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Kongens gate



Hvorfor kontakter vi dere?

Hensikten med varsel om oppstart og høring av planprogrammet er å få 
innspill til foreslått medvirkningsprosess og forhold som kan påvirke 
utforming og valg av løsninger.

«I henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles det om igangsettelse av 
arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensvurdering for eiendom gnr/bnr. 
402/270 med flere i Trondheim kommune.

Tiltakshaver og forslagsstiller er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken». 

Vi har lagt ut et Planprogram på høring

Hva er et planprogram?



Hvorfor planprogram?

• Planprogrammet skal fastlegge premisser for prosess, 
medvirkning og krav til utredninger i det videre arbeidet med 
løsningsforslaget. Med premiss menes forutsetninger for 
planarbeidet som er ufravikelige. 

Prosess, framdrift, kvalitet, kostnad og organisering skal også være i 
tråd med mandatet for prosjektet og føringer i Bymiljøavtalen. 
Løsninger skal være avklart i forhold til gjeldende lovverk, overordnede 
planer og retningslinjer. 



Planprogrammet
Avklarer premisser (samordnet): 
• Mål, behov og ambisjoner for gateprosjektene
• Avklare planavgrensning
• Beskrive alternativene det skal jobbes med
• Avklare formell planprosess (reguleringsplan eller byggesak)
• Utredningsbehov 
• Medvirkningsprosess

«Åpenhet og forutsigbarhet» 



Gateprosjektene i kollektivbuen

Innherredsvegen

Elgeseter gate

Olav Tryggvasons gate
Kongens gate

Utvidelse til 
Bispegata

Innlemmelse av 
Ila stasjon



Identifiserte behov for fornying
Funksjonelle forhold
• Økning myke trafikanter
• Ny rutestruktur, kollektivsystem
• Økt behov for tilkomst til målpunkter
• Smale fortau, trengsel, hindringer og manglende UU

Tekniske forhold
• Driftsutfordringer, levetidsutfordringer
• Klimaendringer/ overvannsløsninger
• Behov for utskifting av ledninger og utstyr



Målet med prosjektet
• «Hovedhensikten med gateprosjektet er å heve standard slik at ny utforming og 

tilrettelegging for bruk bidrar til å nå nullvekstmålet i Bymiljøavtalen». 

• «Gaten skal bygges om til en effektiv kollektivåre med høye miljøstandarder og 
gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet er å 
legge til rette for et urbant gate- og bomiljø.» 

• «Gateprosjektet omfatter fornying av Elgeseter gate, Kongens gate, Olav 
Tryggvassons gate i tillegg til Innherredsveien». 

• «Det er lagt opp til nær samordning mellom de enkelte gateprosjektene og 
mellom gateprosjektene og tilgrensende prosjekter bla. Gatebruksplanarbeidet, 
Framtidsbilder, Metrobussprosjektet. Varsel om planoppstart og høring av 
planprogram legges fram samtidig for Olav Tryggvasons gate, Innherredsveien og 
Kongens gate». 

Fornying av gater i kollektivbuen er et 
tverretatlig samarbeidsprosjekt som ble  
ble startet opp i april 2018 i henhold til 
vedtatt mandat i Miljøpakkens 
kontaktutvalg. 



Overbyggende:
Prosess for 
vurdering av
Kvalitet 
Systemvurd. 
Prioriteringer
Medvirkning og 
behandling etter 
PBL

Overbyggende 
vurdering av 
prioriteringer, 
kutt/ evt midl 
tiltak

Overføring 
av 
utvalgte 
tiltak

Teknisk plan 10 % 
usikkerhets nivå



Politiske vedtak (føringer og målkonflikter)
Gjennom Bymiljøavtalen er Kongens gate. Kongens gate og Ilevollen ble vedtatt som trasé for 
M3 (Bystyret sak 57/16 28.4.2016, fylkestinget sak 46/16 27.4.2016). 
I vedtatt Klimaplan for Trondheim er målet for transport en reduksjon på 85% klimagassutslipp 
fra 1991 nivå til 2030. Hovedgrepene planen peker på er:
"Innen areal og transport må vi ta to hovedgrep:

1. Å redusere biltransport gjennom arealplanlegging og tilrettelegging for mer gange, sykkel 
og kollektivreising. 

2. arbeide for å fremskynde innfasingen klimavennlig kjøretøy- og drivstoffteknologi."

Det ligger en rekke vedtak i fylkesting, fylkesutvalg og bystyre som gir føringer for videre arbeid 
med systemløsninger og gateutforming på strekningen. 
•Fylkesting 3/18 Vedtak årsbudsjett 
•Fylkesutvalg 71/18 
•BRT-standard 
•Bystyret Vedtak årsbudsjett 2018 
•Årsbudsjett 2018 
•Fylkesutvalg 199/17 og 229/17
Vedtak i bystyret 16.11.2017 Sak: 148/17 gir konkrete føringer for utforming:

Likelydende vedtak i Fylkesutvalget. Sak 201721490-1



I forarbeidet til planen har vi startet å jobbe med behovspyramider for å 
avdekke målkonflikter og for ha grunnlag til å vurdere om i hvilken grad 
vi har måloppnåelse.

Vi vil i planarbeidet se på mennesker som transportobjekter og vurdere 
behov for fremkommelighet og tilgjengelighet for de ulike 
trafikantgruppene. Behovspyramider hjelper oss i arbeidet med 
prioritering og valg av virkemiddel.

Avdekke konflikter og håndtere dem



Målkonflikter (eksempel)

16.11.2017 Sak: 148/17





Framdriftsplan (mandatet)

• Framdriften er svært stram (basert på best-case og krever at alt går på 
skinner – beslutninger i rett tid, tilgjengelige ressurser i etatene m.m)

• Vi er noe forsinket i oppstarten på flere strekninger – Framdriftsplanen må 
endres noe

• Vi jobber likevel med tanke på å nå fristene for investeringsbeslutning







Resultatmål for prosjektet:

Det skal lages gjennomføringsplaner for fornying av gata som kan ligge til 
grunn for finansieringsvedtak i tråd med krav i Bymiljøavtalen innen juni 2019. 
Løsningen som ligger til grunn for vedtak skal dimensjoneres med levetid på 30 
år og være fleksibel til å fungere for langsiktige endringer i gatebruk fram mot 
2050.

Listen over samfunns- og effektmål gjengir det store mangfold av behov som 
finnes i en slik sentral hovedgate. Det er sannsynlig at det vil oppstå konflikter 
mellom de ulike målene og det kan være nødvendig å prioritere mellom 
målsetningene. En pyramide for prioritering av trafikantgrupper vil være et 
godt verktøy for å sile alternative løsninger og vurdere grad av måloppnåelse og 
kvalitet i foreslåtte løsninger. Se foreslått prioriteringspyramide i kapittel 3.2. 
Prioriteringsrekkefølge kan variere ut fra hensynet til lokale forhold og verdier, 
og ut fra at delstrekninger kan ha ulik betydning i overordnet trafikksystem.



Pågående planer og grensesnitt 

Det pågår for tiden flere store infrastrukturprosjekt og planprosesser i samme 
området og i tilgrensende områder. 

• Gatebruksplan for Midtbyen

• Fremtidsbilder Trondheim 

• Områderegulering nordøstre kvadrant

• Sykkelstrategi - sykkelruter

• Gåstrategi

• Metrobuss

• Gateprosjektene inkl. prøveprosjekt

• Utbygging Torget

• MP-prosjekt diverse enkeltprosjekt

• Sykkelekspressveg langs R706 



Uttalelser til planprogrammet:
Dersom dere har innspill, ønsker vi skriftlige tilbakemeldinger pr brev eller mail.

firmapost-midt@vegvesen.no

Presentasjonen legges ut på: https://miljopakken.no/prosjekter/innherredsveien»

torstein.ryeng@vegvesen.no

Hva nå? –supplerende informasjon?

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til e‐
post: firmapost‐midt@vegvesen.no, eller med vanlig post til Statens vegvesen Region 
midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE

Frist for innspill er 15.desember.2018



Takk for oss 


