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Om prosjektet og samlingen 
 

Trøndelag fylkeskommune har initiert arbeidet med å utarbeide en samordna areal- og 
transportstrategi for kommunene på Innherred. Fylkeskommunen, kommunene på Innherred, 
Fylkesmannen, AtB, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen samarbeider om 
strategiarbeidet, og ønsker et tett samarbeid med næringsliv, organisasjoner og innbyggere. 

Torsdag 17. september ble et politikerverksted holdt på Valberg Slektsgård i Frosta 
kommune. Omtrent 70 representanter fra Innherredskommunene, fylkeskommunen, 
politikere og transportetatene deltok. De fleste til stede var politikere fra formannskapene i 
Innherredskommunene. 

Hensikten med samlingen var å forankre arbeidet med utvikling av felles areal- og 
transportstrategi, formidling av kunnskap om areal- og transportplanlegging. Videre drøfte og 
gi innspill på noen utvalgte viktige deltema om innholdet i strategidokumentet. Det tredje 
punktet var å ha en samling som «binder sammen laget», og som «bygger opp» om 
Innherredsbyen som utviklingsarena. 

Dagen ble startet med velkomst og forventinger fra fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem. 
Deretter delte dagens møteleder Jomar Lygre Langeland erfaringer fra andre byregioner.  

Innherredsbyens ordførere presenterte deres forståelse av målene og de viktigste saker som 
gjelder denne samarbeidet. Det videre programmet var delt opp i 3 bolker, med temaene: 

• Våre mål & Bærekraftig arealbruk og stedsutvikling 
• Bærekraftig transport med fremtidens mobilitet 
• Samordnede areal- og transportløsninger 

Hvert tema ble innledet med korte foredrag som ga nyttig bakgrunn til diskusjonene i 
grupper. Deltakerne var fordelt på små grupper, først etter tilhørighet i kommuner og etterpå 
på tvers av kommunene. Etter hver bolk var det tid til diskusjoner i grupper eller i plenum. 

 

              

 

 

 

Ordfører i Frosta, Frode 
Rebhaug, ønsker 
velkommen. 

Fylkesvaraordfører i 
Trøndelag og leder av 

 den politiske styrings- 
gruppen i Innherredsbyen, 

Tomas Iver Hallem,  
innleder om felles mål. 
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Program 
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Alle presentasjoner fra samlingen kan studeres her:  
https://www.innherredsbyen.no/politisk-verksted-frosta-17-sept-2020/  
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Oppsummering gruppediskusjoner 
 

Bolk 1: Våre mål & Bærekraftig arealbruk og stedsutvikling 
 

Den første bolken om bærekraftig arealbruk og 
stedsutvikling innledet Lilian Hatling fra 
Distriktssenteret med et foredrag om attraktive 
steder. Deretter presenterte Per Jorulf Overvik fra 
Trøndelag fylkeskommune befolkningsprognoser 
og utvikling i boligbyggingen i Innherredsbyen. Han 
og Jomar Lygre Langeland ga også et innblikk i 
utviklingen i arbeids- og næringsliv, utviklingstrekk 
for handelsnæringen og disponering av grønne 
arealer.  

Diskusjonsgruppene drøftet Attraktivitet – hva kan 
vi gjøre mer av i kommunene?, Om boligutvikling 
gitt prognose for demografi – hva, hvordan og 
hvor? og Handel og næringsutvikling – felles 
prinsipper for kommunene?. Etterpå ble 
spørsmålene gjennomgått i plenum. 

I første bolk satt gruppene kommunevis. 

 

 

 

Innspill fra drøftingene 

1. Om attraktivitet – hva kan vi gjøre mer av i kommunene? 

Gruppe 1 Steinkjer 

• Arbeidsplasser viktig- der du jobber er det også attraktivt å bo 
• Bomiljø, urbane kvaliteter på landsbygda, boligkvalitet, småbypreget dyrkes 
• Utdanningsnivå- rekruttering av høyt utdanna ungdom (stor andel som tar høyere 

utdanning) 
• Infrastruktur- nærhet til jernbane- flyplass. Internkommunikasjon i kommunene.  
• Tyngre infrastruktur/industri ut av kjernen, må finne andre områder.  
• Urbane trekk i rurale byer. Steinkjerfestivalen- treningsmuligheter, café, urbane idéer 
• Sentrum, steder å gå og samles 
• Strukturendring i handelen.  
• Utvikling på tross av dårlige tall mht befolkningsutvikling 
• Definere sentrum tydelig- kultursatsing som motor for byutviklinga 
• Veldig radig å handle ift storhandel. Viktig med effektive byer 
• Nettbruk, desentarlisert utdanning som mulighet ift NORD 
• Arbeidskraft, rekruttering hvordan utvikle? 

Lillian Hatling, Distriktssenteret 
innleder om attraktive steder. 
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• Grendautvikling, hvordan rekruttere folk?  
• Urbane småbyer, lokke tilbake.  
• Kultur og idrett, hvem skal bo i sentrum? 
• Næringsutvikling, næringslivet på innherred, Proneo, finans, flere aktører 
• Innocamp med akademia, næringsliv, offentlig utvikling, større samarbeid 

næringsselskap mv 
• Godt voksne flytter til Trondheim, hvordan kan vi legge til rette for disse? 

Gruppe 2 Steinkjer 

• Kommunikasjon om bolyst og muligheter for medvirkning, nærdemokratiet 
• Mer grøntareal i byene/tettstedene med flere møteplasser og målpunkt 
• Fellesskap, skap bolyst 
• Sats på kvalitet 
• Kort veg til alt- å kunne gå og sykle til de fleste funksjoner 
• Tilgjengeliggjøre tjenestetilbudet for alle 
• Identitet og inkludering bør være sentralt i by- og grendesenterutvikling, forhindre 

utenforskap 
• Bruk næringsapparatet og kontakt gårdeierne for samarbeid 
• Bevisstgjøring på eget nærområde –på alle nivå 

Gruppe 3 Verdal 

• Levende sentrum (møteplasser, parkanlegg) 
• Arrangement og aktivitet for alle aldersgruppe (og spesielt de unge voksne) 
• Bedre turomåder (utvikle Ti på Topp, Kjentmannsmerke, Tur for alle (universelt 

utformet), utnytte elvebredden og elva mm. 
• Digital portal for Innherred (bo- og arbeidsregion) 
• Skilting/informasjon om tur/aktiviteter/møteplasser (dette bør også være en del av 

den digitale portalen). 
• Sammenhengende og god vegføring til møteplasser, sentrumsaktivitet, teater (flyten i 

sentrum må være naturlig fra sted til sted – også til og fra jobb).  
• Utvikle grendeområdene. 

Gruppe 4 Levanger 

• Hva kan vi samarbeide om mellom kommunene for å skape attraktivitet? 
• Unne hverandre suksess. Ofte kjekling mellom kommunene om lokaliseringer.  
• Må definere mål: Det bør være å få tilflytting. Dyrke det vi har som attraktivitet for å 

trekke til oss flere innbyggere. Trondheim betyr mye mer for Levanger enn byene 
lengre nord. Må utnyttes som fordel for Levanger.  

• Gjøre seg attraktiv for de som skal inn til kommunen. Skape arbeidsplasser for de 
som tar utdanning.  

• Skape flere aktivitetsplasser for fritida vår. Levanger mangler allsidig kultursenter. 
Kultur betyr mye for bolyst.  

• Må bli attraktiv på flere måter. Ektefelle må få jobb, ha aktivitet på fritida. Skape flere 
bytilbud samlet.  

• Barnefamilier ser på barnehager, skoler, fritidsmuligheter osv når de vurderer flytting. 
Kollektivmulighetene for å flytte folk mellom de store arbeidsplassene. Fpr avhengig 
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av AtB. Kommunene kan ikke lage egne kollektivtilbud. For mange kjører alene i 
pendling.  

• Levanger som studentby: vil studentene ha andre attraktiviteter enn «voksne» 
innbyggere. Kommunen bør undersøke det blant studentgruppen.  

• Bra skole, bra barnehage, fritidsaktivterr nært bosted. Ungdomsklubber.  
• Felles strategier mellom kommunene for å løse ungdomsproblemer. Er allerede 

samarbeid på SLT-nivå.  
• Åsen som pendlersentrum. Skogn som bosted/industristed. Levanger sentrum som 

tjenesteyter. 

Gruppe 5 Levanger 

• Sammenhengende gang- og sykkelveger nært tettsted 
• Parkering under jorda 
• Nisjebutikker i sentrum 
• Levende bygdemiljø 
• Rimeligere kollektivtransport 
• Mer næringsområder 
• Tilrettelegge for flere boliger 
• Ta hele kommunen i bruk 
• Vi må finne løsning på trafikkutfordringene i sentrum 
• Pendlerbuss Levanger – Verdal 

Gruppe 6 Inderøy 

• Bygge på naturlige forutsetninger, kulturminner, turisme 
• Satse på gang- og sykkelveger, både internt i egen kommune, men også regionalt for 

å ha en sammenhengende g/s veg 
• Jo sterkere fortetting, jo mer behov for felles møteplass – dette er særlig viktig for de 

som er trangbodd, eksempelvis flyktninger 
• Dyrk det urbane, primært knyttet til Straumen sentrum, samtidig som at man skal 

dyrke «det enkle liv» på landet 
• Bredbåndtilgang i hele kommunen 
• Ulike typer botilbud og mangfold 
• Hva gjør det «kult» å bo i kommunen? Dette må vi selge ut 
• Innbyggere skal føle seg involvert i utviklingsprosesser 
• Vi er en strategisk bokommune på Innherred 
• Det er viktig at de som bor der skaper en identitet selv – legge til rette for at de med 

kapital og ildsjeler for handlingsrom 
• Viktig at man legger til rette for spredt boligbygging i arealplanlegginga 
• Vi må videreforedle det vi er god på – satse på ulike «fyrtårn» - vi satser på det 

særegne 
• Utvikling av gode kommunale tjenester er viktig, men er ikke helt avgjørende, bortsett 

fra at vi flagger kulturtilbudet 
• Sette av ressurser til oppfølging av kulturminneplan 
• Tette koblinger mellom kommunen som boplass og videregående. Dette for å sikre at 

ungdommen kommer tilbake 
• Pass på at kvaliteten/estetikken ikke går på bekostning av kapital – vi er i posisjon til 

å kunne gjøre det 
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Gruppe 7 Inderøy 

• Ta politisk styring over utviklinga, eks rett boligtype til rett felt osv. 
• Knytte kulturlivet til Den Gyldne Omveg – koble miljø og personer og utnytte turismen 

for å skape aktivitet og trivsel = gode opplevelser = attraktivt 
• Bruke historiske elementer til noe mer = kultur/ bomiljø/ opplevelse 
• Utvikle knutepunkt 
• Bidra til å skape insentiv for samkjøring og bruk av kollektiv 

Gruppe 8 Snåsa 

• Oppvekst så god at de ønsker å bli boende 
• Omdømme har en verdi. Ekte – raus -Modig – identitetsbygging 
• Full bredbåndutbygging – ligger bra an 
• Satsninger i omlandet kan gi ringvirkninger 
• Utbygd kollektivtilbud har stor verdi for å oppretteholde bosetting og attraktivitet 
• Etablering av lokale arbeidsplasser gjør kommunen attraktiv 
• Bolyst – få personer som ønsker å bo i Snåsa Kommune – evt. Bruke som 

pendlerplass 
• Samferdsel – Gangstier i sentrum – sykkelstier – Binde sammen Viosen, Sentrum, 

Bugjelet, Skolen 
• Verdiordene Ekte, Raus og Modig – Gjøre opplevelse av snåsningene til å fylle 

verdiordene – bevisstgjøring 
• Løfte/utvikle vår særegenhet, Opplevelser: Identitet, Seterdrift, Gjerstad, Sørsamisk 
• Øke attraktivitet i sentrum, mere aktivitet, flere møteplasser 
• Koble nærområdet til sentrumskjernen, knytte møteplasser 

Gruppe 9 Frosta 

Dessverre så foreligger det ikke noe referat fra gruppeinnspillet her, forhåpentligvis er mange 
av poengene fanget opp også i de andre 8 gruppene. 

 

2. Om boligutvikling gitt prognose for demografi. Hva, hvordan og hvor skal vi lokalisere 
boliger- må vi tenke nytt?  

Gruppe 1 Steinkjer 

• Fortetting- potensiale i sentrum 
• Bygge høyere i sentrum 
• Også i grendene, leiligheter, flergenerasjoners. Eneboliger og små boligfelt 
• Parallelloppdraget, fortette næring og boliger 
• Sentra i Steinkjer- Korea som eksempel på lokalt «Grunerløkka» 
• Industri ut fra sentrum, ligge i forkant med areal.  
• Kombinasjonen bolig og næring- krevende på Nordsileiret 
• Båter og bading på Jæktbyn – brukskonflikt 
• Infrastruktur – hva er viktig i et grendesamfunn?  
• Bygge i sentrum, aktive eldre lengst mulig. Byer og fortetting.  
• Studietur til Førde –mye rett i byutviklingssammenheng.  
• Kultur som viktig aspekt for bolyst. 
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Gruppe 2 Steinkjer 

• Fortetting i etablerte sentrumsområder med kollektivtilbud 
• Attraktive og varierte boligtyper/typologier i hele kommunen 
• Kvalitetsprinsippet bør fokuseres foran funksjonsfokus- som til nå har vært gjeldende 

Gruppe 3 Verdal 

• Verdal har mye felt ned i den nye boligplanen – bl.a. variert botilbud alle steder i 
kommunen.  

• Må være større prisspenn på boliger 
• Kan også jobbe for å motarbeide prognose for demografi. 
• Vurdere utvidelse av boområder i nærheten av skoler.  
• Boligfelt med bedre kollektivtilbud. 

Gruppe 4 Levanger 

• Bygge opp sentrumsfunksjoner i knutepunktene som Skogn og Åsen. Krav om næring 
i første etasje kan være et hinder for etableringen.  

• Fortetting av tomter. Mindre tomter gir bedre arealutnyttelse. Bygge mer i høyden. For 
noen er hensikten med å flytte ut av pressområdene å få større tomt.  

• Utvikle grendesentrene. Rundt Levanger sentrum fylt opp. Tenke sentralisering i 
grendene. Åsen, Skogn, Ytterøya, Ekne. Det gir et mer variert tilbud i hvilke 
attraktiviteter som kan tiltrekke seg flere.  

• Må se fortetting i sammenheng med hvor det er press på offentlige tjenester som 
barnehage og skole og transportbehov. Stjørdal har truffet godt på fortetting i 
bygdesentrene sine.   

• Kan vi bygge boliger der folk tar vare på hverandre i stedet for å overlate det til 
kommunens hjemmetjeneste. Folk skal klare seg hjemme lengst mulig.  

• Viktig med gode kollektivløsninger for å unngå at folk som mister førerkortet flytter til 
byen. 

• Kollektivhagebruk for å avbøte behovet for egen hage.   

Gruppe 5 Levanger 

• Rimeligere tomter for å trekke til oss unge fra byen 
• Blanding av hus og leiligheter 
• Nærhet til transport. Sentrumsnære leiligheter 
• Variasjon av gamle og unge 
• Nærhet til skole 

Gruppe 6 Inderøy 

• Viktig å ha fokus på dette i arealplanleggingen. Også viktig med å legge til rette for 
leilighetsbygging i grendene. Ha fokus på kreativitet og bred involvering, ungdom 
inkludert. 

• Vi må legge til rette for god sentrumsutvikling, samtidig som at vi må ha fokus på 
utvikling av aksen Røra – Straumen – kanskje primært over Flaget. 

• Kommunen som tilrettelegger for samfunnsutvikler er viktig, men man må ikke gjøre 
seg for avhengig av kommunen – f.eks. at man knytter samfunnsutvikling for tett til 
kommunal tjenesteytelse 

• Differensiert bruk av strandsonen? Viktig å utforske handlingsrommet her 
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• Balansen mellom bygging av helårsbolig og fritidsbolig – viktig at vi holder 
hovedfokuset på etablering av helårsbolig. I denne sammenheng bør man være 
streng å gjøre om bolig om til fritidsbolig – det skal være lettere andre veien. 

Gruppe 7 Inderøy 

• Både fortetting og eneboliger i alle grendene. Det gjelder også næringsutvikling. 
• Røra blir sentralt ifht pendling og kobling mot tog og E6. 
• Sentrale tomter med dårlig byggegrunn – nytenkning f.eks. Tiny houses (minihus) 

med felles uteområde. 
• Fokus på å bygge tilgjengelig, også ved oppussing – samarbeid med byggebransje 

om å opplyse om dette til tiltakshavere. 
• Tiltak mot ensomhet – boliger med fellesløsninger som felles kjøkken/spisestue eller 

felles storstue/ tv-rom el. 

Gruppe 8 Snåsa 

• Har bra fortettet boligstruktur, men ser også potensiale for de som ønsker å bo 
nærmere naturen 

• Leiligheter i sentrum – nyetablering med potensiale til å bygge sentrumsnært – også 
omsorgsboliger 

• Muligheter til større eiendommer (småbruk) – Henger sammen med arealplanen 
• Har mye omsorgsboliger, men bør ha en plan på økning sentrumsnært. Vi opplever 

etterspørsel etter desentraliserte småbruk/tomter. Vestbygda er kortere til Steinkjer, 
muligheter 

• Nisjer på boligområder ifm andelslandbruk 
• Snåsa har et kjempeutgangspunkt med tilgjngelige attraktive tomteområder i 

sentrumsområdet i sentrumsområdet, nær natur, god utsikt 

Gruppe 9 Frosta 

• Dessverre så foreligger det ikke noe referat fra gruppeinnspillet her, forhåpentligvis er 
mange av poengene fanget opp også i de andre 8 gruppene. 

 

3. Handel og næringsutvikling- felles lokaliseringsprinsipper for utvikling i kommunene? 
Hvordan legge til rette for behov for videre utvikling? 

Gruppe 1 Steinkjer 

• Ta tilbake sentrum –nisjebutikker 
• Konkurranse mot netthandel –ha nærhet, gangavstand, opplevelse 
• Mer bevisst på hva vi spiser –åpne mot sjøen, altfor lite bevisst på ferskvare –lokale- 

mathall gjerne på sjøkanten, åpne byen mot sjøen 
• Samarbeid og infrastruktur – også konkurrenter 
• Samhandling næringsselskapene 
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Gruppe 2 Steinkjer 

• Ha en lokaliseringsstrategi – og stå ved det! 
• Sambruk av arealbehov – spesielt når det gjelder parkering og oppstilling av 

potensielle typiske fellesfunksjoner 
• Må bli en mer næringsaktiv kommune 

Gruppe 3 Verdal 

• Fortsatt fokus på klyngetanken.  
• Strategisk plassering som sikrer transport, varer/folk. 
• Bygge i høyde for kompetansebedrifter. 
• Framsnakke andre kommuner ved nyetableringer  
• God infrastruktur 

Gruppe 4 Levanger 

• Samarbeide internt i kommunen for å lage reiseveier for opplevelser – og tydeliggjøre 
dem/felles markedsføring – kan gi en felles pakke for Innherred bygd på det. (Reiseliv 
spesielt)  

• Bruke ABC-metodikken. Tyngre industri på Fiborgtangen.  
• Vi slapp til boliger på Moan. Burde vi gjort det? 
• Sentrale tjenestefunksjoner som sykehus og universitet ligger tett på 

sentrumskjernen. 
• Mangler gode busstilbud, skal vi se på alternativ plassering av 

bussholdeplasser/markedsføring. 
• Må ha handel der folket bor.   

Gruppe 5 Levanger 

• Nærhet til mat 
• Bygge sosiale arena 
• Skape kontorfellesskap i sentrum 
• Rimelige lokaler for gründere i klynger 
• Tilrettelegge for sosiale arenaer 
• Samspill med utbyggere 

Gruppe 6 Inderøy 

• Utvikling av Lensmyra næringspark, samtidig som at man også har fokus på 
nisjebedriftene knyttet til Den Gyldne Omveg 

• Fritidsutstyr som et viktig satsningsområde? Kan være krevende på grunn av 
umiddelbar nærhet til større handelssentra, for ikke å glemme netthandel 

• Sikre de hyggelige møteplasser, kombinert med handelsnæring 
• Være ambisiøs i arealplanlegging – sikre tilgang til dypvannskai 
• Vi bør samarbeid om plasskrevende industri 
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Gruppe 7 Inderøy 

• Styre etter plan. 
• Røra bra med nytt næringsområde – mulighet for å styre til tett/høy og fellesløsninger 

– synergieffekter. 
• Bra med lokalmatbutikken på Røra – satse på og spinne videre på lokale ressurser. 
• Vi trenger flere ladeplasser og skilting av parkering – som syns. 
• Oppstillingsplasser med EL og tømmestasjon for caravan, gjerne sentralt. 

Gruppe 8 Snåsa 

• Netthandel kan være en mulighet for Snåsa 
• Handel mot hyttefolket som en innfallsport mot nasjonalparken. 
• Økt attraktivitet – lokalmat, reiseliv, seter, sørsamisk 
• Danne en ny «gyldne omvei» ved å bruke/danne noe ved FV763 
• Etablere/danne ferdig opparbeidet næringsareal for næring og industri 
• I felleskap løfte de særegenheter i de ulike kommunene – visit Innherred – skiltplan 
• Bygge videre på nettverk om lokalmat 
• Felles næringsareal, Snåsa har tilgjengelig areal – industri. 

Gruppe 9 Frosta 

• Dessverre så foreligger det ikke noe referat fra gruppeinnspillet her, forhåpentligvis er 
mange av poengene fanget opp også i de andre 8 gruppene. 
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Bolk 2: Bærekraftig transport med fremtidens mobilitet 
 

Tema for bolk to var bærekraftig 
transport med fremtidens mobilitet. 
Per Overvik fra Trøndelag 
fylkeskommune presenterte 
resultatene av reisevane-
undersøkelsen.  

Deretter fulgte presentasjoner rundt 
fremtidige mobilitetsløsninger. 
Erlend Solem (Trøndelag 
fylkeskommune) ga et innblikk i 
muligheter for en bærekraftig 
framtid, Terje Sivertsvoll 
(Jernbanedirektoratet) fortsatte 
med fremtidens togtilbud, Harald 
Storrønning (AtB) med fremtidens 
kollektive løsninger, Eva Solvi 
(Trøndelag fylkeskommune) 
deretter med fremtidens 
hovedvegsystem og Antonios 
Bruheim Markakis (Steinkjer 
kommune) om fremtidens tilbud for 
syklende og gående.  

Jomar Lygre Langeland holdt innlegg om mulige finansieringsløsninger.  

Gruppene ble samlet på tvers av kommune og drøftet spørsmålene Fremtidens mobilitet – 
hva kan kommunene bidra med for å få et sømløst kollektivtilbud og fremme folkehelse? 
Fremtidens riksvegsystem – er vi enige i prioriteringene? og Fremtidens finansierings-
løsninger – riksvegprosjekter og/eller bypakker (med bompenger) eller byvekstavtaler / 
spleiselag (uten bompenger)?  

Hovedpunkter fra gruppediskusjonene ble gjennomgått i plenum til slutt. 

 

4. Fremtidens mobilitet – hva kan kommunene bidra med for å få et sømløst kollektivtilbud 
og fremme folkehelse? 

Gruppe 1 

• Korrespondanse mellom ulike transportformer 
• Elsykler som alternativ til foreldrekjøring- unge bruker det! Legge til rette for bruk av 

sykkel.  
• Snarveger som også ansporer til bruk av sykkel.  
• Buss på bestilling-  
• Park and ride- gode parkeringsløsninger 
• Elsykkelstrategi- momsfritak for elsykkel som for elbil 

 

Per Overvik fra Trøndelag fylkeskommune 
presenterte resultatene av reisevaneundersøkelsen. 



 

 16 

Gruppe 2 

• Korresponderende kollektivtilbud 
• Tilbringeren må gå til alle avganger (Inderøy + Frosta, men også til grender i 

bykommunene) 
• Ytterøyferga må korrespondere med tog og buss 
• Skolebussene åpen for andre passasjerer 
• Folkehelse: Snåpveier og sykkelstier, sykkelparkering 
• Kommunene må fremme brukernes behov 
• Handledrosje 
• Stimulere til samkjøring 
• Maritim mobilitet: Frosta, Værnes og Leksvik 

Gruppe 3 

• Hyppigere avganger kollektivtrafikk visse tider på døgnet. 
• Pendlerbuss 
• Pendlerparkeringsplass ved knutepunkt. 

Gruppe 4 

• Styrke tilbringertjenesten, lage bedre sømløs transport buss-tog-el-sykkel 
• Sikker lagring av egen sykkel på trafikknutepunktene, evt garantert at lånesykkel er 

der når du trenger den (bookingsystem). 
• Tilstrekkelig parkeringsplass på trafikknutepunktene. 
• Hurtigbåt til Frosta for å avlaste byen på areal. 
• Kommunene kan bidra med dialog mellom kommunene, arealplanlegging, stille areal 

til disposisjon. 
• Gang og sykkelstier: vil vi prioritere det framfor jordvern. 
• Standard på gangveg: Skal man stille krav til lettere brøytekjøretøy for å gjøre det 

billigere å bygge mer sykkelveg? 

Gruppe 5 

• Hver kommune må skaffe seg en oversikt over transportbilde – hvem/hvor kan føre til 
hvordan (løsningen skal bli). 

• Alle bør tenke kombinasjon båt – buss – tog. 
• Være søkende og ta opp tema på aktuelle arenaer. 
• Tilbringertjeneste viktig for alle – bruk, registrer bruk. 
• EL-sykkeltilbud – fremtidens mobilitet – vil behov endres? – Viktig å tilrettelegge for 

EL-syklistene mellom de store tettstedene/byene. 

Gruppe 6 

• Klare målsettinger – følge de!  
• Må ha sømløse overganger- løft temaet ilag! 
• Utvikle kollektivknutepunktet- på stasjoner/sentra 
• Ett samlet billettsystem som håndtere all mobilitet 
• Busstilbud tilpasset byaktiveteter/ettermiddag utover ordinær jobb- og skolehverdag.  
• Øke antall avganger på tilbringertransport (innspill fra Indreøy) 
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• Parkering for alle med et differensiert tilbud etter behovet som ønskes: reisende, 
pendlende, byen/tettstedets funksjon/innhold og ellers 

Gruppe 7 

• Dagens kollektivtilbud er ikke sømløs (tog <-> drosje) 
• Mer gang og sykkelvei i nærheten av skoler. 
• Legge til rette for knutepunkt i arealplan + evt. Bysykler. 
• Holdningsendring for å bruke kollektivtilbudet mer samtidig som kollektivtilbudet er 

bedre tilpasset behovet. (skolebusstilbudet) + tilbringertjenester. 
• Folkehelseperspektiv => satsing på Gang og sykkelvei + tursti 

Gruppe 8 

• Knutepunktutvikling 
• Parkering 
• Skytteltrafikk knutepunkt – næringsområder 
• Snarveger 
• El-sykler 
• Begrense betalt parkering på arbeidsplassen 
• Kollektivt tilpasset arbeidstid 
• Gå foran som et godt eksempel 

Gruppe 9 

• Dessverre så foreligger det ikke noe referat fra gruppeinnspillet her, forhåpentligvis er 
mange av poengene fanget opp også i de andre 8 gruppene. 

 

5. Fremtidens hovedvegsystem- er vi enige i prioriteringene? 

Gruppe 1 

• E6 er viktig- hele strekningen Åsen- Mære.  
• Bompengeavtaler der vi også ivaretar lokalvegnettet er nødvendig. 

Gruppe 2 

• Trønderbanen må gå til Grong. 
• Prisene på dyrkajorda må opp, slik at det ikke blir billigere å legge E6 over dyrkajorda 

på Skogn. 
• På Verdal: ikke helt landet traséen med tanke på dyrkajorda. 
• Unødvendig med 110 km/t mener flertallet i gruppa, gruppa prioriterer 4-felt 

Gruppe 3 

• 4 felt strekningen Trondheim – Steinkjer. 

Gruppe 4 

• E6 må videreføres til Steinkjer.  
• Nærheten til Trondheim blir viktig for Innherred for å sikre videre utvikling i regionen. 

Derfor må transporten skje effektivt.  
• Må ha kryss på ny E6 slik at den også kan svelge unna en del av lokaltransporten. 
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Gruppe 5 

• Ulike ambisjoner for ulike veger – fv, ev kv – kan spare mye på å se alle veger i 
sammenheng og samkjøre tiltak/bruk av maskiner på alle typer veger i samme 
området. – Kirkegata i Levanger har høyere ÅDT nå enn da den var E6. 

• Hvem har behov for 110 km/t? Ikke næringslivet – trailere får ikke kjøre fortere enn 90 
uansett – kø-skaper i tilfelle. Er det da riktig å ta så mye dyrka mark som vi strengt 
tatt kunne bevart ved å holde oss til 90, med forbikjøringsfelt? Og endrede behov – 
hva om fisketransport går over på sjø – hva da med behov? Befolkning som synker 
mv.? 

• Hurtigbåt fra Frosta til Trondheim – «Nesoddbåten» i Trondheimsfjorden – er 
spennende. 

• Alle ville prioritert bærekraftige løsninger om de var et reelt valg – heller tog- enn 
bilsatsing. 

Gruppe 6 

• Nei, for lite hensyn til omgivelsene og sitt omland- for få avkjørsler 
• Forutsigbarhet i planleggingen- i dag er dette for dårlig der også stat/fylke er uenig 

internt om prioriteringene. 
• Viktig med ny E6-> må ta hensyn til omland samtidig som det ivaretar nasjonale mål 

og behov. 

Gruppe 7 

• Mer veisatsing i distrikt samtidig som mer kollektivsatsing i byene.  
• Løfte transportveier i distriktene er viktig for næringsutvikling. 
• Hver kommune må komme med sine prioriteringer inn til innherredsbyen som løfter 

prosjektene i en felles uttalelse 
• Planarbeid gjenstår (Levanger/Verdal) 

Gruppe 8 

• Mer vekt på samfunnsmessige konsekvenser (ikke prissatte). 
• Økt jordverdi 
• Enige om at det er viktig med ny E6 gjennom Innherred 
• Tenk langsiktig – tilpasset framtiden. 

Gruppe 9 

• Dessverre så foreligger det ikke noe referat fra gruppeinnspillet her, forhåpentligvis er 
mange av poengene fanget opp også i de andre 8 gruppene. 
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6. Fremtidens finansieringsløsninger – riksvegprosjekter og/eller bypakker (med 
bompenger) eller byvekstavtaler/spleiselag (uten bompenger)? 

Gruppe 1 

• Samarbeidsavtale- regionsamarbeid  
• Bompenger pluss bypakker er løsningen! 
• Må tenke bompenger- bidrag fra lokalsamfunnene. Fosenvegene som eksempel, med 

75 % bompengeandel.  
• Bompengesnitt på lokalnettet 
• Bompenger gir et vesentlig handlingsrom 

Gruppe 2 

• Vil bompenger gjøre at folk velger andre traseer? Den gylne bomvei 
• Det koster mer pr bruker å bygge ut veiene rundt byene, enn på bygda. Dette er et 

poeng som drukner 
• Veiprising: en diskusjon som har startet, flere partier er delt. 

Gruppe 3 

• Ingen i gruppen hadde sterke meninger/prioriteringer om fremtidens 
finansieringsløsninger.  

Gruppe 4 

• Innbyggerne må bidra til bypakker i et større område. Et mer forpliktende samarbeid 
er mulig i et større område. Men er det nok volum på biltrafikken til at man klarer å 
finansiere god nok kolletkivtransport? 

• Er man tverrpolitisk enig i hele regionen til å ta den politiske belastningen med å 
bomlegge trafikantene.  

• Vegene som har størst belastning eies av fylkeskommunen, ikke av kommunene.. 

Gruppe 5 

• Må se på økonomi for hele omlandet – ringvirkning for eksempel for Frosta ga første 
forslag til bomstasjoneren løsning hvor frostingene måtte gjennom 2 bomringer 
uansett hvilken retning de kjørte – medvirkning ga en løsning med kun 1 bom i ene 
retningen. 

• Bompenger rammer de som bruker strekningen, sånn sett ikke den mest urettferdige 
skatten om det ikke rammer en veldig liten gruppe.  

• Bompenger kan brukes til å styre trafikken, f.eks. kan avgift for å kjøre gjennom 
Levanger sentrum bidra til at en del trafikk går over på E6 i stedet. Det vil bidra til å 
redusere støy-/støvplager. 

• Kan en avlesning av antall kjørte km brukes til å skattlegge ut fra kjørt distanse og 
således få folk over til «grønnere» transportmidler? (Noe unntak for de som ikke har 
alternativer fra hjemmet sitt, en eller annen beregning eller måling?) 

• Varetransportbransjen er villig til å betale bompenger for å spare tid, tiden koster mer 
og de får uansett igjen det fra kundene. 
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Gruppe 6 

• Villig til å betale bompenger for et riksvegprosjekt som også omfattes av de lokale 
behov. En kombinert løsning av riksvegfinansiering og bypakke  

Gruppe 7 

• Fordeling av finansieringspakker også for distriktene 
• Bompenger gjør det ofte vanskeligere for folk, så man må vise til 

effekter/forbedringer ved å innføre dem 
• Der man ønsker bomveifinansiering, så bør det også finnes et alternativ (gjerne 

kollektivt) 
• Byvekstavtale – Hva kan midlene brukes til? (kollektivt) 
• Kan næringslivet også være med på finansieringa av veier som brukes? 

Gruppe 8 

• Innherredsbyen en felles stemme mot staten – felles avtale 
• Bompenger. Positive bivirkninger men kanskje vanskelig politisk. 

Gruppe 9 

• Dessverre så foreligger det ikke noe referat fra gruppeinnspillet her, forhåpentligvis er 
mange av poengene fanget opp også i de andre 8 gruppene. 
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Bolk 3: Samordnede areal- og transportløsninger 
 

I siste bolken var tema samordnede areal- og transportløsninger. Her ga Lene K. Nagelhus 
fra Asplan Viak innsikt i knutepunktutviklingen langs Trønderbanen, og møteleder Jomar 
Lygre Langeland fortsatte med et innlegg om et strategisk kart for Innherredsbyen. Til slutt 
orienterte Gunhild Kvistad (Trøndelag fylkeskommune) om Regional plan for arealbruk 2021-
2030.  

Etterpå kom det noen innspill på temaene fra salen. 

 

7. Refleksjoner i plenum 
• BÆREKRAFT – Må vi snu på verdiene vi har og måten vi lever på?  
• Våre BEHOV ER I ENDRING, vår LEVEMÅTE er i endring også, og den oppvoksende 

generasjon vil gjerne handle på nett. Transport blir det da mer av, men fortsatt kun i 
90 km/t og fortrinnsvis på bane der dette finnes – og det medfører store lager (ikke 
på dyrka/ dyrkbar mark, evt. i skip på sjøen).  

• Våre BEHOV mer i retning av god utnyttelse av bebygde områder/ transformasjon – 
det vi trenger er fysiske møteplasser det blir naturlig å oppsøke. 

 

 

Ordførerne innleder om det viktigste budskapet fra hver av kommunene. 
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Felles middag: Sosialt samvær, taler 
og kulturinnslag 
 

 

Korona-tilpasset middag på Valberg Slektsgård. 

Dagen ble avsluttet med taler og refleksjoner fra ordførerne og fylkesvaraordfører. 
Tilbakemeldingene der var positiv og viser stort engasjement for saken, og politikerne 
bekreftet at man står sammen for å utvikle Innherredsbyen som region. Dermed gir 
prosjektet Innherredsbyen og kommunene på Innherred en sterkere stemme for framtidige 
areal- og transportutviklinger nasjonalt og i Trøndelag. 
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Kortreist 
mat fra 
Frosta! 

Et overraskende innslag 
under middagen, der en lokal 
«størrelse» kom innom – han 
hadde litt av hvert på hjertet 
og meninger om det meste. 
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