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Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: Hotel Quality 

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 22 stk Gjester: 1 stk 

VINLOTTERI OG KAFFE:  Kr 380,- 

 

Thorbjørn ønsker velkommen til ukas møte.  

I denne perioden har vi ingen medlemmer som har bursdag. 

Den heldige vinneren av vinlotteriet ble Jon Eidsvik 

Kveldens foredragsholder er Torstein Mørseth fra Stjørdal Næringsforum. Temaet er Fremtidsvisjon 

for Stjørdal 2050. 

Han presenterer Stjørdal Næringsforum sitt innspill til Sentrumsplan og kartet viser de byggeområdene 

som kunne vært benyttet og byggegrensa mot LNF området.  

Stikkord for planen er, Infrastruktur, identitet, hva er Stjørdal? Fortetting. Parkering, adkomst til sjøen. 

Langsiktighet og forutsigbar planlegging 

En viktig lærdom fra dette arbeidet er å komme inn til politikerene med innspillene, før høringen og 

planene blir laget. Noen av forslagene er spilt inn for å få til diskusjoner, for å få det på dagsorden. 

Noen generelle betraktninger: Ta høyde for langsiktig tenking. Mange av dagens løsninger vil være 

uaktuelle i fremtiden. Det er en sterk urbaniseringstendens med nye typer transportmidler og 

reisemønster. Det er behov for større variasjon i typer boliger for å gi ulike grupper en mulighet for 

bosetning i sentrum. Vi må tenke på hvem skal de ulike områdene være attraktive for. 

Næringslivet ønsker forutsigbarhet. Det bygges i høyden. Triangel Park med 6 etg og 2000kvm 

næringsareal åpnet 6.november. Hegra Sparebank er inne der. 

Brannstasjonen kommer til å bli flyttet, Vianor ønsker å flytte. Det vil bli store arealer tilgjengelige i 

dette kvartalet. 

Det skal bygges i inntil 6 etg i sentrum. Dette gjelder også kommunens tomter. Unntak er 

stasjonstomta. Det er ønske om å bygge høyhus på «hoteltomta» ved Kimen. Det er signalisert inn fra 

SNF at det ikke er ønskelig med flere hoteller i sentrum. 

I «gamle Stjørdal» må det gis samme mulighet til utvikling som resten av sentrum. Det må tenkes litt 

alternativt for de gamle husene. Bygge bak dem eller om de bygges inn. 

Han mener det er for lite diskusjon om næringsutvikling og for mye om trær og beplantning. 

Alternativt må en endret utnyttelsesgrad kompenseres med andre muligheter for utnyttelse av 

eiendommen, med mindre strenge parkeringskrav. Vi må ta vare på de gamle bygningene. 

Det er viktig att planarbeidet ikke stenger for estetisk utvikling og renovering.  
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Trafikkmønster/parkering. Biltrafikken i sentrum må etter hvert begrenses. Sykkel er et godt alternativ. 

Det blir foreslått å bygge tre overbygde sykkelparkeringer med mulighet for lading av el-sykler.  

Jernbanen er ikke med i sentrumsplanen. Det bør den være. Området bør sees i sammenheng med 

sentrum. 

Dagens parkeringssystem er ikke tilfredsstillende. Vi har seks forskjellige systemer. Det er for 

komplisert. Vi må få et enhetlig system. Kommunen må få fortgang på det, men gjør ingenting før den 

nye forskriften er ferdig. I fremtida vil vi ha parkeringshus og kjellere. På jernbanen, Coop, Kimen, 

Torgkvartalet og Yrkesvegen. Parkeringskravet til bolig må senkes til 1,0. 

Kollektivtransport. Få et samarbeid med Nettbuss for ytterligere forbedring av kollektiv tilbudet. 

Foreslår at gågata i Kjøpmannsgata beholdes som den er, den forlenges ikke, men utvider med en 

gate til. 

Skiltingen i Stjørdal framstår som mangelfull og lite planmessig. Ansvar for skilting er Kommunen og 

Statens vegvesen. Vi må få skiltet opp skikkelig til parkering, idrettsanlegg, Kimen, Jernbanestasjonen  

osv. Man må være godt kjent for å finne frem som det er nå. 

Stjørdal stasjon er et viktig område for Stjørdal og burde være en del av sentrumsplanen. Kan gjerne 

bygge høyt, men vi må ikke stenge for sjøen. Må kunne bygge tett ved kollektiv knutepunkt. 

Universitet i Stjørdal hadde vært flott. Ungdom og studenter er viktige for en by og skaper liv og gjør 

det mer attraktivt her. Etter og videreutdanningen står tungt i Stjørdal. 

Det skal være hyggelig og vakkert å komme til Stjørdal og vi må ta bedre vare på det vi har her, 

vedlikeholde det bedre. 

 

 

 

Finn Jarle Sørli 

Sekretær Stjørdal Rotaryklubb 

 

 


