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Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018 - 2029 - uttalelse 

 
 
Stjørdal kommune slutter seg til Jernbaneforum Midt Norge og Trøndelag Fylkeskommune  sin 
uttalelse til planen. Stjørdal kommune mener også at Stjørdal Stasjon burde vært prioritert for 
utvikling i utsendte forslag til handlingsprogram 
 
Reguleringsplanarbeid for Stjørdal stasjonsområde startet i juni 2011. Det ble laget planforslag og sendt 
på høring. Sentralt den gangen var manglende avklaringer av sporbehov til jernbanen og planforslaget 
ble møtt med innsigelser. Planarbeidet ble ikke fullført. Kommunen fikk i 2017 prosjektmidler fra staten 
v/Miljødirektoratet under paraplyen «klimasats» for å arbeide med Knutepunktuvikling i Stjørdal 
sentrum, Stasjonsområdet er sentralt i dette arbeidet. Det er også fra «Rom Eiendom» i sin tid laget en 
mulighetsstudie for stasjonsområdet etter at planarbeidet stoppet opp. Vi har forstått det som ønskelig 
å komme i gang med utvikling av stasjonsområdet. Forhandlinger om byvekstavtale for redusert 
personbiltrafikk er i gang og kommunen ser en klar sammenheng mellom det og stasjonsutvikling. 

Stjørdal kommune har derfor på nytt startet reguleringsplanarbeid for Knutepunktet Stjørdal stasjon. 
Bane Nor har i høringsuttalelse til Planprogram for Stjørdal Stasjon uttalt:  «En avklaring av arealbruken 
på Stjørdal Stasjon, slik kommunen ønsker, er på nåværende tidspunkt vanskelig. Konsekvensen av å 
forsere en arealutvikling er at en uforholdsmessig stor del av området må båndlegges for å ha 
tilstrekkelig utviklingsmuligheter for jernbanen. Det er derfor lite hensiktsmessig å igangsette et 
planarbeide på nåværende tidspunkt»  
Kommunen henviser særlig til høringsutkastet om «kommersielle inntekter» side 66-67 og til 
prioriteringen vedrørende sporplaner og hensetting. På denne bakgrunn mener Stjørdal kommune at 
Stjørdal Stasjon burde vært prioritert for utvikling i utsendte forslag til handlingsprogram. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anne Kathrine Slungård/sign 
Rådmann 

Dette brevet er signert elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur. 
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