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Evaluering og status 2015 
 

Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt av Bystyret i april 2008. Stortinget godkjente Miljøpakkens 

trinn 2 i juni 2013, etter forutgående behandling i bystyre og fylkesting. Målene fra trinn 1 er forut-

satt videreført til trinn 2. 

 

Denne rapporten evaluerer måloppnåelse og beskriver status på prosjektgjennomføring og økonomi 

per 2015.  

 

I bystyrets vedtak fra 2008 inngår 10 målsettinger som forutsettes evaluert årlig. Gir ikke tiltakene 

tilstrekkelig effekt, skal bystyret vurdere andre tiltak for å nå målene. Evalueringen viderefører til-

svarende evaluering for 2012 og 2013/14. I denne utgaven er presentasjonen forenklet, for nærmere 

beskrivelse av metode og indikatorvalg vises det til de tidligere evalueringene. 

 

Status for prosjektgjennomføring og økonomi oppsummerer gjennomførte tiltak i Miljøpakkens 

utbyggingsprogram, inkludert kostnader og økonomiske omdisponeringer i løpet av året. Dette er 

også en oppfølging av rapportering fra tidligere år. Status danner grunnlag for revisjon av Miljø-

pakkens handlingsprogram, samt for årlig rapportering til statlige og lokale myndigheter og politi-

kere.  

 

Rapporten er utarbeidet med bistand fra Trondheim kommune, STFK/AtB og Statens vegvesen.  

Evalueringsdelen av rapporten er sammenfattet av Jon Hoem (Miljøpakken, Trondheim kommune) 

og Oddgeir Myklebust (Miljøpakkens sekretariat). Statusdelen er sammenfattet av Tore Langmyhr 

(Miljøpakkens sekretariat) og Stian Pallin Duvsethe (Miljøpakken, Trondheim kommune). 

 

 

 

 

Trondheim 27.11.2015 

 

 

Henning Lervåg 

leder Miljøpakkens sekretariat 
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Evaluering 2015 
 

 

Målene i Miljøpakken - kortversjon av utviklingen  

I de tidligere evalueringene er status angitt med smilefjes. Dette er endret til tallverdi 1-6 i henhold 

til signaler i politisk behandling av handlingsprogrammet 2015. (6 er best, 1 er dårligst).  

Målene 
Utvikling 

2012 2013/14 2015 

1. CO2-utslippene fra transport skal reduseres med minst 20 % i 

Trondheim innen 2018 i forhold til 2008-nivå.   
 

2. Andelen som reiser med miljøvennlig transport (gang-, sykkel- og 

kollektivtrafikk) skal øke til 50 % av alle turer innen 2018 (fra 42 % 

i 2008). Andelen reiser med privatbil skal reduseres til 50 % innen 

2018 (fra dagens 58 %), og en vesentlig del av bilreisene skal foretas 

med biler med lavt utslipp. 

?  
 

3. Trondheim skal gjennom å investere inntil 800 millioner kroner ha 

på plass et helhetlig gang- og sykkelvegnett som styrker byens posi-

sjon som Norges fremste sykkelby innen 2018. 
1
) 

(I trinn 2 er investeringsrammen fram til 2025 fastsatt til 1,3 mrd, 

handlingsprogram 2014-17 antyder mulig ytterligere økning med by-

miljøavtale/belønningsavtale). 

  
 

4. Framkommeligheten for kollektivtrafikken skal bedres. Gjennom-

snittshastigheten skal øke med 25 % innen 2010 i de sentrale byom-

rådene. Innen 2018 skal hastigheten økes med 15 % på øvrige deler 

av hele stambussrutenettet og hastigheten skal øke ytterligere i de 

sentrale byområder. 

  
 

5. Det lokale bymiljøet skal bedres betydelig. Alle miljøkrav knyttet til 

lokalt bymiljø skal ivaretas minst i henhold til nasjonale forskrifter.   
 

6. Trondheim skal sette inn ekstratiltak mot støy. Antall personer som 

er plaget av trafikkstøy i Trondheim skal være redusert med 15 % i 

2024 i forhold til 2011 
2
) 

? ? ? 

7. Byutviklingspolitikken med vekt på fortetting skal fortsette. 80 % av 

tilveksten av nye boliger skal skje innenfor eksisterende tettstedsav-

grensning. 60 % av tilveksten av arbeidsintensive arbeidsplasser skal 

komme innenfor ”Kollektivbuen”. Det er et langsiktig mål at areal-

krevende og ikke arbeidsintensiv næring må flyttes ut av pressområ-

der. 

  
 

8. De direkte klimagassutslippene fra transport i Trondheim kommu-

nes egen virksomhet skal reduseres med 40 %.   
 

9. Trondheim kommune skal jobbe hardt for at det private næringsli-

vet, offentlige myndigheter og virksomheter, kollektivtilbydere og 

drosjenæringen gjennomfører tiltak med tilsvarende ambisiøse mål 

om utslippsreduksjon. 

 ? 
 

10. Antall trafikkulykker skal reduseres med minst 20 % i forhold til 

perioden 2000-2005. Nullvisjonen er overordnet rettesnor for arbei-

det med trafikksikkerhet. 
  

 
1
): Teksten er tydeliggjort for dette målet. 

2
): Omformulert – se mål 6  
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Mål 1:  Reduksjon av CO2-utslipp 

Mål 1:  CO2-utslippene fra transport skal reduseres med minst 20 % i Trondheim innen 

2018 i forhold til 2008-nivå. 

Utdyping av målet (fra Miljøpakkevedtaket): 
CO2-utslippene fra transport avhenger av transportomfang og utslipp per kjørte kilometer. Da målet ble 

fastsatt ble det antydet at dette kunne skje ved: 

 Reduksjon på grunn av redusert kjøring med motorisert transport: Ca. 12 %.  

 Redusert utslipp på grunn av overgang til el-/hybrid- og biodrivstoffkjøretøy: Ca. 8 % 
(Selv om det er vekst i reisevirksomhet på grunn av befolkningsøkning og økt økonomisk aktivitet.) 

Anbefalte 

indikatorer: 
 CO2- statistikk på kommunenivå fra SSB vil foreligge i desember 2015. Denne vil gi 

utviklingstall for transport.  

 Nasjonale RVU-tall for 2009/10 og 2013/14 for å beregne utvikling i utkjørt lengde 

med privatbil av bosatte i Trondheim. (Reiser innenfor Trondheimsregionen som ikke er 

lengre enn 10 mil) 

 SSB-statistikk for kjørelengder for kontroll. Omfatter alle reiser for biler med eier i 

Trondheim (gir feil for leasing etc.) og estimerer kjørelengde for nye kjøretøy (4 siste 

år). 

 Andel ladbare biler i Trondheim sammen med utviklingstall for CO2-utslipp for nye 

biler gir indikasjoner for reduserte utslipp på grunn av motorteknologi. 

Status 2015:  Redusert motorisert transport: RVU-tall tilsier at antall bilturer med privatbil i Trond-

heim er redusert med 3000, fra 211.000 i 2009/10 til 208.000 i 2013/14. Gjennomsnittlig 

lengde på disse bilturene har økt i følge RVU-tallene. Antall utkjørte km med privatbil 

blir ut fra dette 3 % høyere i 2013/14 enn i 2009/10. (Folketallet har samtidig økt med ca 

6 %.) Samtidig angir SSB-statistikk for samme periode en nedgang i kjørelengde på 5 % 

for totalt utkjørte km for personbiler med eier i Trondheim.  

 Reduserte utslipp per kjøretøy: Andel ladbare biler har økt til 3400 per september (4,4 % 

av bilparken i Trondheim). Utslipp fra nyregistrert kjøretøy synker, ca 7 % nedgang per 

år siden 2010 (inklusive ladbare biler). AtB oppgir at bruk av biogass reduserer CO2-

utlipp fra buss med 1.400 tonn i 2015. 

Vurdering 

av målopp-

nåelse og 

behov for 

revurdering 

av tiltak. 

 

 

 

 

 

 

    

 Det framgår under mål 2 at andelen miljøvennlige reiser har en positiv utvikling, og at 

nasjonalt mål om at all trafikkvekst i storbyområdene skal tas miljøvennlig er oppnådd. 

Det er indikasjoner på at antall utkjørte km med personbil i Trondheim er relativt stabilt, 

til tross for folketallsveksten. Statistikk indikerer at det heller ikke er grunn til å tro at 

det har vært reduksjoner for andre kjøretøytyper. Dette sannsynliggjør at for å oppnå re-

duksjonen på 20 prosent fram til 2018 må tilnærmet hele reduksjonen tas med utslipps-

reduksjoner per kjøretøy.   

 Det liten grunn til å tro at annet fossilfritt drivstoff enn el skal kunne gi nevneverdig 

effekt for privatbiler fram til 2018. Det er positivt at omsetningen av ladbare kjøretøy 

fortsatt er økende i Trondheim. Gjennomsnittlig utslipp for nyregistrerte biler (inklusive 

ladbare) har hatt ca 7 prosent gjennomsnittlig nedgang per år de siste 4 årene. For å an-

slå reduksjon av CO2 fra personbilene i Trondheim, må en ta utgangspunkt i aldersforde-

lingen på bilene samt gjennomsnittlig kjørelengde og gjennomsnittlig CO2-utslipp for 

hver aldersgruppe (årsmodell). Miljøpakken har gjort en slik beregning for 2008 og 

2014. Dersom total kjørelengde for alle bilene settes lik i 2008 og 2010 (som kulepunk-

tet over kan indikere) er CO2-utslippet beregnet redusert med i størrelsesorden 10 pro-

sent på grunn av mindre utslipp per bil.  

 Det er betydelig sprik i tallmaterialet fra ulike kilder for inngangsdata for de beregning-

ene som er gjort over (RVU og SSB-statistikk). Dette gjør at tallene er usikre og må be-

handles med varsomhet.     

 Det vil forhåpentligvis komme tall for totale CO2-utslipp fra transport i SSB-statistikken 

som kommer i desember 2015.  Vi velger å avvente mer detaljert evaluering og eventu-

ell revurdering av tiltak inntil denne foreligger.   
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Mål 2:  50 % av alle reiser med miljøvennlige transportmidler i 2018 
Mål:  Andelen som reiser med miljøvennlig transport (gang-, sykkel- og kollektivtrafikk) 

skal øke til 50 % av alle turer innen 2018 (fra 42 % i 2008). Andelen reiser med  

privatbil skal reduseres til 50 % innen 2018 (fra dagens 58 %), og en vesentlig del av 

bilreisene skal foretas med biler med lavt utslipp. 

Utdyping av målet i nasjonale føringer: 
I nasjonalt klimaforlik er det angitt som mål at all vekst i persontrafikk i storbyområder må tas med mil-

jøvennlig transport. Det er relevant også å evaluere dette målet for Trondheim. 

Anbefalt 

indikator: 
 Nasjonal Reisevaneundersøkelse (RVU) skal nå gjennomføres kontinuerlig for storby-

områdene. Vil gi svar på måloppnåelsen i Miljøpakken, og blir også indikator for by-

miljøavtaler. 

Status 2015: Figuren viser andelen med bil (bilførere og bilpassasjerer) sammenstilt med miljøvennlig 

transport: Utgangspunktet i 2008 er sammenlignet med Reisevaneundersøkelsen 2013/14.  

  

 Miljøpakkens mål: 
RVU 2009/10 viser at det var ubetydelig endring i 58/42-fordelingen fra 2008 før inn-

føringen av bomsystemet i 2010. RVU 2013/14 kan ses som en midtveis-status fram til 

2018. Det tilsier at vi allerede halvvegs har oppnådd nær 2/3 av målet i Miljøpakken 

om 50 % miljøvennlig transport.   

 Nasjonal føring om all trafikkvekst med miljøvennlig transport: 

I evalueringen av Mål 1 (CO2) framgår at antall reiser med privatbil er svakt synkende 

fra 2009/10 til 2014, til tross for befolkningsveksten. Det viser at vi oppfyller dette na-

sjonale målet. 

Vurdering av 

måloppnåelse 

og behov for 

revurdering 

av tiltak.  
 

       

 RVU for 2013/14 viser at vi ligger godt an til å nå målet. Mange effektive tiltak er satt 

inn: Vesentlig forbedring og vekst i kollektivtrafikken er oppnådd gjennom økt fram-

kommelighet, frekvens og redusert pris. Vegprising gjennom bomsystemet og bygging 

av sykkelvegnett virker inn. Parkeringspolitikken er også et viktig virkemiddel. 
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Mål 3:  Helhetlig gang- og sykkelvegnett og styrket posisjon som  

 Norges fremste sykkelby 
Mål:  Trondheim skal gjennom å investere inntil 800 millioner kroner ha på plass et  

helhetlig gang- og sykkelvegnett som styrker byens posisjon som Norges fremste  

sykkelby innen 2018.  

Utdyping av målet:  
Målformuleringen er omformulert for å gjøre den mer forståelig, uendret innhold.  

Miljøpakkens trinn 2: I trinn 2 er investeringsrammen fram til 2025 fastsatt til 1,3 mrd, handlingspro-

gram 2014-17 antyder mulig ytterligere økning gjennom bymiljøavtale/belønningsmidler.  

Midtbyen og bynære områder (5 km fra sentrum) prioriteres i hovedsak først.  

Vedtatt sykkelstrategi (Bystyet 2014): Et utvalg av de viktigste måleindikatorene:  

 2009 2018 2025 

Sykkelandel: 7,5% 11% 15% 

Lengde veg særlig tilrettelagt for syklister 12 50 80 

Antall p-plasser for sykkel i sentrum 650 1000 1300 

Antall skadde syklister skal ikke øke 50 45 45 

    
 

Anbefalte 

indikatorer: 
 Målet i Miljøpakken er rettet mot ressursbruk. Grunnlag er regnskap og budsjett/ 

handlingsprogram, 

 ”Fremste sykkelby” måles ut fra sykkelandeler i nasjonal RVU og holdninger i  

Framtidens byers undersøkelse.  

 Sykkelstrategien inngår ikke i målet men gir god indirekte beskrivelse: Kriterier i  

tabellen over kan måles direkte.  

 Indikatorer i gå-strategi legges til grunn som indirekte beskrivelse når denne er vedtatt. 

Status 2015:  Ressursbruk: I perioden 2010-2014 er det regnskapsført ca 350 mill. kr til sykkeltiltak. 

Handlingsprogram 2015-2018 angir ca 540 mill kr. Totalt blir det 890 mill perioden 

2010-2018. Dvs. at planen nå er å bruke vel 10 % over 800 mill kr som angitt i det  

opprinnelige målet.  

 Beste storby: I følge RVU 2013/14 ligger Trondheim nesten likt med Kristiansand som 

har rundt 10 % sykkelandel, det vil si at Trondheim nesten har innhentet Kristiansand 

siden 2009/10. Stavanger ligger like etter, mens de øvrige store byene har andeler på 

5 % og mindre. Framtidens byers holdningsundersøkelse viser at Trondheim har størst 

andel personer som er tilfreds med bygging av sykkelveger. 

 Dobling sykkelandel: RVU 2013/14 viser at sykkelandelen i Trondheim nå er 8,7 %. 

Fortsetter det lineært, nås ca 11 % i 2018. 

 Total lengde sammenhengende hovednett for sykkel på eget vegnett: Nye strek-

ninger 2010-15 finansiert av Miljøpakken, programområde sykkel, er18 km. Samme 

veksttakt fram til 2018 tilsier total lengde på 41 km, sykkelstrategien angir 50 km. (NB: 

I tillegg er sykkelbaner reasfaltert med rød asfalt, samt at det er etablert 4,8 km 

gang/sykkelveg i Heimdalsområdet som primært er tilbud for syklister.   

 Antall offentlige sykkelparkeringsplasser i sentrum: Totalt er det nå ca 790 plasser, 

det mangler ca 50 plasser for å ligge på lineær utvikling til målet om er 1.000 plasser i 

2018. I tillegg har Miljøpakken bidratt til sykkelstativ på skoler og bedrifter. 

 Politiregistrerte sykkelulykker: Antallet synker, men det er uklart om dette skyldes 

tilfeldige svingninger eller reell utvikling. Få ulykker blir politiregistrert. 
Vurdering av 

måloppnåelse 

og behov for 

revurdering 

av tiltak. 

       
        

 Det er antatt et forbruk fram til 2018 på 890 mill kr til sykkeltiltak, høyere enn målet 

som angir 800 mill kr.  

 Ut fra RVU- data og holdningsundersøkelse i Framtidens byer, er vi blant Norges 

fremste sykkelbyer sammen med Kristiansand. 

 RVU-data viser at det nå sykles mer på lengre avstander. Det er grunn til å tro at tilret-

telagt hovedvegnett for sykkel medvirker til dette.  
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Mål 4:  Bedre framkommelighet for kollektivtrafikken 
Mål:  Framkommeligheten for kollektivtrafikken skal bedres. Gjennomsnittshastigheten skal 

øke med 25 % innen 2010 i de sentrale byområdene. Innen 2018 skal hastigheten økes 

med 15 % på øvrige deler av hele stambussrutenettet og hastigheten skal øke  

ytterligere i de sentrale byområder. 

Utdyping av målet: 

”Sentrale byområder” defineres som kollektivbuen.  

Status 2015: Reisehastighet for buss i Trondheim (Tall for 2013-15: Tall fra sanntidsregistrering for  

2 ulike uker): 

 

 SVV hadde manuelle målinger fram til 2012 (blå og rød i figuren). Fra 2013 har AtB 

sanntidsmålinger (grønn og lilla), men de er ikke direkte sammenlignbar med tidligere 

år fordi målte ruter opphørte/ble endret. Ingen målinger der søyler mangler i figuren. 

Målene for 2018 for sanntid er kalibrert ut fra hvor stor andel av måloppnåelse en re-

gistrerte i de manuelle tellinger fram til 2010/12.   

 Hastighetsøkningen på stambussrutene (hele byen inklusive kollektivbuen) fra 2013 til 

2014 var 0,6 km/t, mens det er registrert en nedgang på 0,2 km/t i 2015. For å nå målet 

i 2018 må gjennomsnittlig hastighetsøkning per år være 0,35 km/t.    

 Hastighetsmålingene i kollektivbuen viste en kraftig vekst fra 2008 til 2009. Målet for 

kollektivbuen var satt til 25 % fram til 2010. For 2010 mangler vi tall, men antar at 

målet på 25 % ble nådd, siden 20 % allerede var oppnådd i 2009. Fra 2013 til 2015 var 

det en gjennomsnittlig økning i reisehastighet i kollektivbuen på 0,6 km/Trondheim 

per år. 

 Tall for kjørehastighet (holdeplasstid unntatt) viser positiv utvikling for kollektivbuen, 

mens stamrutene etter en økning i 2014, er tilbake på nivået i 2013 i 2015.   

Vurdering 

av målopp-

nåelse og 

behov for 

revurdering 

av tiltak. 

 

       

 Utviklingen i reisehastighet har i perioden fra 2008 fram til 2014 vært positiv først og 

fremst pga. innføring av gjennomgående kollektivfelt, men også aktiv signalpriorite-

ring og forenkling av billettering. Utviklingen har stagnert noe i 2015. Utbyggingsar-

beider på E6 øst, i Dybdals veg og på Elgeseter bru sammen med stenging av  

Ranheimsvegen må tas med i betraktning. Uansett ligger reisehastigheten de to siste 

årene nær målene for reisehastighet i 2018 både på stambussrutene og sentralt. 

 Det største potensialet for økt reisehastighet ligger sannsynligvis i tiltak som reduserer 

holdeplasstidene.  

 Hastighetskrav må ivaretas uten å redusere trafikksikkerheten. 
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Mål 5:  Forbedring av lokalt bymiljø, og ivaretakelse av miljøkrav  
Mål:  Det lokale bymiljøet skal bedres betydelig. Alle miljøkrav knyttet til lokalt bymiljø skal 

ivaretas minst i henhold til nasjonale forskrifter. 

Utdyping av målet:  
Luftkvaliteten i Trondheim er påvirket av NO2 fra eksos og fyring og svevestøv fra kjøring med piggdekk 

på bar asfalt.  I tillegg overvåkes mengder PAH og benzen i lufta. Vi evaluerer opp mot dagens forskrifts-

krav for NO2 (forbrenning) og PM10 (svevestøv). Strengere krav for svevestøv er foreslått fra 2016. 

Anbefalte  

indikatorer: 
 Antall timer med overskridelser av forurensingsforskriftens krav til maksimal konsentra-

sjon av NO2 (forbrenning)  

 Antall døgn med overskridelser av forurensingsforskriftens krav til maksimal konsentra-

sjon av PM10 (svevestøv).  

Status 

2013/14: 
I figuren nedenfor er målinger for NO2 og PM10 vist: Det er angitt gjennomsnitt for kom-

munens fire faste målestasjoner. Siden årsvariasjoner kan ha utenforliggende årsaker 

(klima etc.), har vi valgt å presentere gjennomsnittlige 3-årsperioder: 

 
 

 2013 var det første året Trondheim klarte å overholde alle kravene i forurensningsfor-

skriften på alle målestasjoner. Forskriften ble også oppfylt i 2014. 
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 Forbrenning (NO2): Figuren viser en tydelig positiv utvikling. I 2014 hadde  
Trondheim ingen timer over 200 µg/ m

3
, 3 timer over 150 µg/ m

3
 og et årsmiddel på 

34,2 µg/ m
3
 på den verste målestasjonen (forskrift: maks 40 µg/ m

3
). 

Årsaker, NO2: Redusert biltrafikk gjennom sentrum (spesielt tunge kjøretøy), bedre 

bilpark/utskifting av busser, økt andel el-bil, lokal fyrkjelforskrift, fjernvarmeutbygging 

mv.  

 Svevestøv, PM10: Svevestøv økte etter avvikling av piggdekkgebyret i 2010, men situa-

sjonen er nå forbedret. I 2014 var det 17 døgn over kravet til døgnmiddel (50µg/ m
3
). 

Forurensningsforskriften tillater 35 døgn. Nasjonalt mål er 7 døgn. Årsmiddelverdien 

var 21,7 µg/m
3
. Kravet er 40µg/m

3
.  

Årsaker svevestøv: Piggdekkandelen var lavest i 2010 (siste år med gebyr), i sesongen 

2014/2015 var den over 35 %. Kommunen, vegvesenet og fylkeskommunen har kom-

pensert med kraftig forbedrede rutiner på renhold og støvdemping. Det er registrert en 

mindre positiv trend på E6-Tiller enn i sentrum. Dette kan skyldes økt tungtrafikk (ut-

bygging på Sandmoen og Torgård og mye massetransport). 
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Mål 6:  Reduksjon av trafikkstøy 
Mål:  Trondheim skal sette inn ekstratiltak mot støy. Antall personer som er plaget av  

trafikkstøy i Trondheim skal være redusert med 15 % i 2024 i forhold til 2011 (Om-

formulert – se under) 

Utdyping av målet (fra Miljøpakken): 

Evaluering 2012 og 2013/15 redegjør for konkretisering av mål, indikatorer og beregningsverktøy:  

Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå fra trafikk skal reduseres med 30 % i perioden 

2011- 2024. Det må også settes inn tiltak spesielt mot utendørs støy ved skoler, barnehager og institusjo-

ner. 

Anbefalte 

indikatorer: 
 Antall personer som utsettes for innendørs støy over 38 dBA: 30 % reduksjon fra 2011 

til 2024.  

 Antall personer som utsettes for utendørs støynivå ved bolig over 60 dB, med og uten 

stille side (beregning i 2 m høyde) 15 % reduksjon fra 2011 til 2024. 

 Støytiltak ved skoler, barnehager og institusjoner med utendørs støynivå over 60 dBA 

(beregning i 2 m høyde) skal dokumenteres. 

Status 2015: Beregningen for 2011 viser at 8.800 personer var eksponert for støynivå over 38 dBA i 

boligen sin, 31.900 personer hadde støynivå over 60 dBA utenfor boligen. Målene er 

beregnet ut fra disse tallene. 

   

Vurdering 

av målopp-

nåelse og 

behov for 

revurdering 

av tiltak. 

 

 

   ? 

 Neste støykartlegging vil gjelde 2016 og foreligge i 2017. Inntil da har vi ikke konkre-

te målinger.  

 Derfor beskrives noen konkrete tiltak de siste årene: Siden 2011 er det gjennomført 

støytiltak lang E6 på Tiller i forbindelse med ny vegstrekning. Begge sider av Okstad-

bakken blir ferdigstilt i 2015. Østre Rosten nord for Tillerringen ferdig i 2015. SVV 

har ferdigstilt støyskjerm langs Oslovegen ved Sivert Dahlens veg i 2015. Ny veg fra 

Stavne til Pirbrua har redusert støybelastningen for boliger på strekningen Stavne-Ila. 

Åpning av Strindheimtunnelen i 2014 har ført til mindre trafikk i Innherredsveien og 

dermed mindre støybelastning for bebyggelsen på strekningen. Samtidig har enkelte 

boområder fått mer trafikk på grunn av utbygging og mer gjennomkjøring.  

 Skoler og barnehager: Det er ikke gjennomført tiltak for eksisterende anlegg. Alle nye 

anlegg blir gjennomført i henhold til støykrav i reguleringsplan. 
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Mål 7:  Byutviklingspolitikken med vekt på fortetting 
Mål:  Byutviklingspolitikken med vekt på fortetting skal fortsette. 80 % av tilveksten av nye 

boliger skal skje innenfor eksisterende tettstedsavgrensning. 60 % av tilveksten av 

arbeidsintensive arbeidsplasser skal komme innenfor ”Kollektivbuen”. Det er et lang-

siktig mål at arealkrevende og ikke arbeidsintensiv næring må flyttes ut av pressområ-

der. 

Utdyping av målet:  

 Begrunnelsen for målene er at arealbruk/lokalisering har stor og varig betydning for reiseomfang.  

Korte avstander gir mindre reisebehov, og konsentrasjon gir også bedre vilkår for kollektivtrafikk.  

Anbefalte 

indikatorer: 
 Andel godkjente nye boliger innenfor eksisterende tettstedsavgrensning (SSBs avgren-

sing per 2008) 

 Andel nytt areal til arbeidsintensive virksomheter i kollektivbuen 

 Utflytting av arealkrevende virksomhet fra pressområder blir dokumentert 

 For evaluering av bymiljøavtalene skal boligenes og arbeidsplassintensive arbeidsplas-

sers avstand til større sentra/store kollektivknutepunkt være indikator 

Status 2015: Lokalisering av arbeidsplassintensive arbeidsplasser og godkjente boliger: 

 

Vurdering 

av målopp-
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 2008-2014: 78 % av nye godkjente boliger i Trondheim kommune har kommet innen-

for SSBs tettstedsavgrensing per 2008. Nær målet om 80 %.  

 2008-2014: 56 % av nye arbeidsplassintensive arbeidsplasser har kommet i kollektiv-

buen. Nær målet om 60 %. Det er naturlig at de årlige variasjonene er større for ar-

beidsplasser fordi store byggeprosjekt slår kraftig ut..  

 Arealoversikter fra kommuneplanens arealdel og bla. analyser av samlokalisering av 

NTNU viser at det fortsatt er store muligheter for utbygging i tråd med kriteriene. Om-

disponeringer på spesielt Nyhavna, Brattøra og Sorgenfri/Stavne tilsier at arealkreven-

de virksomheter flytter ut. Trondheim kommune utvikler Torgård, men det er ikke til-

strekkelig. Utvidelser på Tiller er inne i kommuneplanens arealdel. I IKAP inngår også 

aktuelle areal i nabokommunene. 
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Mål 8:  Reduksjon av klimagassutslippene fra egen virksomhet  
Mål:  De direkte klimagassutslippene fra transport i Trondheim kommunes egen virksomhet 

skal reduseres med 40 %. 

Utdyping av målet: 

Målet innebærer at Trondheim kommune ønsker å gå foran, med egen utslippsreduksjon som er det dob-

belte av målet for bysamfunnet (Mål 1).  

Anbefaling 

indikator: 
 Totalt CO2- utslipp fra Trondheim kommunes egen kjøretøy/maskinpark og leasede 

biler, basert på drivstofforbruk.  

 Utvikling i utslipp per km er en tilleggsparameter.  

Status 2015: Utslippene har steget fram til 2012 for så å flate ut. Tunge kjøretøy har hatt svak økning, 

utslipp fra lette kjøretøye har vært stabil. Utslippsveksten skyldes primært økt tjeneste-

produksjon. For de lette kjøretøyene er utslipp per km redusert med 34 %. Tunge kjøretøy 

har liten endring i utslipp per km. Mange kjøretøy er gamle med høye utslipp. Utslippene 

vil bedres noe framover når gjennomsnittsalderen synker.  

 

Vurdering 

av målopp-

nåelse og 

behov for 

revurdering 

av mål. 

 

       

 Figuren viser at utslippskutt må øke radikalt dersom målet skal nås i løpet av de fire 

gjenstående årene.  

 Ny kjøretøystrategi for Trondheim kommune ble lagt fram for bystyret i januar 2014. 

Bystyret ba om nærmere utredning av Trondheim kommunes bruk av biogass. Omar-

beidet kjøretøystrategi ble behandlet i bystyret i oktober 2015. Vedtaket fastholder må-

let om 40 % utslippsreduksjon innen utløpet av 2018. 

 Innen utgangen av 2015 vil Trondheim kommune ha over 100 el-biler. Kjøretøystrate-

gien beskriver minimum en dobling av antallet fram til 2018. skal lages en plan for al-

ternativ til tradisjonelle biler/drivstoff og kjøreadferd. 
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Mål 9:  Påvirkning overfor næringsliv 
Mål:  Trondheim kommune skal jobbe hardt for at det private næringslivet, offentlige  

myndigheter og virksomheter, kollektivtilbydere og drosjenæringen gjennomfører tiltak 

med tilsvarende ambisiøse mål om utslippsreduksjon. 
Utdyping av målet: 

Ikke konkret målbart, ”jobbe hardt for” er ikke kvantifiserbart. Kontaktutvalget i Miljøpakken har bestilt 

en ny vurdering av indikatorer. Evalueringen i 2015 inneholder et forslag til nye indikatorer. 
Anbefalte 

indikatorer: 
 Indikatorer for reiserådgiving: 
o Kontakt med skoler: Antall skoler som kontaktes 
o Antall elever som kjøres til skolen 
o Sykkelvennlig arbeidsplass: Antall bedrifter som deltar 
o Kontakt med bedrifter: Antall bedrifter som kontaktes 

 RVU-data gir svar på utvikling av antall ansatte som har avgiftsbelagt parkering. Dette 

sammen med en gjennomgang av kjente parkeringsbegrensninger i bedrifter brukes som 

indikator.    
Status 2015: Reiserådgivning:  

Reiserådgivningstjenesten ble styrket med ny leder i april 2015 og utgjør nå 190 % stilling. 

Den nye lederen er tilknyttet Trondheim kommune 

 Prosjekt Tiltak ved skoler: Hallset, Singsaker, Charlottenlund og Eberg er pilotskoler i 

prosjektet. Tema: Trafikkopplæring, trafikksikkerhet og endring av reisevaner.  

 Skoletellingene viser at antallet elever som kjøres til skolen har gått ned fra 21 til 18 % 

og antall syklende elever har økt fra 8 til 20 %.  

 Andre skoler: Det er også iverksatt et samarbeid om trafikkopplæring med Byåsen og 

Åsheim skole. Tellinger ved 15 barneskoler både vår og høst måler endring i reisevaner. 

Mopedbruk tas nå opp med videregående skoler. Strinda og Byåsen har fått tilbud om bi-

stand. 

 Sykkelstativer: Det er delt ut sykkelstativer til byens skoler, barnehager og helsehus: 
o 2015: 1.542 sykkelstativplasser, hvorav 982 til skoler 
o 2014: 750 sykkelstativplasser, hvorav 330 ble utdelt til skoler. 
o 2013: 950 sykkelstativplasser, hvorav 875 ble utdelt ved skoler.  

 Sykkelvennlig arbeidsplass: Reiserådgiverne bistår bedrifter som ønsker å bli mer syk-

kelvennlige. Parkeringsplasser for sykkel og garderober er viktigste tiltak for at ansatte 

skal sykle til jobb. Fra 2014 kåres årlig den mest sykkelvennlige arbeidsplassen.  I 2014 

deltok 56 bedrifter og Siemens vant. I 2015 deltar 70 bedrifter.  

 Kontakt med bedrifter: 12 bedrifter har enten tatt kontakt eller blitt kontaktet for endring 

eller omlegging av reisevaner. I 6 av bedriftene pågår arbeid. 

 
Parkering: 

 RVU-data for arbeidsreiser som ender i Trondheim viser at det er 10 % færre som har fri 

parkering i 2013/14 enn i 2009/10. Andelen arbeidsreisende med fri parkering i 2013/14 

er 67 %. I Midtbyen var andelen med fri parkering 25 % i 2013/14, hvorav nesten samt-

lige (22 %) på plass disponert av arbeidsgiver. 

 NTNU innførte parkeringsavgift fra høsten 2014, med svært lav sats. RVU for NTNU 

gjennomført i 2013 og i 2015 viser at andelen bilførere er redusert fra 36 til 22 %. 
 Vurdering 

av målopp-

nåelse og 

behov for 

revurdering 

av tiltak. 

 

 

       
 

 Færre elever kjøres til skolen. 

 Sykkelvennlig arbeidsplass: 70 bedrifter deltar, 14 flere bedrifter enn i 2014.  

 4 av 12 bedrifter som det er etablert særskilt kontakt med (I tillegg til Sykkelvennlig 

arbeidsplass) har konkrete positive resultater. 

 Parkeringsrestriksjoner: Færre har nå gratis parkering samtidig som noen flere arbeids-

reiser ender på avgiftsbelagt parkering.  

 Eksempelet fra NTNU viser klar effekt av å innføre parkeringsavgift selv om satsen er 

beskjeden.  
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Mål 10:  Reduksjon i trafikkulykker 
 

Målsetting:  Antall trafikkulykker skal reduseres med minst 20 % i forhold til perioden 2000-2005. 

Nullvisjonen er overordnet rettesnor for arbeidet med trafikksikkerhet. 

Utdyping av målet:  

Første del av målet er konkret og målbart. Del to av målet er ikke kvantifisert.  

Anbefalte 

indikatorer: 
 Statens vegvesens ulykkesstatistikk for antall ulykker totalt, 

 Statens vegvesens ulykkesstatistikk for antall hardt skadde og drepte per år. 

Status 2015: Siden ulykkestall svinger, er det valgt å bruke gjennomsnittstall, i figuren under er den 

løpende utviklingen angitt med 3-årsperioder.   

 

Vurdering 

av målopp-

nåelse, tilta-

kene og evt. 

behov for 

revurdering 

av tiltak. 

 

       

 Ulykker total: Utviklingen går nå i riktig retning etter at antall ulykker økte fram til 

2008-10. Reduksjonen skyldes trolig like mye den generelle utviklingen som tiltak i 

Miljøpakken. Mange av tiltakene som er gjennomført og planlagt, retter seg mot 

trygghet/følt sikkerhet – spesielt på skoleveg og andre steder der barn ferdes. Det er 

gjennomført få tiltak på steder i vegnettet der det faktisk skjer trafikkulykker.  

 Hardt skadde/drepte: Nedgang også her, men antallet har stabilisert seg på det nivået 

som er utgangspunkt for den kommunale trafikksikkerhetsplanen, når en ser på 3-års 

gjennomsnitt. Det ser ikke ut til at målet om 30 % reduksjon fram til 2016 nås. 
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Status prosjektgjennomføring og økonomi 2015 

 

Miljøpakken omfatter ca 230 prosjekt av ulik størrelse. Disse er etablert i perioden 2010-2015. Ca 

120 av prosjektene er avsluttet eller forventes avsluttet i løpet av året. Det foregår byggeaktivitet på 

20-30 prosjekt i 2015, mens nær 100 er under planlegging. Av disse er ca 16 utredninger, mulig-

hetsstudier eller forprosjekt, 15 prosjekt er under regulering og omkring 15 prosjekt er i fasen for 

prosjektering og grunnerverv.  

 

Samlet disponible midler i 2015 (inkludert midler fra tidligere år) for Miljøpakken er 1 273 mill, 

mens årsprognosen på forbruk er 715 mill. Det forventes et mindreforbruk på nesten 560 mill, som 

overføres til 2016. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser på flere prosjekt. Det er ikke gunstig med 

vesentlig mindreforbruk med dagens lave rentenivå siden kostnadsveksten er større enn indeksregu-

leringen av ubrukte midler. (Statlige midler blir indeksregulert med 2,7 %, mens renten på innskud-

det i Bomveiselskapet er på 1 %.)   

 

Figuren under viser hvordan det akkumulerte mindreforbruket har økt siden 2009. I 2015 er det på 

hele 759 mill..   

 

     
 

 

Endringer i økonomiske rammer i løpet av 2015:   

 

 Ved utarbeidelse av handlingsprogrammet for 2015-18 ble det antatt en ekstra tildeling av 

statlige belønningsmidler til kollektivtransport på 55,2 mill kr (ut over de avtalte 170 mill. 

kr i gjeldende fireårsavtale), basert på signaler fra politisk nivå. Trondheimsområdet har vå-

ren 2015 fått 30 mill. kr ekstra i belønningsmidler til kollektivtransporten og 15 mill. kr 

ekstra til sykkeltiltak. Belønningsmidlene til kollektivtransport vil primært bli brukt til å for-

lenge forsøk med biogass på vesentlige deler av bussparken også i 2016. 

 

    Fylkestinget vedtok følgende i juni 2015 ved behandling av revidert budsjett: ”Fylkeskom-

munens forpliktelser til Miljøpakken i Trondheim gis som forutsatt i St.prp. 172 S. Midler til 

Aksjon skoleveg i Trondheim skal prinsipielt være inkludert i denne forpliktelsen, ikke kom-

me i tillegg. I saksframlegget står det: ”Bidrag til Miljøpakken foreslås nedjustert med 9,3 

mill. kr for 2015. Fylkeskommunen har i årene 2010-2015 gitt 9,3 mill. kr til tiltak i Trond-

heim gjennom Aksjon skoleveg på kommunal og fylkeskommunal veg. Dette beløpet kommer 
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i tillegg til fylkeskommunens bidrag til Miljøpakken. Kommunens egenandel til «Aksjon sko-

leveg»-tiltak, har i alle disse årene vært gitt som en del av kommunens bidrag til pakken. 

Altså er praksisen ulik. Det forutsettes at de 9,3 mill. som foreslås omdisponert allerede er 

gitt gjennom Aksjon skoleveg.” 

 

Det betyr at inntektene til kollektivtiltak er 15, 2 mill kr lavere enn forutsatt i handlingsprogrammet, 

at inntektene til sykkeltiltak er 15 mill kr høyere og at inntektene til trafikksikkerhetstiltak er 9,3 

mill kr lavere. De ekstra belønningsmidlene til kollektivtrafikk skulle benyttes til kjøp av biogass. 

Markedet har ikke kunnet levere tilstrekkelig mengde biogass, og forbruket er innenfor tilgjengelig 

ramme. Økte inntekter til sykkel benyttes i 2015 og frigjør midler som disponeres senere år. Inn-

tektsbortfallet for trafikksikkerhet finansieres i 2016 og reduserer rammene for tiltak dette året.     

 

 

Prosjektaktivitet i 2015 

 

Store vegprosjekt 

 Innenfor E6-sørprosjektet er det gjennomført utbygging av flere sykkel- og trafikksikker-

hetstiltak på Rosten. Utbygging av neste etappe Jagtøyen – Sentervegen (E6 Trondheim – 

Melhus) er startet opp med tiltak knyttet til jernbaneundergangen. Hovedarbeidene forventes 

å starte i mars 2016. 

 Sluppen – Stavne og Byåsentunnelen: Plan- og designkonkurranse for ny Sluppen bru er 

gjennomført. Framlagt løsningsforslag har høye kostnader, og er ikke realiserbar innenfor 

dagens vedtatte finansieringsrammer for Miljøpakken.  Ulike løsninger for innsparinger i 

prosjektet, og mulighet for en finansiering, herunder økte statlige bidrag er under utredning. 

Byggestart vil avhenge av avklart finansiering.  

 

Byåsentunellen er i en utredningsfase hvor man ser nærmere på hvordan tunnelen skal utformes og 

hvordan aktuelle løsninger skal kunne finansieres. 

 

Lokale veger og gatebrukstiltak 

 Miljøpakken gir et delbidrag til utbyggingen av Sentervegens forlengelse. Vegforbindelsen 

åpnet i august og binder sammen nytt kryss under E6 ved City syd med Jon Aaes veg. Pro-

sjektet inkluderer sykkelanlegg og en bussveg som kobler Sentervegen og Sivert Thonstads 

veg. 

 Elgeseter gate: I 2015 har det pågått planleggingsarbeid og utredning av flere alternativer 

med og uten tunnel.  

 Tverrforbindelsen Heimdalsvegen – Industrivegen (prosjektet er også kalt Johan Tillers 

veg): Reguleringsplanen er vedtatt og det pågår nå forberedelser knyttet til prosjektering og 

grunnerverv. Lokalisering av ny godsterminal medfører utsettelser. Det gjennomføres derfor 

et forprosjekt før prosjektering.  Det foreligger nå nytt kostnadsanslag og det tas sikte på 

byggestart i 2017. 

  

Kollektivtiltak 

 Miljøpakken har finansiert en betydelig del av driftsutgiftene til kollektivtilbudet i byen og 

nabokommunene (totalt 110 mill. kr). I tillegg benyttes midler til biogass for å erstatte na-

turgass og redusere klimagassutslipp fra bussparken (inntil 20 mill kr). 

 Innherredsveien: Miljøpakken har delfinansiert utbyggingen av superbussholdeplasser og 

sykkelveg med fortau ved Persaunkrysset langs Innherredsveien. Resten er finansiert av 

midler tidligere avsatt for bruk i Innherredvegen i vegprosjektet E6 Trondheim – Stjørdal. 

Videre planlegging av løsning for ”superbusstrasé” pågår. Det arbeides med reguleringsplan 

for strekningen fra Saxenborg allé til Stadsingeniør Dahls gate. 

 Høsten 2015 etableres en forsøksordning med innfartsparkeringsplass i Melhus sentrum, der 
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det skal være mulig å reservere plass for kollektivreisende.  

 Holdeplasser er utbedret og oppgradert til universell utforming: 6 holdeplasser på Flatåsen, 

en i Persaunvegen og en i Leirfossvegen, totalt 8. 

 Forkjørsregulering av viktige busstraseer rundt om i byen. Dette gjelder Persaunvegen, Leir-

fossvegen, Fossestuvegen, Okstadvegen, Klæbuveien. 

 Arbeidet med å etablere sanntidsinformasjon på holdeplasser fortsetter. I 2015 er det etablert 

over 40 nye skjermer med sanntidsinformasjon.  

 Oppgradering av trikkens infrastruktur skjer løpende. I 2015 er det utført en rekke mindre 

oppgraderinger langs traseen og flere av holdeplassene er også oppgradert til universell ut-

forming.  

 Høgskoleringen: Det er vedtatt reguleringsplan for kollektivfelt gjennom Høgskoleringen.  

 Jonsvannsveien kollektivfelt del 1: Prosjektering og grunnerverv for kollektivfelt mellom 

krysset med Kong Øysteins veg og Lidarende. 

 Miljøpakken gir delbidrag til utredning av ny rutestruktur fra 2018 (ny anbudsperiode starter 

høsten 2018). Videre er det gjort utredninger av hvordan superbussutviklingen (høystandard 

busstraseer, eventuelt med ny type materiell) kan skje. Dette er innspill til kommende bymil-

jøavtaler med statlige investeringstilskudd. 

 

 

Sykkeltiltak 

 Hovedarbeidene med ny gang- og sykkelveg fra Heimdal til Klett er ferdigstilt i 2015. An-

legget er totalt på nær 4 km, og en stor del av prosjektet er sikring og stabilisering av områ-

det som består av sammenhengende kvikkleire. En gang- og sykkelforbindelse videre opp til 

Heggstadmoen ferdigstilles i 2016.    

 Første del av sykkelekspressveg fra øst ble ferdig sommeren 2015: Et høystandard sykkel-

tilbud mellom Rotvoll og Leangbrua (650 m)  

 Sykkelveg med fortau langs Tempevegen, fra Valøyslyngen til Valøyvegen (250 m), ble 

fullført sommeren 2015.  

 Utbyggingen av Dybdahls veg er påbegynt. Her skal det etableres støyskjerming, bredere 

fortau og sykkelfelt over en strekning på 650 m. Samtidig gjøres omfattende utskiftinger av 

vegkroppen slik at den tåler belastningen fra en stor mengde busstrafikk. Anlegget ventes 

ferdig i 2017. 

 Høsten 2015 foregår ombygging av hovedsykkelruta over Bakklandet, fra Nygata og nordre 

del av Nedre Bakklandet, fram til rundkjøringa ved Bakke bru (350 m). Her legges en kom-

binasjon av heller og brostein som synliggjør hovedsykkelruta, og fortauet utvides der det er 

mulig.  

 På Brattørkaia har Miljøpakken bidratt for å få en bedre sykkelløsning over en strekning på 

totalt 500 m. En kombinasjon av røde sykkelfelt og oppmerking synliggjør hovedruta gjen-

nom området.  

 Det er lagt rød asfalt i eksisterende sykkelfelt langs Festningsgata og Statsingeniør Dahls 

gate (ca 1,6 km). 

 Miljøpakken har bidratt til å finansiere ny sykkelløsning over Elgeseter bru, der Statens 

vegvesen har utført rehabiliteringsarbeider. Det er konfliktområder ved endene av brua, samt 

behov for bedre skille mellom kjøretøy og myke trafikanter, og det planlegges tiltak for å 

gjøre løsningene bedre.    

 

Trafikksikkerhetstiltak 

 Sikring av skoleveger 

o Olav Duuns veg er skoleveg for elever på Dalgård. I løpet av 2015 er det bygget 350 

m fortau.  
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o Det bygges fortau langs to mindre strekninger i 2015, delfinansiert av Miljøpakken 

og Aksjon skoleveg: Tyholtveien (ved Alexander Kiellands gate) og Granlivegen 

(ved kryss Dalgårdvegen) 

 Utbedring av ulykkespunkt/-strekninger:  

o I rundkjøringen på Lerkendal ved Torbjørn Bratts veg, Dybdahls veg og Strindvegen 

skjer det mange ulykker. For å redusere fartsnivået hos de kjørende og øke trygghe-

ten for myke trafikanter, bygges opphøyde gangfelt i alle kryssarmene. Samtidig set-

tes det opp bedre belysning. Tiltakene er strakstiltak i påvente av et større arbeid som 

er under planlegging. 

o Evaluering av SeeMee, prøveprosjekt for å se på en mellomting mellom signalanlegg 

og kun skilt. Prosjektet starter i 2015 og vil gå ut i starten av 2016. 

o Strakstiltak i Bratsbergv/Baard Iversens veg. Flytting av leskur i 2015.  

 

Støyreduserende tiltak 

 Andre byggetrinn av prosjektet støyskjerming i Okstadbakken består i å bytte ut eksisteren-

de skjermer med høyere og kraftigere skjermer (tilsvarende skjermer som ble bygd i første 

trinn). Dette vil redusere støynivået for ca 350 personer i områdene Selsbakk, Hallset, Fos-

segrensa og Kroppanmarka. Ca 50 av disse vil få redusert utendørs støynivå til under 60 dB.  

 Østsiden av Østre Rosten støyskjermes over en strekning på ca 1 km, mellom Tiller helse- 

og velferdssenter og krysset med Tillerringen. Langs denne strekningen er det ca 100 perso-

ner som vil få redusert støynivå. Arbeidet startet høsten 2015 og ventes ferdigstilt før årets 

slutt.  

 

Informasjonsarbeidet og reiserådgivning  

 Informasjonsarbeidet inkluderer drift av nettside, kampanjer for miljøvennlig transport og 

øvrig kommunikasjon omkring Miljøpakkens mål og tiltak. Ved ferdigstillelse av større Mil-

jøpakkeprosjekter arrangeres åpninger og det blir informert om tiltak og virkninger. 

 Reiserådgivervirksomheten var bemannet med 90 prosent stilling (50 prosent Trondheim 

kommune/40 prosent Statens Vegvesen) til og med mars, økte til 140 i april og til 190 i au-

gust. Til tross for redusert bemanning har aktiviteten hele tiden vært høy. Det er blant annet 

arrangert gratis sykkelverksted, tilrettelagt for sykkelbruk ved arrangementer, delt ut sykkel-

stativer og gitt tilskudd til aktiviteter og tiltak som fremmer gåing og sykling. 

 Tiltak ved skoler (i samarbeid med sykkel og trafikksikkerhet) er et nystartet satsingsområde 

med formål om å øke trafikksikkerheten rundt utvalgte skoler, slik at flere kan gå og sykle. 

Prosjektet inkluderer fire pilotskoler og en ressursskole. Reiserådgiverne har gjennomført 

informasjonsmøter om trafikkopplæring med alle lærerne. Skolen får tilsendt opplæringsbø-

ker (”Trafikkboka”) og fysiske utbedringer skal gjøres rundt skolene.  

 Utstrakt bruk av moped er et problem ved flere videregående skoler. Det er etablert et sam-

arbeid med Strinda vgs. Målet er å oppnå større trafikksikkerhet rundt skolen og redusere 

antallet mopeder.  

 Bedriftskontakt: Reiserådgiverne kontakter bedrifter som har vist interesse for endring av 

reisevaner, eller bedrifter som av ulike grunner bør legge om reisevanene (se tabell under). 

Erfaringen viser at det er lettere å etablere kontakt med bedrifter som har et ønske om å end-

re reisevaner.  

 

Bedrift Kontaktet 

reiserådgiver 

Kontaktet av 

reiserådgiver 

Arbeid 

pågår 

Resultat: 

Mer 

miljøvennlig 

Arbeidsmiljøenheten, 

TK 

X  X  

DMMH X   X 

Nav Lerkendal X  X  
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Nettbuss X    

NTNU X   X 

Posten/Bring X  X  

Adresseavisen   X   

Handelshøyskolen  X X X 

Helsedirektoratet  X   

NRK  X   

Rosenborg ballklubb  X X X 

St. Olavs  X X X 

 

 Sykkelvennlig arbeidsplass: I 2014 deltok 56 bedrifter i konkurransen Sykkelvennlig ar-

beidsplass. Dette tallet har økt til 70 i 2015.   

Tiltak for gåing  

 Miljøpakkens første snarvegprosjekt, Blomsterstien (650 m), ble åpnet i februar 2015. Snar-

vegen går mellom Moholt/Jonsvannsveien og Blomsterbyen/Dybdahls veg, og er en viktig 

trasé for gående både til arbeidsplasser og studiested. Snarvegen tjener også som en alterna-

tiv trasé mens Dybdahls veg er stengt for myke trafikanter, og er derfor oppgradert med be-

lysning og det er valgt et dekke av en standard som gjør at snarvegen kan vedlikeholdes vin-

terstid.  

 I mai åpnet også Fuglesangen på Selsbakk (125 m), en snarveg som gjør at rundt 30 elever 

ved Hallset og Selsbakk skoler ikke lengre behøver å bli kjørt til skolen vinterstid.  

 Snarvegen mellom Festningsgata og Kristianstensbakken (150 m) er en viktig gangtrasé for 

mange som jobber i sentrum. Snarvegen ble oppgradert høsten 2015 

 Det jobbes også med å utarbeide en lokal gåstrategi for Trondheim, som skal legges fram for 

politisk behandling i 2016. Samtidig kartlegges flere snarveger for prioritering.  

 

 

Prosjekter med forsinket oppstart 

 

Flere av prosjektene i Miljøpakkens fireårige handlingsprogram som var ventet utført eller påbegynt 

i 2015, er forsinket. Hovedårsaken er at planarbeidene er blitt mer kompliserte og langvarige enn 

det som ble forutsatt ved utarbeidelsen av handlingsprogrammet. Det har også vært utfordringer 

mht avtaler med grunneiere som har gjort det nødvendig å justere planutformingen, samt kapasi-

tetsproblemer i etatene. Listen under viser prosjekter med forsinket oppstart. Der annet ikke er opp-

gitt forventes oppstart i 2016.  

 

Gatebrukstiltak og lokalveger:  

Torvet (avhenger blant annet av spørsmål om parkeringskjeller) 

Tverrforbindelse Heimdalsvegen – Industrivegen (2017)  

 

Trafikksikkerhet:  

Fortau Husebyvegen/Søndre Husebytun 

Fortau Høgreina 

Kryssutbedringer Østre Rosten v/Ole Ross veg og Tillerbruvegen 

Fortau Romolslia (2017) Løsning er under revurdering. 

Kryssutbedring Kjøpmannsgt/Fjordgt (mindre tiltak i påvente av ny Brattørbru)  

Fortau Asbjørnsensgate/Tyholtvegen  

Fortau Kong Inges gate  

Fortau Uglavegen (2017)  

 

Sykkel:  

Brattørruta strekning Buran - Bromstadv./Lademoen – Leangbrua (2017) 
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Brattørruta strekning Fagervika – Brattøra  

Christian Fredriks gate 

Drift/vedlikehold/punktutbedringer langs hovedrutene  

 

Kollektiv:  

Innfartsparkering Tonstad: Prosjektet utsatt i påvente av forhandlinger om bymiljøavtaler 

Kollektivfelt Jonsvannsveien (1. etappe) 

Innherredsvegen: Regulering pågår for midtre del. Mulig forsøksordning for vestre del i 2016. Byg-

gestart vil utsettes i forhold til gjeldende handlingsprogram, og avhenger av løsningsvalg for super-

busstraseen.  

Elgeseter gate: Reguleringsbehandling starter 2016. Tidligst mulig byggestart høsten 2018. 

 

 

Støy:  

Lokal skjerming av uteoppholdsplasser (tilskuddsordning) 

Støyskjerming av skoler og barnehager 

 

Gange:  

Handlingsprogrammet er ikke entydig på hvor mange/hvilke gangveger som skulle gjennomføres i 

2015, i og med at dette har vært et utprøvingsår når det gjelder løsninger og kostnader. Men de fles-

te prosjektene som er med i handlingsprogrammet er enten ferdige, eller under bygging. 

   

Porteføljestyring og kostnadsberegninger 

Miljøpakken styres gjennom ”porteføljestyring” der det er fokus på målstyring. Rekkefølgen og 

sammensetningen av enkeltprosjekter tilpasses planframdrift og kostnadsendringer. Justeringer 

skjer primært gjennom endringer innenfor et programområde. Ved kostnadsøkning eksempelvis på 

et sykkelprosjekt vurderes dette dekket inn gjennom å redusere/utsette andre sykkelprosjekt. Når et 

prosjekt utsettes, får denne omdisponeringen konsekvenser for seinere års handlingsprogram. Pro-

sjektet er fortsatt vedtatt bygd, men finansieringen må hentes i kommende budsjettår.  

 

De første årene i Miljøpakken var det sterkt fokus på å komme raskt i gang med gjennomføring av 

prosjekter. Handlingsprogrammene ble utformet før det forelå detaljerte planer og gode kostnads-

overslag. Kostnadsrammene var stramme for å bidra til nøkternhet i planleggingen. Derfor har det 

også vært behov for ganske mange tilleggsbevilgninger og omdisponeringer.  

 

Det tas sikte på å gjennomføre såkalt suksessiv kalkulasjon (”Anslag”) for alle prosjekter over ca 5 

mill. kr. Dette innebærer en kostnadsusikkerhet på pluss/minus 40 % for prosjekter på overordnet 

plannivå og pluss/minus 20 % på reguleringsplannivå. Usikkerheten reduseres ytterligere når anleg-

get er prosjektert (byggeplan).  Fastere rutiner for dette vil innarbeides i kommende handlingspro-

gram.  I handlingsprogrammet 2016-19 vil det legges størst vekt på kostnadsoverslag for tiltak det 

kommende året. Det er betydelig større usikkerhet for prosjekter som ligger lengre fram i tid fordi 

detaljplanene først utformes når prosjektene er inne i handlingsprogrammene. Her vil sikrere kost-

nadsanslag foreligge før endelig prioritering i senere års revisjon av handlingsprogrammet.    
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Omdisponeringer 2015 som gir bindinger for seinere år 

 

I løpet av 2015 er det gjort/foreslått omdisponeringer som vil påvirke handlingsprogrammet videre. 

Endringene skyldes delvis kostnadsøkninger og delvis endringer i framdrift. De viktigste endringe-

ne nevnes under. Alle tall er inkludert mva. 

 

Lokale veger og gatebrukstiltak 

Prosjektnavn  Total kostnad  Tidligere bevilget 

Miljøpakken  

Nødvendig inn-

dekning 2016  

Merknad  

Sentervegens for-

lengelse  

22,5 mill. kr (del-

bidrag)  

21 mill. kr   1,5 mill. kr  Økt kostnad på grunn av 

vanskelige grunnforhold 

 

Trafikksikkerhet 

 

Sykkel 

Prosjektnavn  Total kostnad  Tidligere bevilget 

Miljøpakken  

Nødvendig inn-

dekning 2016  

Merknad  

Dybdahls veg 99,6 mill. kr 92,7 mill. kr 6,9 mill. kr Økte kostnader ved 

spunting 

 

Miljø/støy 

Prosjektnavn  Total kostnad  Tidligere bevilget 

Miljøpakken  

Nødvendig inn-

dekning 2016  

Merknad  

Østre Rosten 

støyskjerming 

20,5 mill. kr   17,5 mill. kr  

 

3 mill. kr  Justert etter anbuds-

konkurranse 

Tiltaksplikt FV iht 

forurensnings-

forskriften 

6,2 mill. kr 5 mill. kr 1,2 mill. kr Mangelfullt kostnads-

overslag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektnavn  Total kostnad  Tidligere bevilget 

Miljøpakken  

Nødvendig inn-

dekning 2016  

Merknad  

Klæbuvegen pro-

sjektering/ 

kostn.overslag 

0,5 mill. kr  0,3 mill. kr   0,2mill. kr  Behov for geotekniske 

undersøkelser 

Utleirvegen kryss-

utbedringer 

3,8 mill. kr  2,5 mill. kr 1,3 mill. kr  

Pilotprosjekt gang-

feltsikring (See-

Me) 

3,7 mill. kr 3,4 mill. kr 0,3 mill. kr Omfattende evaluering 

Buenget, øvre del 0,6 mill. kr 0,4 mill. kr 0,2 mill. kr Reguleringsarbeid 

Olav Duuns veg 14,3 mill. kr 9,5 mill. kr 4,8 mill. kr Masseutglidning 

Hans Finnes gate 0,6 mill. kr 0,4 mill. kr 0,2 mill. kr Reguleringsarbeid 
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Forvaltningsrevisjon av Miljøpakken  
 

 

På bakgrunn av bestilling fra kontrollkomiteen gjennomførte Trondheim kommunerevisjon forvalt-

ningsrevisjon av Miljøpakken i 2015 (Rapport 6/2015-F Miljøpakken).  

 

Problemstillingene for forvaltningsrevisjonen var:  

 

1. I hvilken grad er bystyrets vedtak gjennomført?  

2. I hvilken grad er målene i Miljøpakken oppnådd?  

3. I hvilken grad er økonomikontrollen i Miljøpakken tilfredsstillende?  
 

Revisjonen konkluderte med følgende:  
 

Bystyrets vedtak er i all hovedsak gjennomført, men flere av prosjektene er forsinket. Det ble vedtatt at måle-

ne i Miljøpakken skulle evalueres årlig, men det er kun gjennomført to evalueringer av måloppnåelsen. Vik-

tige mål som endrede reisevaner og forbedring av luftkvalitet viser positiv utvikling. Nær halvparten av alle 

reiser blir gjennomført med miljøvennlige transportmidler. De to siste årene har Trondheim holdt seg innen-

for nasjonale forskriftskrav for luftkvalitet. Det har vist seg vanskelig å nå målet om nedgang i utslipp fra 

egen virksomhet. Flere av målene er det utfordringer med å måle, dette gjelder spesielt CO2-utslipp.  

 

Den vedtatte 50-50-fordelingen mellom vegprosjekter og øvrige tiltak i Miljøpakken stiller store krav til 

planlegging og prosjektstyring for å holde kostnadene innenfor rammene.  

 

Økonomioppfølgingen i Miljøpakken er tilfredsstillende på overordnet nivå. Det er etablert porteføljestyring 

som fungerer fleksibelt og gir oversikt over økonomien i porteføljen. Utfordringen har vært at enkelte pro-

sjekter har hatt mangelfull kvalitetssikring av kostnadsanslag. Miljøpakken har ikke utarbeidet skriftlige 

rutiner for oppfølging av prosjektene og porteføljen, noe som gjør styringen personavhengig og sårbar. 

 

 

Miljøpakkens vurdering 

 

Revisjonen gir et grundig bilde av styring og måloppnåelse i Miljøpakken. Miljøpakken vil følge 

opp det som påpekes av kommunerevisjonen og vil ha en dialog med revisjonen om forslag til end-

rede rutiner 

 

Når det gjelder evaluering av måloppnåelse, legges det opp til årlige evalueringer som påpekt i revi-

sjonen.  

 

For økonomistyringen vil sekretariatet utarbeide forslag om forbedrede rutiner.    
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