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INNSPILL TIL JERBANEDIREKTORATETS HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2029 

Vegforum Trøndelag ønsker å få flyttet mer gods over på jernbane. For å få til dette må 
jernbanens konkurransekraft økes, og da må det investeres i hele transportsystemet, fra det 
som ligger under skinnene, til flere og lengre krysningsspor, mer effektive terminaler og 
bedre tilknytning fra terminalene og hovedvegnettet. Det må legges til rette for lengre tog 
som vil bidra til å få ned transportkostnad pr enhet. Kapasiteten i transportsystemet bør også 
økes slik at en får raskere fremføringstid for godset. 
 
Vegforum Trøndelag ønsker mer konkrete og forpliktende handlingsplaner med tydelige 
tidsangivelser for de tiltak som det legges opp til i handlingsplanen for Trøndelags del. 
Tidsangivelse «første og andre seksårsperiode» blir diffust, og gjør det vanskelig for 
næringslivet å legge planer hvor jernbane tar en større del av transportene både til og fra, og 
internt i regionen. 
 
En mer konkret plan med tidsangivelser for når en kan kjøre lengre godstog til og fra 
terminaler i Trondheim må på plass. Vegforum ønsker også en tydeliggjøring av satsing på 
effektive terminaler i vår region. Planlagt godsterminal på Torgård må på plass raskt. To-
terminal-løsning i Trondheim hvor begge har kapasitetsbegrensninger er ikke en optimal 
løsning, men kan fungere godt som en mellomløsning inntil ny terminal på Torgård er ferdig. 
Dette forutsatt at bedre tilkobling til hovedvegnett fra Heggstad terminal kommer raskt på 
plass. Dør-til-dør tankegang er viktig for vareeierne. Begrensinger i vegsystem inn og ut av 
terminalene vil kunne medføre at vei blir valgt fremfor bane, også for det gods som egner 
svært godt for bane.  
 
Vi støtter at rammevilkårene for godstransport må gjennomgås, et arbeid som bør 
igangsettes og ferdigstilles raskt. 
 
Infrastrukturavgifter som øker kostnad for bruk av bane virker mot hensikten. 
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