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Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Stjørdal stasjon – spor 
og tverrforbindelse (plan-ID 5019) i Stjørdal kommune 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Stjørdal stasjon – spor og tverrforbindelse (plan-ID 5019) i Stjørdal 
kommune. 
 
Staten har gjennom Byvekstavtalen for Trondheimsområdet forpliktet seg til å øke kapasitet på 
Trønderbanen. Ambisjonen er realisering av to lokaltog i timen på strekningen Melhus – Trondheim 
– Steinkjer (Trønderbane-pendel). Det forutsetter en rekke infrastrukturtiltak på strekning Støren – 
Steinkjer for å øke kapasiteten for nødvendig togproduksjon. Utvikling av det lokale og regionale 
knutepunktet Stjørdal stasjon er et delprosjekt i det overordnede prosjektet Kapasitetsøkende tiltak 
Trønderbanen.  
 
Bane NOR ønsker å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av et nytt 
spor ved Stjørdal stasjon, slik at man kan kjøre og drifte to tog i timen mellom Stjørdal og 
Trondheim. Videre skal det utredes mulighet for dagparkering av ett togsett og en ny plattform 
mellom dagens spor 2 og nytt spor 3. Det skal også ses på en løsning for kryssing av jernbanen for 
myke trafikanter ved stasjonsområdet. Varslet planavgrensning gir handlingsrom for å vurdere ulike 
alternativer, sikre nødvendig tilkomst til spor og arealer til rigg- og anleggsfasen. 
Planavgrensningen er ikke endelig og vil muligens bli snevret inn underveis i planprosessen.  
 
Området som det varsles oppstart for vil blant annet erstatte deler av reguleringsplan for 
Sentrumsplan Stjørdalshalsen (PlanID 1-107 vedtatt i 1986) som omfatter stasjonsområdet, og 
deler av bebyggelsesplanen for Stjørdal Stasjonsområde (PlanID 1-086-A vedtatt i 1993).  
 
Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning og det er konkludert med at det ikke 
omfattes av krav om konsekvensutredning. 
 



 
 

Det vil i varslingsperioden bli arrangert et åpent møte for 
alle interesserte, hvor det vil bli informert om planarbeidet 
og være mulighet for å komme med spørsmål. Deler av 
møtet vil bli lagt opp for aktiv samhandling da Bane NOR 
ønsker diskusjon og innspill, spesielt til utforming av 
planlagt kryssing av jernbanen. Møtet vil skje på Quality 
Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20 02.03.2022 kl. 18 
- 20. 
 
For nærmere informasjon om planarbeidet se kunngjøring 
på Stjørdal kommunes nettside: 
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/plan-miljo-bygg-
og-eiendom/reguleringsplaner/medvirkning-og-
horing/igangsatt-reguleringsplanarbeid-og-planprogram-pa-
horing/ og www.banenor.no/KTT. 
 
Forslagsstiller er Bane NOR, og COWI AS er forslagsstillers 
konsulent. Eventuelle innspill til planarbeidet kan sendes til 
COWI AS v/ Håkon Thorvaldsen, Postboks 4220 Torgarden, 
N-7436 Trondheim eller e-post hato@cowi.com innen 
16.03.2022. 
 
For eventuelle spørsmål til planarbeidet kan det tas kontakt 
med følgende kontaktpersoner i prosjektet: 
 
Bane NOR v/ Siri Hollup Broholm, e-post: 
siri.hollup.broholm@banenor.no 
COWI AS v/ Håkon Thorvaldsen, e-post: hato@cowi.com 
eller tlf. + 47 90 23 97 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Siri Hollup Broholm 
Prosjekteringsleder arealplan 
Utbygging, Plan og portefølje 
 

Figur 1: Planområdet vist med stiplet linje. 
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