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Beslutningsnotat – Prioritering av riksvegtiltak i byvekstavtalen 

Trondheim har frem til nå hatt en bymiljøavtale med staten. Her har det inngått 1 milliard 

2016-kroner til programområdetiltak på riksveg. Disponering av midler innenfor denne 

summen har vært til behandling i KU i KU-sak 40/17, 59/17 og 68/17. Statens vegvesen har 

foreslått å bruke ca 60% av rammen til kollektivtrafikktiltak og resterende til sykkeltiltak. I 

forslaget er hovedandelen av riksvegmidlene foreslått disponert til kollektivfelt i 

Okstadbakken (ca 400 mill), og til hovedsykkelveg langs jernbanen øst for Trondheim (ca 

400 mill.). Det kan ikke leses av møtereferat fra KU at en prioriteringsliste har vært 

realitetsbehandlet i Miljøpakken. 

I ny byvekstavtale som inngås medio 2019 er det disponert nær 3,7 mrd. 2019-kr til tiltak 

for kollektivtrafikk, sykling og gange langs riksveg. For at videre arbeid og planlegging av 

tiltak skal være mest mulig effektivt er det behov for en forankring av tiltak og prioritering i 

Miljøpakkens styringsorganer. 

Bakgrunn 

Følgende tekst om midlene står i kapittel 2.2 i byvekstavtalen. 

Midler til tiltak langs riksveg eller gang- og sykkelstrekninger med en riksvegfunksjon skal gå 
til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange som bidrar til å oppfylle målene for 
byvekstavtalen.  

● 3 686 mill. 2019-kr i avtaleperioden til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, 
sykling og gange som bidrar til å oppfylle målet i byvekstavtalen (1 331 mill. 2019-kr 
kr for perioden 2019-2023 og 2 355 mill. 2019-kr kr i perioden 2024-2029). Det er 
bevilget 15 mill. kr i 2019.  

● Disse midlene skal brukes langs riksveg, eller gang- og sykkelstrekninger med en 
riksvegfunksjon. 

● Midlene skal kunne benyttes til å realisere hovedsykkelrutene og der det er størst 
potensial for å nå nullvekstmålet innen den enkelte kommune, som eksempelvis 
tilførselsårer inn mot kollektivknutepunkt/pendlerholdeplasser. Eksisterende ruter, 
tilrettelegging i kryss og viktige krysningspunkter skal også kunne utbedres for å øke 
fremkommeligheten. Hovedrutene for sykkel må prioriteres først.  

● Vedtatt hovedsykkelnett og gåstrategi for Trondheim kommune legges til grunn som 
tiltaksliste for Trondheim. For de andre kommunene lages det egne prioriteringslister 



 

 

av hovednett for sykkel og gange. Valg og prioriteringen av disse vil skje gjennom den 
ordinære porteføljestyringen. 

● Knutepunkter som i utgangspunktet er tenkt etablert med direkte atkomst fra riksveg, 
men som av areal- eller trafikktekniske årsaker lokaliseres med atkomst fra en annen 
veg i umiddelbar nærhet til riksvegen, skal også oppfattes som et knutepunkt langs 
riksveg som staten har ansvar for.  

● Valget og prioriteringen av aktuelle tiltak vil skje gjennom den ordinære 
porteføljestyringen. 

Dersom det åpnes for en utvidet tolkning av bruken av midler på post 30 vil det gjelde i denne 
avtale også. 

Avtalen gjelder fra 2019 til 2029, og inkluderer de 15 mill. kr som er nevnt i avtaleteksten. 

Tidligere er det tidligere bevilget 41. mill. kr. i den gamle bymiljøavtalen. 

Avtalen åpner for å bruke midler på tiltak som fyller riksvegfunksjon. For sykkel og gange 

legger Statens vegvesen til grunn at dette gjelder sykkelvegnettet som er definert i følgende 

kart. 

 Trondheim 

 Melhus 

 Malvik 

 Stjørdal 

Når det gjelder kollektivtrafikktiltak åpner avtalen for at det kan brukes midler på 

knutepunkt som ikke ligger på riksveg, men som «av areal- eller trafikktekniske årsaker 

lokaliseres med atkomst fra annen veg i umiddelbar nærhet til riksvegen». Statens vegvesen 

legger til grunn at det her er snakk om knutepunkt med tilhørende infrastruktur der hoved-

tilfarten for knutepunktet skjer på riksveg.  

Byvekstavtalens vedlegg 2 angir en øvre ramme på 425 mill. 2019-kr til riksvegtiltak i 

kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal i avtaleperioden. Dette basert på en enighet mellom 

de kommunale partene. 

Oppsummert i tabell blir da midlene fordelt sånn: 

 

Rammer og prioriteringer 

Det er egne retningslinjer for tiltak som skal finansieres over statsbudsjettet. Disse fremgår 

årlig av budsjettretningslinjer som kommer høsten året før budsjettet utarbeides (altså i 

2019 for budsjettåret 2021). Et gjengående krav er at tiltaket skal være ferdig regulert med 

beregnet anslag (tiltak over 5 mill.) minst ett år før budsjettåret starter.  

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=83b10c0f3b5b4117adef8b79cfbf1069&extent=10.4149,63.4042,10.4337,63.4092
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(type:'enum,id:10420),farge:'0_0,id:874))/hvor:(kommune:(~5028))/@270889,7018921,9
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(type:'enum,id:10420),farge:'0_0,id:874))/hvor:(kommune:(~5031))/@293312,7039422,9
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(type:'enum,id:10420),farge:'0_0,id:874))/hvor:(kommune:(~5035))/@317963,7044371,9


 

 

Tiltak der planlegging er igangsatt 

Disse tiltakene ble nevnt innledningsvis, og ble igangsatt med antatt finansiering fra 

bymiljøavtalen. Begge tiltakene er i reguleringsplanfase, og Statens vegvesen vil komme 

tilbake til Miljøpakkens styringsorganer med endelig forslag til styringsramme. 

Oppstart av reguleringsplan for E6 Tonstad - Kroppan, kollektivfelt, ble behandlet i 

programrådet 26/18. Tiltaket er regulert i 2009, men skal omreguleres. Ferdig 

reguleringsplan forventes primo 2020. Beregnet kostnad før reguleringsplan er på 420 mill. 

kr. Tiltaket inkluderer sykkelløsninger på Tonstad, nye holdeplasser på E6 Tonstad og 

feltutvidelse i E6 Okstadbakken.  

Oppstart av reguleringsplan for Rv. 706 Falkenborg – Nyhavna, hovedsykkelveg fra øst, ble 

behandlet i programrådet 100/18. Deler av strekningen er ferdig regulert, med 

rekkefølgekrav for utbyggerne på gang og sykkelveg. Statens vegvesen vil snarlig starte 

regulering av de strekningene som ikke er regulert, og ferdig reguleringsplan forventes 

ultimo 2020. Tiltaket gjelder i første omgang høystandard sykkelveg mellom Falkenborg og 

Strandveien. Del to av prosjektet gjelder høystandard sykkelveg helt frem til Pirbrua. 

Beregnet kostnad før reguleringsplan er på 530 mill. kr for hele strekningen, der første del 

utgjør ca 390 mill. kr.  

Forslag prioriteringsliste nye tiltak innenfor byvekstavtalen 

Tiltak i Trondheim 

Tiltak nevnes i prioritert rekkefølge, vurdert ut ifra viktighet og tiltakets modenhet. 

Sykkeltiltak 

En sykkelrute langs riksveg bør være et helhetlig og gjennomgående hovedvegtilbud for 

gående og syklende på samme måte som riksvegen er det for biler. En hovedsykkelveg 

planlegges generelt med bredde på opp imot 4,0 m sykkelveg og 2,5 meter fortau. Breddene 

vurderes ut fra potensial for syklende og gående og stedlige forhold som terreng, 

bebyggelse og ervervskostnader. I praksis vil sykkelvegen beslaglegge en korridor på ca. 7m 

inkl. skuldre. Foreslåtte tiltak er i tråd med vedtatt sykkelstrategi for Trondheim og 

hovedprinsipp for bygging av sykkelveger utenfor sentrum. 

Mindre tiltak er ikke med i prioriteringslisten. Dette gjelder;  

 E6 Sluppen, undergang Omkj.vn. 

 Tiltak etter GS-inspeksjoner for og på rv-nett i Trondheim 

Prioritering hovedsykkelruter 

1. Rv.706 Hovedsykkelrute fra øst retning sentrum 

 Igangsatt regulering 

 Høy samfunnsøkonomisk nytte 

 Lenge vært prioritert i MP.  

2. E6 Heimdal – Nardo 

https://miljopakken.no/wp-content/uploads/2011/02/Sykkelstrategi-for-Trondheim-2014-2025.pdf


 

 

 Høy samfunnsnytte 

 Hovedsykkelveg langs fv. 6662 fra sør 

 Videre inn i Sluppenområdet 

i. Delfinansiering KDP Sluppen 

 Ferdig forprosjekt 

3. E6 Tiller – Selsbakk 

 Høy samfunnsnytte 

 Hovedsykkelveg langs fv. 6686 

 Ferdig forprosjekt 

4. Marginalliste 

 E6 Rotvoll – Malvik grense 

i. Høy samfunnsnytte 

ii. Delvis ferdig forprosjekt 

iii. Manglende tilbud på strekningen 

 Rv.706 Sivert Dahlensv. – Nyhavna 

i. Middels samfunnsnytte 

ii. Ferdig forprosjekt 

iii. Dårlig tilbud på strekningen 

 

5. Utvidet marginalliste – tiltak til neste byvekstavtale 

 E6 Klæbuveien – Moholt 

 E6 Ranheim – Hommelvik 

 E6 Klett - Melhus S 

 E6 Moholt – Rotvoll 



 

 

 E6 Hommelvik – Stjørdal 

Kollektivtrafikktiltak 

1. E6 Tonstad – Kroppan, kollektivfelt 

 Igangsatt regulering 

2. E6 Sluppen – Skovgård, nye holdeplasser 

 Tilrettelegging for fremtidig busstilbud.  

 Ferdig forprosjekt. 

3. E6 Sluppen, kollektivknutepunkt med tilhørende busstrasé (del av KDP Sluppen) 

 Vil antakelig bli en viktig del av finansieringspakken til hele tiltaket. 

4. E6 Bratsbergveien – Tunga, kollektivfelt 

5. E6 Moholt, ny busstrasé over E6 

 Idéstaduim 

6. Utvidet marginalliste – tiltak til neste byvekstavtale 

 E6 Kroppan – Sluppen, kollektivfelt 

Tiltak utenfor Trondheim 

Kollektivknutepunkt og park’n’ride i omegnskommunene må vurderes ut ifra 

riksvegtilknytning. Store deler av rv-nettet er i tillegg Nye Veier-strekninger. Det er P’n’R-

anlegg i tilknytning til riksveg i Melhus og Malvik.  

Når det gjelder tiltak for gående og syklende er Statens vegvesen kjent med behov i alle 

kommunene. En del er allerede finansiert utenfor byvekstavtalen. Av aktuelle tiltak nevnes 

Homla bru i Malvik, fv. 6806 langs Innherredsveien i Stjørdal, og Melhus sentrum.  

Statens vegvesen avventer innspill fra den enkelte kommune. 



 

 

Eksempel helhetlig prioritering 

 

Røde tall: Ikke med basis i anslag 

Konklusjon 

Statens vegvesen slutter seg til at programområdetiltak på riksveg fordeles mellom 

kommuner i tråd med vedlegg til byvekstavtalen. Fordeling mellom gang og sykkel, og 

kollektiv anbefales fordelt som vist over, med 50/50 mellom tiltak for gående og syklende 

og tiltak for kollektivtransport som utgangspunkt. Tiltak og fordeling i omegnskommunene 

fordeles etter innspill. Statens vegvesen ber kontaktutvalget slutte seg til standard og 

prioriteringsliste som vist under kapitlet «Tiltak i Trondheim». Videre arbeid med tiltakene 

tar utgangspunkt i dette som overordnet prinsipp. Partene i Miljøpakken involveres i 

planarbeidet. 


