. 
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