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Innledning og bakgrunn 

Metrobuss – Infrastrukturprosjektet – bygger teknisk infrastruktur for oppstart av det nye 

Metrobussystemet. Infrastrukturen, stasjoner, knute og omstigningspunkt og 

fremkommelighetstiltak, skal være klar til bruk 03.august 2019 når det nye systemet skal 

innføres. 

 

Trondheim kommune (TK) og Statens vegvesen (SVV) har ansvaret for bygging av hver sin 

portefølje. Programrådet står som prosjektets øvre ledelse. 

 

Prosjektet skal rapportere månedsvis til programrådet og KU og kvartalsvis til politisk ledelse 

i Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. 

 

Dette er sekretariatets vurdering av status etter gjennomgang av ansvarlig byggherres 

månedsrapport fra kommunen og vegvesenets byggherreorganisasjon. 

 

Ansvarlig byggherre i kommunen og i vegvesenet rapporterer månedlig, 10 i hver måned, til 

Programrådet via sekretariatet for status i sin prosjektportefølje på: 

Fremdrift, økonomi, kvalitet, usikkerhet og bemanning 
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1. Oppsummering. 

Dette er en forenklet rapport ettersom det kommer en ny rapport til neste møte 25.06.19 

Sekretariatet ber programrådet har fokus på de mest økonomisk kritiske delprosjektene i 

denne rapporteringen, Tiller, Sivert Tonstads veg, og Østre Rosten.   

 

Fremdrift: Prosjektet holder planlagt fremdrift på de prosjekt som går som normalt. 

 

Følgende delprosjekt vil bli ferdigstil etter 3.august: 

- Strekningstiltak, Østre Rosten: Samkjøring med VA prosjekt har tatt tid. 

- Knutepunkt Tiller: Sen avklaring av løsning og tekniske avklaringer og godkjenninger. 

- Midlertidig stasjon i Søndre gate: Kom sent inn i prosjektet grunnet endringer av 

stasjon i OT i pågående prøveprosjekt. 

- Stasjoner, Haakon VIIS gate øst: Sen oppstart av VA prosjekt der stasjonene skal ligge. 

- Stasjon NTNU Dragvoll: Holdes igjen. 

- Strekningstiltak i Mellomvegen og Ranheimsvegen: Holdes igjen. 

- Stasjon Biskop Sigurds veg. Holdes igjen. 
 

Det er forventet at det vil foregå en del etterarbeid på flere anlegg etter august 2019, men 

dette skal ikke være til hinder for brukerne eller operatørene for bussene. Dette gjelder ikke 

for Tiller som vil være under bygging hele høsten 2019.  

 

Økonomi: Prosjektet holder seg innenfor budsjettrammen pr. 30.05.2019. Prognose for 2019 

tilsier at prosjektet kan komme under rammen på 750 MNOK. Utfordringene og 

usikkerheten for økonomi ligger på det nåværende tidspunkt i de endelige kostnadene for 

knutepunkt på Tiller og stasjoner og strekningstiltak i Sivert Tonstads veg.  

 

 
Utklipp av tabell 1 side 9 

 

Usikkerhet:  

1. Entreprenører som ikke overholder avtalt fremdrift/Prosjektoppfølging 

2. Overbelastning på personell/prosjektledelse 

3. Entreprenørkonkurser 

4. Uforutsette hendelser 
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Kvalitet: 

 

Følgende stasjoner bygges enklere enn standardløsning i påvente av kommende prosjekt i 

Miljøpakken.  

- Alle midlertidige stasjoner i kollektivbuen bygges etter enkel standard(Kommende 

gateprosjekt)  

- Stasjon Lyngvegen i Søbstadvegen (I påvente av kommende vegutbedringsprosjekt i 

miljøpakken) 

- Stasjoner til byen i Byåsvegen: Åsveien skole, Nyveibakken, Tvetestien. (I påvente av 

kommende sykkelveiprosjekt) 

 

Bemanning 

Det meldes om tilstrekkelig bemanning for resterende del av byggefasen. 
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2. Oppsummering, gjeldende prosjektportefølje 

Infrastrukturprosjektet er inndelt i to porteføljer. En for kommunal veg og en for Fylkes og 

riksveg som bygges i regi av vegvesenets byggherreorganisasjon. 

 

 

Prosjektportefølje pr. 30.05 (Midlertidige prosjekt i parentes, regnes som et delprosjekt) 

Tiltak Sum (*Midlertidig) Portefølje TK  Portefølje SVV 

Stasjoner 42(*14) 17 25(*14) 

Knute –  

og omstigningspunkt 

14  10 4  

Strekningstiltak 10 5 5 

    

Total portefølje 66  32  34  (*14)  

Sum portefølje inkl. 

midlertidige 

stasjoner 

80 32 48 

 

 

Midlertidige stasjoner i kollektivbuen, 14 stk. er samlet til et delprosjekt og regnes som 1 

delprosjekt i budsjett og overordnet oppfølging. Stasjoner bygges som midlertidig i 

påvente av kommende gateprosjekt med fullverdig løsning eller andre nært forestående 

unbygginger som berører de gjeldende stasjonene. 

 

- Midlertidige omstigningspunkt som bygges som midlertidig stasjon: Samfundet, 

Lerkendal. Bygges som midlertidig stasjon og inngår i delprosjekt for midlertidige 

stasjoner. 

- Midlertidige stasjoner (14): Ila, Skansen, Solsiden, Abels gt., Prinsen kino, Tempe, 

Valøyvegen, Sluppen, Hospitalskirka, Buran, Rønningsbakken, Bakke Bru, Samfundet 

og Lerkendal. 

o Åsveien skole, Tvetestien og Nyveibakken bygges midlertidig mot byen i 

påvente av avklaring om sykkeltrasé i Byåsvegen. 
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1. TK portefølje, 32 delprosjekt. 

 

Tiltak Ferdig bygget Under bygging Bygges senere 

i 2019 

Ikke Signert 

bygging i 2019 

10 Omstigningspunkt 3 7 0 0 

17 Stasjoner 11 5 1 0 

5 Strekningstiltak 0 3 2 0 

Sum 13 15 2 0 

 

Kommunen har 32 delprosjekt i sin portefølje. Alle under bygging eller ferdig, foruten 2 

strekningsprosjekt som holdes igjen for å avvente den økonomiske utviklingen i porteføljen. 

 

 

2. SVV portefølje, 34 delprosjekt der 14 midlertidige stasjoner inngår som et 

delprosjekt. 

 

Tiltak Ferdig bygget Under bygging Bygges senere 

i 2019 

Ikke signert 

bygging 2019 

4 Omstigningspunkt 0 4 0 0 

25 Stasjoner 13 8 4 0 

5 Strekningstiltak 0 5 0 0 

Sum 13 17 4 0 

 

Vegvesenet har 34 delprosjekt i sin portefølje. 47 inkludert de midlertidige stasjonene. Alle 

av vegvesenets delprosjekt er under bygging eller ferdigstilt, foruten stasjon NTNU Dragvoll 

som holdes igjen for å avvente den økonomiske utviklingen i porteføljen og midlertidig 

stasjon i Søndre og Bakke bru. 
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3. Fremdrift 

 

Begge byggherrene meldes det at fremdriftsplanen ser ut til å holde for alle delprosjekt 

foruten: Tiller – Forsinket grunnet sene avklaringer og godkjenninger, Østre Rosten 

(Forsinket grunnet samkjøring med VA prosjekt), Stasjon H7 øst (Forsinket grunnet VA 

prosjekt), Stasjon NTNU Dragvoll i Jonsvannsveien (Holdes igjen for å vurdere den 

økonomiske utviklingen i porteføljen), Strekningstiltak i Mellomvegen og Ranheimsvegen 

(Holdes igjen for å vurdere den økonomiske utviklingen i porteføljen). 

 

 

 
 

 
 

Fokus neste periode, 2019.05-2019.08: 
Sekretariatet mener det må være fokus på spesielt 2 viktige strategier, i tillegg til å være svært 

våken med å overvåke den generelle fremdrifte og legge inn tiltak der det er nødvendig. 

 

1. Tett oppfølging av byggelederne, fremdrift og økonomien. 

a. Byggherrenes oppsummering av økonomisk status med prognose for 

gjenværende leveres 14.06.2019. 

2. Kontinuerlig vurdering av usikkerhetsfaktorer. 

3. Oppfølging av personal og arbeidsmengder. 
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1. Fremdriften i TK, oppsummering av byggherres rapportering pr.29.05.2019: 

Trondheim kommune melder om god fremdrift i de fleste delprosjekt som skal være klar til 

bruk 3.august 2019. Dette gjelder ikke Tiller som fremdeles mangler nødvendige 

godkjenninger for valgte løsning. De forberedende arbeidene er startet opp i juni, men full 

oppstart er avhengig av godkjenning for vegdirektoratet. Stasjon Biskop Sigurds gate fra 

byen i Mellomvegen, Strekningstiltak i Mellomvegen og Ranheimsvegen og en midlertidig 

stasjon i Mellomvegen holdes igjen for å vurdere den økonomiske utviklingen. Begge vegene 

vurderes av byggherre å kunne fungere en periode uten tiltak. 

 

 

2. Fremdriften i SVV, oppsummering av byggherres rapportering pr. 29.05.2019: 

Vegvesenets melder om god fremdrift i de fleste delprosjekt foruten:  

- Østre Rosten: Forsinket grunnet samkjøring med et pågående VA prosjekt i samme 

trasé.  

o Tiltak i traséen skal sikre god fremkommelighet for Metrobussene etter 3. 

August. 

- Stasjoner øst i Haakon VIIs gate: Avventer oppstart av VA prosjekt som er forsinket. 

o Etableres enkle midlertidige stasjoner til oppstart 

- Stasjon NTNU Dragvoll: Satt på vent for å vurdere den økonomiske utviklingen i 

porteføljen frem til juni 2019. 

o Nærmeste stasjon NTNU Dragvoll i Loholt Allé kan brukes inn til videre. 

- Midlertidig stasjon i Søndre gate: Stasjonen skulle ikke være i opprinnelig plan. 

Prøveprosjekt med sykkel i OT har medført flytting av OT stasjon ut av byen til Nova 

kino. Dermed må infrastrukturprosjektet etablere en midlertidig stasjon i Søndre til 

en vet om det et eller ikke er behov for permanent stasjon i Søndre. Mest ønskelig 

med stasjoner bare i OT. Dagens stasjon og midlertidig stasjon i Søndre ønskes flyttet 

lengre nord, men vanskelig grunnet plassmangel og dermed behov for større 

ombygging. Uheldig for en midlertidig stasjon. 

For å få til en midlertidig stasjon i Søndre på kort tid vil vegvesenet prioritere tiltak i Søndre 

gate foran Buran og Rønningsbakken til byen. De kan fungere slik de er i dag. 

 

3. Sekretariatets vurdering av fremdriften: Sekretariatet mener byggherrene har gjort god 

innsats så langt for å holde fremdrift. Greier Byggherrene å fortsette trykket frem til 

3.august, vil det nye systemet kunne fungere bra fra dag 1 selv om det vil foregå arbeid på 

Tiller, Østre Rosten og etterarbeid på flere andre delprosjekt. 

 

Utfordringen ligger fremdeles på å få klargjort Tiller så byggingen kan starte.   
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4. Økonomi 

 

Pr. 30.05.2019 har prosjektet et fakturert forbruk på 465 MNOK, mens prognosen var på 512 

MNOK. Se figur 1 og tabell 1. Differansen, underforbruket, er på 4p MNOK. opp med 10 

MNOK fra en differanse på 39 MNOK forrige måned. Grunnen til det økte etterslepet ligger 

hovedsakelig i forsinkelse i kommunens fakturasystem som opplevde problemer i mai. 

Vegvesenet har fakturaer for 25 MNOK mens kommunen har registrert fakturaer for 5 

MNOK med tilnærmet lik byggeaktivitet. 

 

 
Figur 1 S- kurve økonomisk utvikling og prognose. Akkumulert budsjett inkludert overordnet planlegging 15 MNOK 

 
Tabell 1 Oppsummering av økonomistatus pr. 31.01.2019 

Budsjettpost Budsjett  

rev. 01.04.2018 

Fakturert pr. 

30.04.19 

Gjenstående pr. 

30.04.19 

Kommentar 

Planfasen 93 88 5 Avsluttet 01.06 

Erverv 3 3 0 Pågår 

Byggefasen 594 374 220 Pågår 

Sikkerhetsavsetning 60 0 60 Udisponert 

Sum 750 465 285  

 

Det forventes å foregå arbeid for 60 MNOK etter august 2019, samt et etterslep på 30 MNOK 
på fakturering. Det vil si at prosjektet skal produsere for 190 MNOK de siste 2 månedene 
under forutsetning av prosjektet har kostnader for 90 MNOK, vel 85 MNOK pr. måned. 
 
Sikkerhetsavsetningen på 60 MNOK er avsatt med å holde igjen 10% av byggebudsjett og 
forventes å fordeles tilbake til prosjektet i siste fase.  



 
Sekretariatets vurdering av status i Metrobuss-infrastrukturprosjektet 12.06.2019  
    

10 
 

1. Økonomi i porteføljen til Trondheim kommune: 

Kommunen har brukt opp sin sikkerhetsavsetning, og har varslet en mulig kostnadsøkning 

for Sivert Tonstads veg på 9 MNOK. På bakgrunn av dette varselet har sekretariatet bedt 

Prosjektleder for kommunens byggefase, ansvarlig byggherre i TK, komme med en egen 

vurdering av den økonomiske statusen for delprosjektet i Sivert Tonstad veg.  

 

1. Hvorfor er først nå avdekket en mulig kostnadsøkning på 9 MNOK. For et par 

måneder siden var det snakk om 1-2 MNOK. Den varslede økningen var da begrunnet 

med at prosjektleder hadde godkjent at entreprenør ble løsgjort fra avtale om fast 

pris og fikk gjennomføre prosjektet etter medgåtte timer. Begrunnelsen var at dette 

ikke skulle medføre vesentlig kostnadsøkning utover 1-2 MNOK.  

 

For Tiller knutepunkt er det også en stor usikkerhet som også berører økonomien. En 

oppstart uten de nødvendige godkjenninger kan medføre merkostnader hvis de nødvendige 

godkjenningene ikke kommer på plass kort tid etter oppstart.   

 

2. Økonomi i porteføljen til vegvesenet: 

Vegvesenet har stort press på sin portefølje, men har vist kontroll. Blant annet ved å 

anbefale å holde igjen stasjonen NTNU Dragvoll til den økonomiske situasjonen i porteføljen 

er nærmere avklart nå i juni.  

 

 
3. Sekretariatets vurdering av prosjektøkonomien:  

Økonomien er nå under press. Sekretariatet har bedt begge byggherrene komme ned en 

oppsummering til neste programråd. 1. Avklaring av den økonomiske statusen, 2. Prognose 

for resterende arbeid i hver sin portefølje. 3. Mulige kostnadskutt, 4. Fremlegging av 

eventuelle behov for tilskudd fra sikkerhetsavsetningen. 

 

Foreløpig status er at de varslede kostnadsøkningene kan håndteres innenfor rammen med 

prosjektets overordnede sikkerhetsavsetning. Dette skal avklares i løpet av juni i programråd 

25.06. 
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Økonomisk sikkerhetsstyring i prosjektet: 

Prosjektet har et tre trinns økonomistyringssystem for å styrke sikkerheten for økonomien.  

1. Byggherrene hadde hver sin sikkerhetsavsetning på 26 MNOK ved oppstart. 

a. Skal brukes til å sikre handlingsrom ved inngåelse av byggeavtaler og uventede 

kostnader i oppstart av byggeprosessen. 

2. Prosjektet har en overordnet sikkerhetsavsetning på 60 MNOK ved oppstart 

a. Skal brukes til uventede kostnadsøkninger i 2019 for hele porteføljen når 

byggherrene har brukt opp sin sikkerhetsavsetning. 

3. Stasjon NTNU Dragvoll i Jonsvannsveien holdes igjen i vegvesenets portefølje. 

Strekningstiltak i Mellomvegen og Ranheimsvegen  og midlertidig stasjon i Mellomvegen 

holdes igjen i kommunens portefølje i påvente av nærmere avklaring rundt økonomien i 

prosjektet. 
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5. Kvalitet 

Følgende stasjoner bygges enklere enn standardløsning i påvente av kommende prosjekt i 

Miljøpakken.  

- Alle midlertidige stasjoner i kollektivbuen bygges etter enkel standard(Kommende 

gateprosjekt)  

- Stasjon Lyngvegen i Søbstadvegen (Kommende vegutbedringsprosjekt) 

- Stasjoner til byen i Byåsvegen: Åsveien skole, Nyveibakken, Tvetestien. (Kommende 

sykkelprosjekt) 

- Midlertidig stasjon i Mellomvegen 

 

Utover dette har ikke byggherrene varslet om endring i kvalitet. 
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6. Usikkerhet 

De største usikkerhetene i prosjektet er: 

Fremdrift: 

5. Entreprenører som ikke overholder avtalt fremdrift/Prosjektoppfølging 

6. Overbelastning på personell/prosjektledelse 

7. Entreprenørkonkurser 

8. Uforutsette hendelser 

Økonomi: 

1. Kostnader som ikke avklares før de har påløpt/Prosjektoppfølging 

 

2. Ervervskostnader: Hvor mye prosjektet må betale for å erverve arealer avklares i 

forhandlinger denne sommeren når reguleringsplanene blir godkjent. Endelig sum 

venter å være kartlagt i løpet av høsten 2018. 

a. Tiltak: Tettere oppfølging av forhandlinger. Sikre flest mulige avtaler tidlig i 

høst. 

3. Entreprenørkonkurser 

4. Utforutsette hendelser 

 

Sekretariatets vurdering av usikkerheten i prosjektet: Usikkerheten i kommende periode vil 

være hendelser som trenerer fremdrift eller kostnader som varsles sent og som 

prosjektlederne ikke er ”Hands on” på. Det vil være lite tid til å vurdere tiltak. Det er i denne 

fasen prosjektlederne må være ekstra fremoverlent/proaktiv og stresse entreprenørene til å 

rapportere tilnærmet daglig. Det er ofte prosjekt som en er sikker på går bra som kan 

sprekke på grunn av manglende oppfølging.  
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7. Sekretariatets totale vurdering av status 

 

Sekretariat mener byggherrene viser god kontroll på fremdrift, da planlagt fremdrift for 2019 

har gått etter planen så langt. Når det gjelder Tiller og Sivert Tonstads veg er sekretariatet 

bekymret for økonomien i delprosjektene. Tiller sliter med fremdrift på grunn av manglende 

godkjenninger som har tatt lang tid og økte kostnader etter grundigere avklaringer. 

Delprosjektet mangler fremdeles avgjørende godkjenninger og har slitt med tekniske 

avklaringer og godkjenninger. Sivert Tonstads veg ser ut til å bli mer kostbart enn tidligere 

varslet. Dette kan gi betydelige konsekvenser for de totale kostnadene i 

infrastrukturprosjektet. Byggherrene i kommunen og vegvesenet jobber med å avklare dette 

nærmere. 

 

Sekretariatet oppfordrer byggherrene til å holde fullt trøkk på ferdigstillelse i god tid før 

oppstart. Etterarbeid som må foregå etter 3. August, må gjennomføres på en slik måte at 

bussene og brukerne ikke hindres.
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Visuell presentasjon av status på byggeporteføljen 

Trondheim kommune: 
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Vegvesenets portefølje: 
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Fremdriftsplan TK: 
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Fremdriftsplan SVV: 

 

 


