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Økonomistatus første halvår 2017 
 
Økonomistatus første halvår 2017 består av en overordnet rapport der regnskap vurderes opp mot 
bevilgning. Det gis også en mer detaljert økonomistatus på enkeltprosjekt basert på innkomne data 
fra etatenes systemer for prosjektrapportering.  

Bevilgning 2017 
Tabell 1 oppsummerer bevilget økonomisk ramme i Miljøpakkens handlingsprogram for 2017. 
Tabellen viser bare nye bevilgede midler i 2017 og inneholder ikke ubrukte midler fra tidligere år. 

Tabell 1: Bevilgninger 2017 

 

Kommentarer til tabellen: 
- Finansiering Nydalsbrua, 57 mill kr, er vedtatt politisk. Bruk av bompenger må avklares. 

Denne prosessen pågår i regi av Statens vegvesen. 
- Finansiering til RV 706 Fortau ved Nidar (TS-tiltak), 10 mill kr, er ikke tildelt over 

statsbudsjettet. Det pågår en prosess for omdisponering av tidligere tildelte statlige midler 
til trafikksikkerhetstiltak på riksveg. Prosessen er i sluttfasen. Dette vil bety at 10 mill 
statlige midler utgår fra 2017-tabellen.  

- Finansiering superbuss, totalt 186 mill. kr, er vist i tabellen slik som i vedtatt 
handlingsprogram. Det forutsettes utbetaling fra SVV i år, med utgangspunkt i hva som er 
regnskapsført per 31.12.17. Det tas sikte på å legges inn endelige tildelinger i forbindelse 
med årsrapporteringen.  



 

Regnskap 1.halvår 2017 
Tabell 2 viser en oversikt over regnskapsførte kostnader per 1. halvår. Regnskap gjelder alle 
prosjekt, og ikke kun de som har fått bevilgning i 2017. Her inngår mao også prosjekt som er 
finansiert med midler fra tidligere år.  

Det mangler foreløpig rutiner for regnskapsoversikt over driftstilskudd til kollektivtrafikken. Dette 
fremkommer derfor ikke av tabellen per 1.halvår.  

Tabell 2: Regnskap 1.halvår 2017 

 

Status økonomi 1.halvår 2017 
 
Det er regnskapsført tilsvarende halvparten av tildelt årsbudsjett per 1. halvår, 478 mill. kr av 969,2 
mill. kr. Dette indikerer at produksjonen ligger på nivå med finansieringen, og det ser dermed ikke 
ut til at vi pådrar oss et større etterslep totalt sett i 2017.  
 
Den faktiske situasjonen er en annen. Som varslet i årsrapporten for 2016 har det vært et etterslep 
på store prosjekt, som skyldtes forsinket framdrift hos entreprenør på E6 Sør. Dette er vi i ferd med 
å ta igjen. Dette vises blant annet som et merforbruk på statlige midler sett opp mot årets tildeling. 
 
Når det gjelder programområdene pådrar vi oss fortsatt etterslep samlet sett. Årsaken er i 
hovedsak forsinket fremdrift på prosjektene. For programområde støy er det høy aktivitet, allerede 
dobbelt så høy som årets ramme. Dette forklares med byggeaktivitet på prosjektet Bromstadvegen 
støyskjerming, som er et prosjekt med bevilgning fra tidligere år og fra flere programområder. 
Etterslepet på programområde lokalveg skyldes forsinkelser i regnskapsføringen og ikke i 



 

prosjektgjennomføringen. For programområdene sykkel og gange er det jevnt over forsinkelser i 
prosjektgjennomføringen som forklarer etterslepet.  
 

Øvrige kommentarer til finansieringskildene: 
 
Det totale forbruket av bompenger ser av tabellen ut til å være på nivå med finansieringen. Ved 
nærmere ettersyn er det tydelig at hoveddelen av forbruket per 1. halvår i stor grad ligger på store 
prosjekt (E6 Sør), og at vi fortsetter å generere etterslep på bompenger på programområdene. 
  
Forbruket av belønningsmidler viser ikke et reelt bilde i regnskapet. Belønningsmidler til drift av 
kollektivtrafikk vil brukes som forutsatt, men da det mangler rutiner på regnskapsoversikt for 
driftsmidlene, fremkommer ikke dette av tabell 2.  
 
Når det gjelder kommunale midler, ligger regnskapet hos Trondheim kommune. Prognosen er at 
årets kommunale midler medgår som forutsatt, dette er derfor lagt inn i tabell 2 og justert for 
forventet kompensasjon for merverdiavgift. Det er ikke lagt inn forventet kompensasjon for 
merverdiavgift på bompengefinansierte prosjekt i kommunal regi, men dette vil fremkomme av 
årsrapporten og det endelige regnskapet.  
 

Totaloversikt over økonomien 

Det pågår fortsatt et arbeid med å vise akkumulert økonomistatus for Miljøpakken i hele perioden               
2010-2016. Det er flere forhold som kan føre til at de tidligere oversiktene endres. Bevilgninger av                
bompenger i statsbudsjett har totalt sett vært høyere enn summen av de inntektene vi har hatt og                 
som er lagt til grunn i handlingsprogrammet. I tillegg har ikke regnskapsførte tilskuddsmidler samt              
merverdiavgift knyttet til fylkesveger og dels kommunale veger vært tatt inn i oversiktene tidligere.              
Det jobbes med å kontrollere bevilgninger og forbruk for alle finansieringskilder for å kunne vise et                
korrekt totalbilde. Det vil bli laget oversikter som viser hvilke justeringer som er nødvendige.  

 

 

 

  



 

Rapportering fra etatene 

Etatenes økonomirapporter er samlet i tabell 3. Denne er summert på programområder og viser              
den overordnede situasjonen pr 1. halvår. Videre delkapitler gir detaljert informasjon om            
økonomistatus per prosjekt innenfor hvert programområde.  

Tabell 3: Samlet økonomistatus pr programområde 

   

Forklaring til tabellen: 

Kolonnen for vedtatt budsjettramme viser avklart budsjettramme pr dags dato. For de fleste             
prosjektene er dette finansiering tom. 2017, mens det for enkelte større prosjekt er lagt inn               
godkjent totalramme for utbygging. Dette gjelder eksempelvis E6 Sør Jaktøya - Sentervegen,            
Johan Tillers veg, Asbjørnsens gate / Tyholtvegen m.fl. 

Kolonnen for totalprognose angir komplett prognose for de pågående og planlagte prosjektene.            
Dette går utover enkeltåret  2017, men er innenfor vedtatte budsjettrammer. 

Årsprognosen for 2017 er på ca 1,26 mrd. kr. Dette er mer enn tildelt årsbudsjett, og gir isolert sett                   
grunn til optimisme med tanke på å ta igjen etterslep fra tidligere år.  

I tabell 3 viser regnskapskolonnen en kombinasjon av regnskapsdata fra Statens vegvesen og             
Trondheim kommune (oppjustert for forventet merverdiavgiftskompensasjon). Trondheim       
kommune fakturerer det meste av sine prosjektkostnader videre til Statens vegvesen for            
regnskapsføring, noe som gir en forsinkelse i regnskapet. Tabell 3 viser derfor et høyere              
regnskapstall enn tabell 2. Det samme gjelder for alle de påfølgende tabellene.  

Prosjektrapporteringen gjelder i utgangspunktet alle Miljøpakkeprosjekt under planlegging og         
bygging. Input til tabellen er hentet fra Statens vegvesen og Trondheim kommunes ordinære             
systemer for prosjektrapportering. For begge parter mangler det noe data. For Statens vegvesen             
mangler økonomirapporter fra prosjekt som er plassert hos styrings- og strategistaben, dette utgjør             
ca 5 % av Statens vegvesens portefølje. For Trondheim kommune sitt vedkommende mangler             
økonomirapporter på prosjekt som er under overordnet planlegging, det vil si utredninger,            
forprosjekt og reguleringsplaner. For Trondheim kommune utgjør dette i overkant av 15 mill. kr per               



 

1. halvår. Det jobbes i begge etater med å inkludere alle prosjekt i rapporteringen, dette gjelder                
også prosjekt som ledes av Sør-Trøndelag fylkeskommune.  

Rutinen for prosjektrapportering er innsendelse til sekretariatet annenhver måned, men det           
avholdes månedlige rapporteringsmøter der etatenes gjeldende rapporter gjennomgås, avvik løftes          
og det avklares videre avviksbehandling. 

 

Rapportering på prosjektnivå, per programområde 

Store vegprosjekt 

 

Det pågår bygging av E6 Sør, med ferdigstillelse februar 2019. Avviket på 116 mill. kr forklares                
med at Staten har bevilget en styringsramme som er høyere enn Miljøpakkens budsjettramme.             
Dette må avklares. For Nydalsbrua pågår prosess med avklaring av bompengefinansiering.  

Det er godkjent oppstart av planlegging på FV 704 Sandmoen - Tulluan. Finansiering tas inn i                
neste års handlingsprogram.  

 

Lokale veger og gatebrukstiltak 

 
 
Arbeidet med Johan Tillers veg pågår og rapporteres å ligge foran fremdriftsplan, men en har valgt 
å holde på opprinnelig sluttdato for prosjektet, 31.12.18.  
 



 

MetroBuss 

 

Det er per 24.08.17 ikke godkjent budsjett for MetroBussprosjektet. Det skal legges frem et              
komplett budsjett for fase 1 som skal til politisk behandling. 

Trafikksikkerhet 

 
 
Det er utført anleggsarbeider i Byåsvegen / General Bangs veg og langs RV 706 Nidar - Gildheim, 
og i tillegg utføres løpende belysning av gangfelt, her gjenstår 4 av 9 gangfelt.  
 
Det forventes anleggsstart for forarbeider knytett til FV 707 Bynesvegen, strekn. Mortenstu - 
Stormyra i løpet av august. Hovedarbeidene lyses ut i desember og vil starte i 2018. 
 
Det rapporteres om et tilleggsbehov i prosjektet Asbjørnsensgate / Tyholtvegen fortau, på ca 4,8 
mill. kr. Prosjektet har antatt anleggsstart for første byggetrinn 1.september, og dette er innenfor 



 

vedtatt ramme. Tilleggsbehovet må dekkes først i 2018. Saken ble behandlet i programråd 
31.08.17. 
 
Det meldes også om et mulig tilleggsbehov for prosjektering av Hans Finnes gate, basert på grove 
overslag. Det utarbeides nye prognoser etter innkomne tilbud fra konsulent. 
 
For fortau i Kong Inges gate meldes det om fortsatt manglende prosjektledelse. Saken avklares 
med Kommunaldirektør for Byutvikling før det eventuelt meldes sak til programrådet. 
 
Det rapporteres at anleggsstart for Ringvålvegen ikke er mulig i 2017. Det gjenstår arbeid med 
grunnerverv, anslagsvis 30 %. Det forventes byggestart våren 2018. 
 
Også for Høgreina, hvor det er nødvendig med ekspropriasjon, er det utsatt anleggsstart til 2018.  
 

Kollektiv 

 
 
Det pågår bygging av kollektivfelt og sykkelveg m/fortau i Høgskoleringen og langs 
Jonsvannsveien, mellom Dybdahls veg og Lidarende. Arbeidet vil pågå også i 2018. I tillegg gjøres 
sluttarbeider i Ravelsveita, dette er restarbeider etter byggingen av kollektivknutepunktet i 
Prinsenkrysset. Arbeidet ventes avsluttet i løpet av august.  
 
Innfartsparkering Eggkleiva kan starte opp i september, dette forventes ferdigstilt i løpet av året. 
  



 

Sykkel 

 

 
 
Arbeidet i Dybdahls veg er nær ferdigstilt. Det ser på nåværende tidspunkt ut til å være romslighet i 
økonomien. Ettersom det fortsatt pågår prosesser med flere grunneiere, er det ikke mulig å gi noen 
endelig sluttprognose for prosjektet pr nå. 
 
Det forventes oppstart av anleggsarbeider langs Ranheimsruta, fra Kirkegata - Biskop Sigurds gate 
om kort tid. Arbeidet starter når det gis igangsettingstillatelse.  
 
Det pågår arbeider langs Brattørruta, i form av tiltak ved Trikkestallen som skal fullføres i høst. De 
øvrige tiltakene forventes utført i 2018.  
 
Langs Tyholtruta er det gjort punkttiltak på Stavne, og her er anleggsarbeidene nylig fullført.  

 
 



 

Støy 
 

 
 
Hovedarbeidene i Bromstadvegen er fullført, men det gjenstår arbeid med å bedre rundkjøring ved 
Kong Øysteins veg for fotgjengere og syklister. Arbeidet ventes sluttført i år.  Utover dette ventes 
ikke anleggsstart på støyprosjektene før i 2018. 
 

Gåing 
 

 
 
Det er satt opp belysning langs en populær gangveg ved Nidelva, mellom Bakklandet og Elgeseter 
bru.  
 
Det ventes oppstart av to snarvegtiltak i november, ved Skjermvegen og ved Alette Beyers veg på 
Byåsen.  
 

Informasjon og mobilitet 
 

 
 
Informasjonsvirksomheten og arbeidet med reiserådgivning skjer løpende og i tråd med vedtatte 
strategier. 
 



 

Oppsummering og forslag til videre arbeid 
 
Prognosene for 2017 indikerer at vi er i ferd med å ta igjen etterslep fra tidligere år. Det er 
imidlertid usikkerhet knyttet til prognosene. Det er grunn til å anta at totalprognosen er noe 
optimistisk. Fremskrevne regnskapsdata gir et bedre bilde av den økonomiske situasjonen, og det 
etterslepet som tas igjen i 2017 er stort sett knyttet til utbyggingen av E6 Sør. Det anbefales derfor 
at etatene gjennomgår sine årsprognoser og legger trykk på gjennomføring av prosjekter. 
 
Når det gjelder rapporteringen, gjenstår det arbeid før denne er av god nok kvalitet. Det mangler 
rapportering spesielt på overordnet nivå (utredninger, forprosjekt og reguleringsplaner), og det er 
tendenser til at det ikke rapporteres på prosjekt der etatene ser behov for avklaringer i prosjektene. 
Det bør rapporteres på økonomi og fremdrift uavhengig av dette. Det anbefales derfor at etatene 
innarbeider alle prosjekt i rapporteringen, og at en samtidig sikrer at innholdet i bestillingene 
danner utgangspunktet for rapporteringen. 
 
Det foreligger ikke regnskapsdata på driftsmidler til kollektivtrafikk. Dette er derfor utelatt fra 
halvårsrapporten. Det må jobbes med å få på plass rutiner for rapportering av bruken av 
driftstilskudd til kollektivtrafikken. 
 
For å holde god oversikt over økonomien er det også nødvendig å få på plass rutiner for                 
kostnadsføring på riktig programområde. I dag opprettes hvert prosjekt direkte under ett av             
programområdene, og alle prosjektene har dermed hvert sitt morprosjekt, eksempelvis sykkel,           
gange eller kollektiv. Morprosjektet følger prosjektet i hele perioden. I tilfeller med finansiering fra              
flere programområder kostnadsføres alt likevel under ett og samme morprosjekt. Dybdahls veg            
ligger for eksempel under MOR sykkel, men har etter oppstart fått finansiering fra flere andre               
programområder. Dette gjør at uttaket av regnskapsdata viser et skjevt bilde av situasjonen på              
programområdene.  

 
 

 
 
 
 
 


