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Vedtak 

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse til 
Jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2029:  
 

1. Trondheim kommune mener det er viktig å prioritere både større og mindre tiltak 
som gir økt frekvens på jernbanen. På kort sikt må 30 minutters frekvens tilstrebes og 
på lang sikt 15 minutters frekvens i tråd med samferdselspolitisk fundament i 
Trondheimsregionen. Tiltakene må konkretiseres og tidfestes i handlingsprogrammet.  

2.                          -                                             
                                                                                     
lokale utslipp og vil være viktig i omleggingen av jernbanen til en mer miljøvennlig 
transportform, samt legge til rette for bruk av togsett med større setekapasitet. En 
elektrifisering av Meråkerbanen er viktig for å bedre muligheten for økt person- og 
godstrafikk mellom Trøndelag og Sverige. Trondheim kommune ønsker miljøvennlige 
tog. De nye elektriske togene som kommer kan drives fram av ulike energiformer. 
Den teknologiske utviklingen gjør hydrogen, batteri og biodrivstoff til realistiske 
alternativ i løpet av få år. 

3. Nytt terminalbygg på Trondheim sentralstasjon må finansieres og stå ferdig sammen 
med blant annet plattformforlengelser i 2021, uavhengig av forhandlinger om 
byvekstavtale.  

4. Handlingsprogrammet må beskrive realistiske planleggingsløp med god framdrift for:  
a. Godsterminal på Torgard 
b. Dobbeltspor Melhus – Stjørdal 
c. Forsert utbygging av ERTMS i hele Trøndelag 
d. 2-timers togfrekvens Dovrebanen Trondheim – Oslo, herunder  

i. Stasjons- /knutepunktsutvikling på Oppdal og Dombås – krysningsspor 
ii. Økt kapasitet på IC-strekningen Oslo – Lillehammer  
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5. Trafikkpakke 2 mangler materiellopsjon for økt frekvens på Trøndebanen. 
Handlingsprogrammet må stadfeste at det er forventet en sterk positiv 
trafikkutvikling, og beskrive konkret hvordan behov for nytt materiell tenkes dekket 
tidlig i anbudsperioden.  

6.    Persontogtilbudet på Dovrebanen bør utvides med en ny togavgang i hver retning 
Oslo - Trondheim - jf. Trafikkpakke 2, hvor dette ligger inne som opsjon. Likeså 
forutsettes det at man prioriterer en ny avgang både Storlien-Trondheim og et ”lunsj 
til lunsj- tilbud” på strekningen Røros-Trondheim, samt et styrket tilbud Grong-
Steinkjer. 

7.    Integrert takstsonesamarbeid mellom kollektivoperatørene oppfattes som positivt av 
de reisende, og vil bidra til at flere velger å reise kollektivt. Forenkling av 
reisemulighetene med samme billett på tvers av kollektive reisemidler må prioriteres.  

8.    Handlingsprogrammet må være tydeligere når det gjelder tidsangivelse, 
stedsangivelse og finansiering av ny infrastruktur, slik at man unngår ytterligere 
utsettelser og omkamper.  

9. Byutredningen for Trondheimsområdet har trukket fram en bybane som et mulig 
tiltak for økt kapasitet for kollektivtrafikken i Trondheim. I planlegging av ny 
infrastruktur for jernbanen er det viktig at det legges til rette for sambruk av 
skinnegang slik at jernbanen kan inngå som en del av en framtidig bybane. 
 

10. Trondheim kommune vil uttrykke bekymring for den fragmenteringen av ansvar vi nå 
ser i jernbanesektoren med et utall ulike selskap.  

 
11. Trondheim kommune vil advare mot en innføring av en infrastrukturavgift for bruk av 

skinnegangen uten at det sikres at denne ikke vil svekke jernbanens konkurransekraft  
 
 
Behandling: 
Ottar Michelsen (SV), forslag 

Alternativt forslag til punkt 2 

2. Elektri                  -                                                               
                                                                                              
viktig i omleggingen av jernbanen til en mer miljøvennlig transportform, samt legge til rette 
for bruk av togsett med større setekapasitet. En elektrifisering av Meråkerbanen er viktig for 
å bedre muligheten for økt person- og godstrafikk mellom Trøndelag og Sverige.  
 

Tilleggspunkt:  
1. Byutredningen for Trondheimsområdet har trukket fram en bybane som et mulig 

tiltak for økt kapasitet for kollektivtrafikken i Trondheim. I planlegging av ny 
infrastruktur for jernbanen er det viktig at det legges til rette for sambruk av 
skinnegang slik at jernbanen kan inngå som en del av en framtidig bybane. 

2. Trondheim kommune vil uttrykke bekymring for den fragmenteringen av ansvar vi nå 
ser i jernbanesektoren med et utall ulike selskap.  
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3. Trondheim kommune vil advare mot en innføring av en infrastrukturavgift for bruk av 
skinnegangen uten at det sikres at denne ikke vil svekke jernbanens konkurransekraft  

 

Erling Moe (V), forslag 

Tillegg til punkt 2: 
Trondheim kommune ønsker miljøvennlige tog. De nye elektriske togene som kommer kan 
drives fram av ulike energiformer. Den teknologiske utviklingen gjør hydrogen, batteri og 
biodrivstoff til realistiske alternativ i løpet av få år. 
 
 
Votering 

1. Innstilinga unntatt pkt 2 ble enstemmig vedtatt 
2. Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 2 og Michelsens forslag, ble 

Michelsens forslag vedtatt med seks stemmer (4Ap, MDG, SV). 
3. Michelsens tilleggsforslag nr 1 ble vedtatt med seks stemmer (4Ap, MDG, SV). 
4. Michelsens tilleggsforslag nr 2 ble vedtatt med seks stemmer (4Ap, MDG, SV). 
5. Michelsens tilleggsforslag nr 3 ble vedtatt med sju stemmer (4Ap, MDG, KrF, SV) 
6. Moes forslag ble vedtatt mot en stemme (SV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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