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Kort oppsummering av siste måned. 

  

 Elgeseter gate 

I henhold til vedtak i programrådet tas det sikte på en politisk sak om riving eller 

bevaring av bygningene i Elgeseter gate. Det er jobbet med beslutningsgrunnlaget. Se 

egen sak. I tillegg jobbes det nå med å klargjøre en trafikkmodell for å kunne gjøre 

beregninger av forsinkelser med ulike løsninger.  

 

 Olav Tryggvasons gate 

Arbeidet er lagt på is og kontrakten med plankonsulenten avsluttes i påvente av at 

gatebruksplanen ferdigstilles.  

 

 Innherredsveien 

I henhold til konklusjon i programrådet 17. september er prosjektet overført til 

byggherreorganisasjonen (Trøndelag Fylkeskommune) for videre detaljering med tanke 

på oppstart høsten 2020. Trondheim kommune behandlet en sak om ambisjonsnivå i 

Formannskapet 26. november. Det forventes at det blir en tilsvarende politisk sak i 

Fylkeskommunen.  

 

 Kongens gate 

En sak om Kongens gate ble fremmet i forrige møte i programrådet uten å bli 

realitetsbehandlet. For at aktørene skulle få muligheter til å sette seg bedre inn i 

beslutningsgrunnlaget, arrangeres et møte 5. desember. Saken tas opp på nytt i 

programrådet 12. desember.  
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1. Fremdrift. 

 

Planframdriften er i utgangspunktet lagt opp til å muliggjøre anleggsframdrift som vist i 

diagrammet under. De røde pilene viser vurdering av realistisk framdrift pr. i dag:  

 

 
 

Som diagrammet viser, er alle prosjektene forskjøvet i forhold til tidligere framdriftsplan. Det 

er kun Innherredsveien det fortsatt er håp om oppstart senhøsten 2020. Forsinkelsene har 

mange årsaker.   

 

Innherredsveien 

Reguleringsplanen for Stadsingeniør Dahls gate – Saxenborg alle er vedtatt. Framdriften var 

opprinnelig basert på finansieringsvedtak og oversendelse til byggherreorganisasjonen i juni 

2019. Her er vi noen måneder på etterskudd, blant annet på grunn av diskusjoner om 

ambisjonsnivå, men det er fortsatt håp om å få oppstart senhøsten 2020.  

 

Kongens gate 

Framdriftsplanen tok utgangspunkt i at vi skulle ha en prinsippavklaring og 

finansieringsvedtak i juni 2019. Pr i dag er vi vesentlig på etterskudd, da det har vært en del 

diskusjoner om prinsippløsninger. Det er ikke mulig å få anleggsstart i 2020,  og 

framdriftsplanen bør justeres.   

 

Elgeseter gate 

Det var signalisert en politisk sak om alternativer i Elgeseter gate i oktober. Dette blir minst 4 

måneder forsinket. Det tas nå sikte på en sak om bevaring eller riving av bygninger i 

januar/februar og en sak om midtstilt/ sidestilt i mars/april. Deretter utarbeides 

reguleringsplan for det valgte prinsippet.  

Det anses likevel realistisk å få anleggsstart 2022 men uansett etter at Nydalsbrua er åpnet 

for trafikk.  
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Olav Tryggvasons gate 

I påvente av resultater fra prøveprosjektet og koordinering med gatebruksplanen, er 

planaktiviteten stoppet for Olav Tryggvasons gate. Med tanke på at utarbeidelse og 

beslutningsprosess knyttet til gatebruksplanen kan ta tid, er det svært tvilsomt å se for seg 

noen anleggsstart i 2021.  

 

I henhold til signaler i kontaktutvalget må det gjøres en fornyet vurdering av hva som er 

hensiktsmessig anleggsgjennomføring med tanke på hvor mye som skal gjøres samtidig. 

Dette må også ses i sammenheng med framdriften for Nydalsbrua. 
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2. Økonomi. 

 

Kort oppsummering av økonomien i prosjektet. 

Det gjeldende budsjettet for gateprosjektene er som i tabellen under.  

 

Kongens gate 260,1 

Innherredsvegen 432,9 

Olav Tryggvasons gate 173,5 

Elgeseter gate 686,8 

Overordnet planlegging 30,2 

Felles prosess og 
samarbeid 

5,0 

Usikkerhetsavsetning 167,6 

Sum 1 756,1 

 

Det planlegges med disse rammene som utgangspunkt. Det foreligger detaljerte 

kostnadsoverslag bare for Innherredsveiens østre del og Kongens gate. Rammene er ikke 

høye nok til at man kan få full måloppnåelse på prosjektenes kvalitetsmål. Det jobbes med 

optimalisering og vurdering av alternative måter å fordele de tilgjengelige rammene. 

 

Overordnet budsjett 

 

Det er foreløpig forutsatt at ca. 20 % av budsjettet for de enkelte gateprosjektene settes av 

til alternativsanalyse, reguleringsplan, byggeplan og sikkerhetsavsetning. 

 

Gateprosjekt Totalbudsjett Forplanlegging 
1,5 % 

Regulering 
2,5 % 

Byggeplan 
10 % 

Sum 
planlegging 

Kongens gate 260,1 3,9 6,5 26 36,4 

Innherredsvegen 432,9 6,5 10,8 43,3 60,6 

Olav Tryggvasons gate 173,5 2,6 4,3 17,4 24,3 

Elgeseter gate 686,8 10,3 17,2 68,7 96,2 

Sum  23,3 38,8 155,4 217,5 

 

Det er utarbeidet planleggingsbudsjett for hver av gateprosjektene. I figuren under er det 

vist periodisert budsjett for 2019 med forbruk så langt.   

 

Fakturerte/bokførte kostnader 

Ved skriving av månedsrapporten foreligger ikke tall for forbruk til og med november. Det vil 

derfor bli orientert i møtet  

Tabellen under viser periodisert budsjett og påløpt til og med oktober 2019: 
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Budsjett 7 8,5 11,5 14,5 17,5 20,5 23,5 26,3 29,6 32,9 36,2 39,8 41,9 41,9

Forbruk 7,0 8,0 8,4 9,3 10,4 11,1 12,6 13,4 13,7 14,1 16,3 16,4

Budsjett 2,3 3,3 4,0 6,4 10,1 13,5 17,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

Forbruk 2,3 2,9 3,6 5,3 7,1 12,8 12,8 14,7 15,8 16,0 16,2 16,4

Budsjett 2,4 2,9 3,7 4,4 6,6 12,7 16,2 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4

Forbruk 2,4 2,8 3,2 3,7 6,1 7,6 7,6 9,9 11,0 11,5 11,7 12,0

Budsjett 0,6 1,1 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,1 7,5 8,9 10,3 11,7 13,1 13,1

Forbruk 0,6 0,7 1,1 1,5 1,8 2,3 3,3 3,3 3,3 3,9 5,1 5,1

12,3 15,8 21,0 28,1 38,0 51,5 62,5 68,0 72,7 77,4 82,1 87,1 90,6 90,6

12,3 14,4 16,3 19,8 25,4 33,8 36,3 41,3 43,8 45,5 49,3 49,9

Sum 

Sum forbruk

Elgeseter gate

Innherredsveien

Kongens gate

Olav Tryggvasons gate

Sum budsjett

Planleggingsbudsjett gateprosjektene
2018 

(Påløpt

2019 Akkumulert

 
  

 
 

Til og med desember 2018 ble det brukt ca 12,3 mill til planlegging av gateprosjektene. Dette 

er fordelt med 7 mill for Elgeseter gate, 2,3 mill for Innherredsveien, 2,4 mill for Kongens 

gate og 0,6 mill for Olav Tryggvasons gate. 

 

I 2019 (til og med november) er det utbetalt ca. 37,6 mill på gateprosjektene.  

 

Vi ligger etter tidsplanen for alle gateprosjektene. Dette stemmer brukbart overens med 

forbruket som også ligger under budsjett. Det at planframdriften er noe forsinket, har ikke i 

seg selv påført prosjektet høyere kostnader.  
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Men det har oppstått noen situasjoner knyttet til Elgeseter gate og Olav Tryggvasons gate, 

hvor plankonsulentene fremmer krav om endringer i budsjettet dersom det skal gjøres 

endringer i forhold til signaler de har mottatt. Det er derfor en del usikkerhet om budsjettet 

holder, særlig for disse gatene. Det er også usikkerhet knyttet til politiske 

beslutningsprosesser og eventuelle behov for nye utredninger. 

 

Budsjettoppfølging for de enkelte gateprosjekt 

 

 

 
 

Figurene viser at alle gateprosjektene har forbruk som ligger under det budsjetterte. 

 

I møtet vil det bli redegjort nærmere om forbruket sett i forhold til planlagt produksjon og 

framdrift.  

 

Økonomisk sikkerhet i prosjektet 

Prosjektet har 167 mill i sikkerhetsavsetning. I tillegg er det forutsatt 5 % sikkerhetsavsetning 

i de enkelte prosjektene.  
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3. Kvalitet. 

 

Kort oppsummering av kvaliteten i prosjektet. 

Det er stor oppmerksomhet om kvaliteten på de fysiske løsningene som planlegges i 

prosjektet. Når det planlegges omfattende tiltak i de viktigste bygatene inn mot Trondheim, 

vil man tilstrebe at løsningene blir mest mulig optimale for framtiden med lang levetid og 

med minimal risiko for at man skal måtte komme tilbake å reparere om noen år.  

 

Flere av effektmålene kan være i delvis konflikt, og begrensede gatetverrsnitt gjør det mange 

steder umulig å prioritere alle målene like høyt. En viktig del av planarbeidet er derfor å 

optimalisere løsningene for å oppnå høyest mulig måloppnåelse. 

 

For enkelte gater foreligger det konkrete politiske vedtak som gir føringer for 

gatetverrsnittet. Dette er ikke nødvendigvis den løsningen som gir best måloppnåelse. Det 

anses derfor som en del av arbeidet å også legge fram de alternativene som gir best samlet 

måloppnåelse for gaten.  

 

Det er utarbeidet kostnadsoverslag både for Innherredsveien og Kongens gate. Som antatt 

ligger disse noe høyere enn budsjettet for de enkelte strekningene. Det jobbes nå med 

alternative måter å tilpasse prosjektene til rammen. Dette kan gi konsekvenser for 

kvaliteten.  
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4. Usikkerhet i prosjektet. 

 

Kort oppsummering av usikkerhetsarbeid og detekterte usikkerheter i prosjektet. 

Usikkerheten i prosjektet er først og fremst knyttet til fremdrift og avklaringer. Planarbeidet 

er komplisert med mange aktører og beslutningsprosessene er uoversiktlige. 

 

Det er gjennomført en egen usikkerhetsanalyse for å avdekke de største risikofaktorene og 

jobbe målrettet for å redusere risikoen for disse. 

 

Prosjektinterne usikkerhetsfaktorer. 

 Beslutningsprosessene (uenigheter, beslutningsvegring, uklare styringssignaler, 

utydelige politiske vedtak osv) 

 Tidspress (kapasitet hos prosjektledelse, konsulent, interne ressurser) 

 Omorganiseringer, usikkerhet, utskiftinger i nøkkelpersonell 

 Manglende kunnskap i tidlig fase (grunnforhold, støykrav, arkeologi m.m) 

 

Prosjekteksterne usikkerheter. 

Eksterne innspill (høringsinstanser, grunneiere, politiske føringer) 
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5. Bemanning 

 

Koordineringen av gateprosjektene er pr dags dato organisert som i figuren under: 

 

 
 

Hvert prosjekt er bemannet som selvstendige prosjekter med prosjektleder og assisterende 

prosjektleder. I tillegg er det en kjernegruppe og innleid rådgivergruppe i hvert enkelt 

prosjekt.  

 

Det har vært en del utskifting i prosjektledelsen for alle gateprosjektene. Det er en 

utfordrende situasjon knyttet til at det mangler prosjektledelse på Elgeseter gate.  

Prosessleder fungerer i rollen midlertidig inntil vi har lagt et grunnlag for videre arbeid med 

prosjektene.   

 

Det går nå raskt mot nyttår. Fra 1.1.2019 vil både Fylkeskommunen og Statens vegvesen få 

endret sine ansvar og roller i Miljøpakken. Samtidig går prosesslederens avtale ut. Det er 

viktig at programrådet diskuterer organisering av arbeidet med gateprosjektene etter nyttår, 

både i planfasen og gjennomføringsfasen.   



Gateprosjektene Rapporteringsskjema, TK Måned: Oktober 2019 

6. Prognose for neste periode 

Det jobbes videre med politisk sak om riving eller bevaring av bygninger i Elgeseter gate. I 

tillegg jobbes videre med klargjøring av trafikkmodell for beregninger knyttet til ulike 

løsninger i gata.  

 

For Kongens gate er det ønskelig å få opp politiske saker knyttet til prinsippløsninger både 

for delstrekning 2 og 3 slik at man kommer videre i detaljering.  

 

Det bør gjøres en ny samlet vurdering av anleggsgjennomføring. Mange forutsetninger er 

endret underveis, og det må vurderes hva som er riktig rekkefølge på prosjektene, hvilke 

som kan gjennomføres samtidig m.m 

 

Det er behov for en ny samlet gjennomgang av økonomien i gateprosjektene.  

 

Det er viktig at programrådet tar stilling til organisering av det videre arbeidet med 

gateprosjektene. Dette gjelder både i planfasen fram til reguleringsplan/ teknisk plan og i 

byggeplan/gjennomføringsfasen.  


