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VEDTAK: 
Bystyret ber ordfører ta initiativ ovenfor Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
med sikte på å få gjennomført et forsøk med to felt i Innherredsveien. Hensikten med 
forsøket er å teste om det gir tilstrekkelig kapasitet for både kollektivtrafikk og biltrafikk med 
ett felt hver vei. Det er ikke aktuelt å stenge Innherredsveien for gjennomgangstrafikk. 
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for Formannskapet om praktisk gjennomføring og 
hvordan tiltaket skal finansieres. Bystyret ber rådmannen legge følgende til grunn for 
arbeidet med saken: 
1. Før forsøket gjennomføres skal det utføres trafikktellinger både i Innherredsveien og 

sidegater slik at det blir mulig å evaluere virkningen av tiltaket.   
2. Forsøket skal følges nøye slik at eventuelle forsinkelser på kollektivtrafikk og forflytning 

av trafikk til sideveier blir registrert. Det må skje en løpende vurdering av situasjonen, 
og iverksettes nødvendige tiltak slik som at sideveiene underlegges nødvendig 
tilfartskontroll. 

3. Forsøket skal legges opp slik at forholdene for gående og syklende bedres i 
forsøksperioden, og at det legges til rette for mer handel og annen aktivitet på frigjorte 
arealer. 

4. Tilgang til boliger og vareleveranser i Innherredsvegen skal sikres i forsøksperioden, 
eksempelvis gjennom å benytte fristilt veiareal. 

5. Forsøket gjennomføres og evalueres i tett samarbeid med berørt næringsliv for å 
vurdere eventuelle konsekvenser for handel i Midtbyen. 

6. Forsøksperioden skal være ett år. 
 
 
 
Behandling: 
Marek Jasinski (Ap) og Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) fratrådte, inhabile iht forv.lov § 6, andre 
ledd. Magni Fjørtoft Svarstad (R) og Celina Day Knutsen (FrP) tiltrådte. 
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Trond Åm (V) begrunnet interpellasjonen, som ble besvart av fungerende ordfører Knut 
Fagerbakke (SV). 
 
Trond Åm (V) forslag pva V, SV, H, KrF, MDG, R, PP: 
Bystyret ber ordfører ta initiativ ovenfor Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
med sikte på å få gjennomført et forsøk med to felt i Innherredsveien. Hensikten med 
forsøket er å teste om det gir tilstrekkelig kapasitet for både kollektivtrafikk og biltrafikk med 
ett felt hver vei. Det er ikke aktuelt å stenge Innherredsveien for gjennomgangstrafikk. 
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for Formannskapet om praktisk gjennomføring og 
hvordan tiltaket skal finansieres. Bystyret ber rådmannen legge følgende til grunn for 
arbeidet med saken: 
1. Før forsøket gjennomføres skal det utføres trafikktellinger både i Innherredsveien og 

sidegater slik at det blir mulig å evaluere virkningen av tiltaket.   
2. Forsøket skal følges nøye slik at eventuelle forsinkelser på kollektivtrafikk og forflytning 

av trafikk til sideveier blir registrert. Det må skje en løpende vurdering av situasjonen, 
og iverksettes nødvendige tiltak slik som at sideveiene underlegges nødvendig 
tilfartskontroll. 

3. Forsøket skal legges opp slik at forholdene for gående og syklende bedres i 
forsøksperioden, og at det legges til rette for mer handel og annen aktivitet på frigjorte 
arealer. 

4. Tilgang til boliger og vareleveranser i Innherredsvegen skal sikres i forsøksperioden, 
eksempelvis gjennom å benytte fristilt veiareal. 

5. Forsøket gjennomføres og evalueres i tett samarbeid med berørt næringsliv for å 
vurdere eventuelle konsekvenser for handel i Midtbyen. 

6. Forsøksperioden skal være ett år. 
 
Geir Waage (Ap) alternativt forslag pva Ap, Sp: 
Bystyret ber rådmannen fremme en sak til formannskapet om eventuelt prøveprosjekt med 
to felt i Innherredsveien. Saken må vurdere følgende aspekter: 
1. Konsekvenser for kollektivtrafikkens fremkommelighet ved en reduksjon til to felt i 

Innherredsveien. 
2. Mulige konsekvenser for forhandlingene av bymiljøavtaler ved en reduksjon fra egne 

kollektivfelt til to felt med blandet trafikk. 
3. Konsekvenser for biltrafikk i omkringliggende gater hvis bilene stenges ut fra 

Innherredsveien, med spesielt vekt på konsekvenser i boliggater – herunder skoleveier. 
4. Tilgjengeligheten til Midtbyen, og konsekvenser for bystyrets vedtatte målsetting om å 

legge til rette for omsetningsvekst i Midtbyen. 
5. Avgrensing av hvilken del av Innherredsveien som skal inngå i prøveprosjektet og 

tidsperioden for prøveprosjektet. 
6. Kostnad og finansiering av prøveprosjektet. 
 
Rolf Jarle Brøske (H) la fram protokolltilførsel pva H, Ap, FrP, V, SV, PP, R, MDG, KrF, Sp: 
Bystyret har i behandlingen av Interpellasjon om prøveprosjekt to felt i Innherredsveien valgt 
å legge kommuneadvokatens strenge tolkning av habiliteten til flere representanter til 
grunn. Bystyret ber imidlertid ordføreren ta kontakt med kommuneadvokaten, og om 
nødvendig fylkesmannen, for å avklare om dette er riktig tolkning, slik at praksis 
tydeliggjøres for fremtidige saker. 
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Votering: 
Ved alternativ votering mellom Åms forslag og Waages forslag ble Åms forslag vedtatt mot 
30 stemmer (27Ap, 2FrP, 1Sp) avgitt for Waages forslag. 
 
 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 


	VEDTAKS
	VEDTAKE
	BEHANDS
	BEHANDE
	F150042VE

