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Notat 

Til: Kontaktutvalget Miljøpakken Saksbehandler: FAL 

Fra: Statens vegvesen, RM Tlf saksbeh.   

Kopi til:  Vår dato: 10.06.19 

 

Beslutningssak – rv. 706 Nydalsbrua 

Prosjektet rv. 706 Nydalsbrua behandles i Stortinget 20.06.19 for finansieringsbeslutning og 

fastsetting av styringsramme. Saken legges frem for KU for at lokale parter skal gi sin 

tilslutning til fastsatt styringsramme, og som en kort orientering om fremdrift i prosjektet. 

KS2 

Prosjektet har i perioden august 2018 – januar 2019 gjennomgått KS2. KS2 er en statlig 

kvalitetssikringsprosess før investeringsbeslutning basert på tilstrekkelig styringsunderlag, i 

dette tilfellet reguleringsplan. KS2-rapporten foreslo en styringsramme på 1228 mill. 2018-

kr, noe som tilsvarer 1261 mill. 2019-kr. Tallet inkluderer tilpasningsarbeider for fremtidig 

Byåstunnel.  

Økonomi i prosjektet 

Samferdselsdepartementet har foreslått å nedjustere anbefalingen fra KS2-rapporten med 40 

mill. I forslaget som er lagt frem for Stortinget (St.prp. 110 S) er derfor styringsrammen satt 

til 1188 mill. 2018-kr, eller 1220 mill. 2019-kr. Dette tallet er i 2019-kr 45 mill. kr høyere 

enn prosjektrammen oppgitt i NTP 2018-29, men inkluderer som nevnt tilpasning til 

Byåstunnelen. Tallet oppgitt i NTP 2018-29 inkluderer ikke kostnaden for disse 

tilpasningene. 

Oppsummert kan finansieringshistorikken vises slik: 

 

Tabellen viser at staten økte sitt bidrag fra NTP 2014-23 til NTP 2018-29, samtidig som 

bompengebidraget gikk ned. Dette for å finansiere økningen i kostnader og prosjektomfang. 

Når en legger til grunn at arbeider med tilpasning for Byåstunnelen er kostnadsberegnet til 

55 mill. 2019-kr, viser tabellen at bompengebidraget til riksvegdelen av prosjektet har gått 

marginalt ned, og statlig bidrag ligger fast. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9f12f89e057d427a878ec6576d20f11f/nn-no/pdfs/prp201820190110000dddpdfs.pdf


 

 

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har sluttet seg til å forskuttere 

prosjektet med bompenger innenfor låneramma til Miljøpakke Trondheim. I Nasjonal 

transportplan 2018–2029 er det lagt til grunn 855 mill. 2019-kr i statlig finansiering av 

prosjektet. Med ei styringsramme på 1 220 mill. 2019-kr, innebærer dette at 365 mill. kr må 

dekkes med bompenger, etter refusjon av forskutterte midler. Samferdselsdepartementet 

slutter seg til at opprinnelig statlig bidrag blir forskuttert med bompenger. Forskutteringa vil 

bli refundert i perioden 2024–2029 uten kompensasjon for renter og prisstiging. Ekstra 

kostnad for Miljøpakken for forskutteringen er beregnet til å være 160-200 mill. kr. 

Om prosjektet 

Status per medio juni er at det er inngått kontrakt med entreprenør for omlegging av 

høyspentlinjen. Hovedentreprisen blir lyst ut etter stortingsbehandlingen. Som en følge av at 

det er et komplekst prosjekt ble det gjennom KS2-gjennomgangen konkludert med å lyse ut 

kontrakten med forhandlinger. Anskaffelsen vil da ta noe lengre tid, men vi sikrer at vi får en 

entreprenør som er godt forberedt på jobben. Kontraktinngåelse forventes i januar 2020 og 

byggestart i mars 2020. Ombygging av dagens bru til gang- og sykkelbru er ikke med i 

denne kontrakten. Dette vil bli utført i 2023 etter at Nydasbrua er åpnet. 

Anbefaling 

Økningen i styringsramme ikke har noen ytterligere økonomisk konsekvens for Miljøpakken 

enn tidligligere forutsatt. Økningen i styringsramme fra NTP 2018-29 skyldes at tunnelportal 

for den fremtidige Byåstunnelen er tatt inn i styringsrammen. Statens vegvesen anbefaler 

derfor KU å gjøre følgende vedtak. 

Kontaktutvalget slutter seg til en styringsramme for rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger på 

1220 mill. 2019-kr.  


