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1. Prosess for utarbeidelse av handlingsprogram
Handlingsprogrammet utarbeides for å avklare omforente rammer for planlegging og utbygging av
Ɵltak i Miljøpakken de nærmeste fire årene. Det synliggjør hvilke oppgaver og prosjekter som skal
prioriteres de nærmeste årene, og hvordan Miljøpakkens ressurser planlegges disponert.
Handlingsprogrammet har isolert seƩ bare et fireårsperspekƟv, men samƟdig også konsekvenser
for hvilke ressurser som gjenstår for å løse oppgavene senere år.
Handlingsprogrammet skal rulleres årlig. Første år i handlingsprogrammet vil være innspill Ɵl
statsbudsjeƩet og Miljøpakkens årsbudsjeƩ 2021. Øvrige år vil vise bindinger og veiledende
rammer for akƟviteten de nærmeste årene og være styrende for arbeidet med planavklaring og
grunnerverv. Det tas ikke sƟlling Ɵl fordeling på Ɵltaksområdene eƩer 2024 ut over det som følger
som bindinger i prosjektene.
Forslag Ɵl handlingsprogram er utarbeidet på bakgrunn av etatsinnspill fra partene i
byvekstavtalen.
Arbeidet med handlingsprogram 2021-24 har foregåƩ i to etapper:
a) VikƟge føringer og avklaringsbehov ble drøŌet i Programrådet (23.01.20) og avklart i
Kontaktutvalget (31.01.20)
b) Uƞorming av forslag Ɵl handlingsprogram ble drøŌet i Programrådet (10.03.20) og avklart i
Kontaktutvalget (03.04.20)
Handlingsprogrammet er sendt på høring Ɵl brukerutvalg og nabokommunene Skaun og Orkland,
og Ɵl partene for høring i formannskap og fylkesutvalg. Handlingsprogrammet behandles poliƟsk i
Trøndelag fylkesƟng (17-18.06.20), bystyret i Trondheim (17.06.20) og kommunestyrene i Stjørdal
(18.06.20), Malvik (15.06.20) og Melhus (16.06.20). Det behandles dereƩer i poliƟsk
styringsgruppe.
Samordning eƩer poliƟske vedtak
Samordning eƩer lokalpoliƟske vedtak av Handlingsprogram 2021-2024 er behandlet i
Kontaktutvalget, sak 23/20 (møte 24. juni) og sak 27/20 (møte 28. august).
Konklusjon:
Kontaktutvalget slu er seg l intensjonen om forsert framdri og slu er seg l forslagene om å få
fram en større portefølje med et grunnlag som gjør det mulig å prioritere de prosjektene som gir
størst eﬀekt/måloppnåelse. Fylkeskommunens bemerkninger og Trondheim kommunes innspill
innarbeides. Samarbeid og gode prosesser er vik g i videre arbeid med oppfølging. Kontaktutvalget
gir følgende føringer for oppfølging:
● Statens vegvesen bes orientere Kontaktutvalget om status for bes lling av ltak ved
Tollboden som kan gjøres på kort og lengre sikt for å avhjelpe situasjonen på Nordre
avlastningsveg (jf. TRFK vedtakspunkt 16, TK vedtakspunkt 11).
● Det skal i 2020 igangse es arbeid med helhetlig plan for gange og sykkel fra Ila l Kle ,
inklusive rassikring på strekningen Ila - Flakk (jf. TK vedtakspunkt 7d og TRFK vedtakspunkt
8a). Det bevilges 1 mill for oppstart i 2020. Programrådet får mandat l å avklare
finansiering.
● Fylkeskommunen bes rapportere på status for arbeidet med bes llingene langs Byåsveien i
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neste møte i Kontaktutvalget. Det bør også vurderes punk ltak i Byåsveien for å bedre
trafikksikkerheten for gående og syklende inn l helhetlig løsning for strekningen kan
gjennomføres. (jf. TK vedtakspunkt 7e)
● Trondheim kommune går i dialog med Bane NOR om avtale om erverv av areal l
realisering av jernbaneundergang på Selsbakk i tråd med gjeldende reguleringsplan (jf. TK
vedtakspunkt 7f)
● Arbeid med kortsik g løsning for å bedre trafikksikkerheten ved Osloveien/Bjørndalen
startes opp så raskt som mulig (jf. TK vedtakspunkt 7l). Det bevilges 1 mill for oppstart i
2020. Programrådet får mandat l å avklare finansiering.
● Fylkeskommunen bes legge frem status og fremdri splan for prosjektet Kongens gate for
Kontaktutvalget i neste møte, 21.10.2020
EƩer at Stjørdal kommune har giƩ ordføreren fullmakt Ɵl å framforhandle et omforent forslag Ɵl
handlingsprogram den 10. september, er formalitetene på plass for å bli enige om et omforent
innhold.
Omforent vedtak:
Kontaktutvalget godkjenner framlagte høringsutkast l handlingsprogram for Miljøpakken i
perioden 2021 – 2024 med følgende llegg:
● Porteføljen oppdateres i løpet av perioden med en vurdering av eﬀekt på det oppdaterte
nullvekstmålet og ny målemetodikk
● Prosessen med soneinndeling av avtaleområdet startes opp
Partenes innspill følges opp som vist i tabell 1,2 og 3. De e for å få fram en større
prosjektportefølje og et grunnlag som muliggjør prioritering av de ltakene som har størst
eﬀekt/måloppnåelse. Innspill som ikke hører hjemme i Miljøpakken framgår av tabell 4.
Videre refereres det Ɵl omforent vedtak som er innarbeidet i handlingsprogrammet. Øvrige vedtak
i saken betraktes som innspill Ɵl videre planlegging og årsbudsjeƩ, deƩe fremgår av vedlegg.
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Tabell 1: Omforente innspill ved behandling av Handlingsprogram 2021-24.

1. Vedtak som gjelder innholdet i Handlingsprogram 2021 – 2024
Part

Vedtak

Kommentar

TK og
TRFK

TK 7c og TRFK 13b:
Trafikkopplæring på sykkel vil bidra Ɵl trygg sykling
for barn i grunnskolen. Det er i tråd med målene i
sykkelstrategien for Trondheim 2014-2025.
FylkesƟnget ber fylkesrådmannen legge fram et
forslag Ɵl hvordan et samarbeid mellom
Miljøpakken og fylkeskommunen kan sikre driŌ,
organisering og faglig innhold i trafikkopplæring på
sykkel på Eberg sykkelgård. Miljøpakken seƩer av
innƟl 500 000 pr år Ɵl formålet.

BenyƩer 4,5 mill. kr av
belønningsmidlene. Kan
finansieres innenfor
rammen for sykkelsatsing

TRFK

TRFK 16, første del:
Teknologiprosjektene i Miljøpakken må prioriteres
og styrkes, spesielt med tanke på Big Data. Bildeling
kan bidra Ɵl både redusert arealbruk knyƩet Ɵl
bilbruk samt raskere elektrifisering av bilparken.
Nødvendig teknologi for bildeling er nå Ɵlgjengelig
og det finnes kjente markedsaktører på området.
FylkesƟnget ønsker derfor at Miljøpakken i perioden
avseƩer kr. 5 mill. Ɵl å uƞordre relevante aktører i
næringslivet i Norge og utenfor, Ɵl å utvikle et
konsept for bildeling som bygger opp under
nullvekstmålet, og som kan testes i Trondheim i
handlingsplanperioden. Tiltaket blir Miljøpakkens 6.
teknologiprosjekt.

Innenfor rammen i
byvekstavtalen

TK

TK 6d:
Rammen Ɵl gangƟltak økes med 50 millioner kroner
i perioden Ɵl 163,5 millioner kroner.

KU 28.08.20:Økningen
gjelder 2021-24 og
finansieres ved bruk av
udisponerte midler.
Tiltakene skal i hovedsak
omfaƩe gangƟltak i
forbindelse med
holdeplasser.
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TK

TK 10:
Rammen l mobilitetsrådgivning økes med 30
millioner kroner i perioden l 54,8 millioner kroner.
Midlene øremerkes HjemJobbHjem.
Mobilitetsrådgivning går fra å være en del av
“Øvrige ltaksområder” l å bli et eget
ltaksområde.

KU 28.08.20:
Økningen gjelder
2021-24, øremerkes
prosjektet
HjemJobbHjem og tas fra
udisponerte midler i
Miljøpakken.

Det vises også l poli ske innspill l senere handlingsprogram og årsbudsje i eget vedlegg omforente innspill i tabell 1, innspill ivareta i pågående prosjekt i tabell 2 og partsinnspill l
senere handlingsprogram og årsbudsje i tabell 3 (KU-sak 27/20).

2. Miljøpakkens mål
Byvekstavtalen ble inngå 15.03.2019 mellom staten, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim
kommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og Melhus kommune for perioden 2019-2029.
Avtalen er en videreføring av bymiljøavtalen som ble inngå i 2016 og en utvidelse av avtalens
virkeområde med Stjørdal, Malvik og Melhus.
Det er et nasjonalt mål at veksten i persontrafikk i storbyområdet skal tas med kollek vtransport,
sykling og gange. Byvekstavtalen er et virkemiddel for å nå de e målet. Byvekstavtalen skal også
bidra l en mer eﬀek v arealbruk og mer a rak ve by- og te stedssentre.
I llegg l det overordnede nullvekstmålet har partene i byvekstavtalen utarbeidet ni lokale delmål
for Miljøpakken:
● Mål 1: Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport skal reduseres i tempoet som er
nødvendig for å oppfylle Paris-avtalen, og i tråd med lokale klimamål.
● Mål 2: Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet skal
være større enn befolkningsveksten.
● Mål 3: Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere transportbehovet og gjøre
det le og tryggere å velge miljøvennlige transportmidler i en velfungerende by- og
arbeidsregion.
● Mål 4: By- og te stedsområder skal bli mer lgjengelig for alle.
● Mål 5: Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker
totalt se skal reduseres.
● Mål 6: Nasjonale mål og forurensningsforskri ens krav l lu kvalitet skal overholdes.
● Mål 7: Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal
reduseres.
● Mål 8: Næringstransporten skal bli grønnere og mer eﬀek v.
● Mål 9: Øke bruker lfredsheten av ltak i Miljøpakken.
Det jobbes med å konkre sere byvekstavtalens delmål og definere måleindikatorer for de enkelte
delmålene.
Arealutvikling
Areal- og transportplanlegging må ses i sammenheng, noe som fremgår av delmål 3 i
byvekstavtalen. Gjennom byvekstavtalen forplikter partene seg l å konsentrere utvikling og
oppbygging i prioriterte te stedsområder og nær knutepunkter. De e blant annet gjennom å sikre
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en eﬀek v og høy arealutny ng med høy by- og bokvalitet, prioriterte utbyggingsområder og
utarbeide en omforent parkeringspoli kk.
Arealutviklingen i byvekstkommunene skal underbygge nullvekstmålet. Det innebærer at
hovedtyngden av arealutviklingen legges l de prioriterte te stedsområdene. I Trondheim skal
hovedtyngden av arealutvikling legges l sentrale byområder, lokale sentra og langs hovedårer for
høyfrekvent kollek vtransport. I Stjørdal, Malvik og Melhus skal hovedtyngden av arealutvikling
skje innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrum av te stedene utpekt i senterstruktur vedta i
IKAP2 og/eller i gangavstand fra god kollek vtransport i lknytning l te stedene.
ABC-prinsippet skal legges l grunn ved lre elegging av næringsareal, og besøks- og
arbeidsplassintensive virksomheter skal lokaliseres l kommunesentrene.
Kommunene forplikter seg l å innarbeide forpliktelsene i byvekstavtalen i sine areal- og
samfunnsplaner. Partene skal rapportere på arealutviklingen, blant annet ved et arealindikatorse
som partene i fellesskap skal utvikle.

3. Evaluering av måloppnåelse
Det vises l egen evalueringsrapport for u yllende opplysninger og sta s kk. De e er en kort
sammenfatning av måloppnåelse for 2019. Denne evalueringen er en «mellom-evaluering» inn l
partene i Miljøpakken har konkre sert de nye målene med delmål og indikatorer. De e arbeidet
pågår. Det som evalueres er det overordnete 0-vekstmålet og de 9 lokale delmålene.
0-vekstmålet
Trafikken i 2019 var høyere enn i 2018, men ikke høyere enn i 2016 som er utgangspunktet for
bymiljøavtalen, men ikke høyere enn i 2016 som er utgangspunktet for bymiljøavtalen. Byindeksen
og antall passeringer gjennom Miljøpakkens bomstasjoner og bomstasjonen langs E6 på Ranheim
viser trafikkvekst i Trondheim i 2019 på mellom 1 % og 2 % sammenlignet med 2018. Referanseåret
for byvekstavtalen er 2019. Referanseåret for byvekstavtalen er 2019.
Mål 1 CO2 - Det skal slippes ut mindre CO2.
Det er ikke grunnlag for å evaluere de e målet nå da tall fra Miljødirektoratet er forsinket.
Mål 2 Miljøvennlige reiser - Flere skal reise miljøvennlig
For å kunne si noe om utviklingen fra 2018 l 2019 trenger vi RVU-tall for 2019, som ikke foreligger
ennå. På noen områder har vi tall som viser har vi tall som viser utvikling i rik g retning.
Passasjertall fra ATB viser flere kollek vreisende i 2019 enn i 2018. Registreringene viser også
Registreringene viser også flere som syklet i 2019. Det ble registrert færre gående i de manuelle
tellingene av gående og syklende l Midtbyen l Midtbyen i september 2019 enn året før, men
de e er kor dstellinger og kan være lfeldige svingninger, men de e er kor dstellinger og kan
være lfeldige svingninger. Foreløpig har vi ikke et godt nok grunnlag for å si om økningen i
miljøvennlige reiser er større enn befolkningsveksten. Foreløpig har vi ikke et godt nok grunnlag for
å si om økningen i miljøvennlige reiser er større enn befolkningsveksten.
Mål 3 Samordnet areal- og transportplanlegging
For å kunne evaluere og rapportere på de e målet, jobber partene med å utvikle en arealindikator
for hele avtaleområdet. I påvente av de e arbeidet er det gjort noen kvalita ve vurderinger i
denne evalueringen.
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Med tanke på det gamle forte ngsmålet for Trondheim kommune, har det vært en meget god
utvikling i perioden 2008-19. Det viser at Trondheim er en by med stor grad av forte ng og
bygging langs de sentrale kollek vårene. Utvikling samlet for perioden 2008-19:
● 81,1 % av boligene ble bygd innenfor eksisterende te stedsstruktur
● 56,7 % av de arbeidsplassintensive virksomhetene kom innenfor Kollek vbuen
I Malvik, Melhus og Stjørdal skjer store deler av boligbyggingen i og inn l sentrumsområdene/
te stedene. Det vurderes at en stor andel av utbyggingen i avtaleområdet er i tråd med
forutsetningene i byvekstavtalen om en samordnet areal- og transportplanlegging.
Mål 4 Tilgjengelighet - By- og te stedsområder skal bli mer lgjengelig for alle.
Det er ikke grunnlag for å vurdere måloppnåelse nå da konkre sering av mål/indikatorer er under
arbeid.
Mål 5 Reduksjon i antall trafikkulykker
Vi har ikke tall for 2019 ennå, men ser på status i trafikkulykker i avtaleområdet l og med 2018 for
å kunne si noe om utviklingen. Det er også ta med tall for Klæbu kommune som nå er bli en del
av Trondheim kommune. Antall ulykker i perioden 2000-2018:

Den generelle utviklingen mht. trafikkulykker går rik g vei. Både nasjonalt, i Trøndelag og i
Miljøpakke-området er det stor nedgang i antall ulykker og antall drepte og skadde i trafikken.
Mål 6 LuŌkvalitet
I påvente av arbeidet med konkre sering av mål/indikatorer, bruker vi de opplysningene vi har pt.
for å si noe om status for hele avtaleområdet. Det er en god situasjon med lite lu forurensning i
avtaleområdet. For Trondheim viser tall fra Miljøenheten at lu kvaliteten i 2019 er den beste som
er målt siden målingene startet på 90-tallet. For Malvik, Melhus og Stjørdal er det lite
lu forurensing (jf. Lu kvalitet i Norge). Problemområder kan være langs hovedvegene.
Mål 7 Trafikkstøy – reduksjon
Det er ikke grunnlag for å vurdere måloppnåelse nå da konkre sering av mål/indikatorer er under
arbeid.
Mål 8 Næringstransport - grønnere og mer eﬀek v.
I påvente av konkre sering av mål/indikatorer har vi gjort noen vurderinger av andelen elektriske
varebiler og fordelingen av varebiler og lastebiler e er euroklasse. Tallene viser at
næringstransporten blir mer miljøvennlig. Det blir flere elektriske varebiler, men fremdeles er
andelen lav. I alle kommunene øker antall varebiler og lastebiler typegodkjent med høy euroklasse.
Det er ikke grunnlag for å vurdere om næringstransporten er bli mer eﬀek v.
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Mål 9 Økt brukerƟlfredshet
KonkreƟsering av mål/indikatorer er under arbeid. Miljøpakken gjennomfører årlige
spørreundersøkelser hvor det vil være naturlig å innlemme spørsmål som går på brukerƟlfredshet.
Til deƩe er gjort, velger vi å legge fram noen andre undersøkelser som sier noe om
brukerƟlfredshet. Det blir mye Trondheims-tall da vi ikke har alle tall for de nye kommunene i
Miljøpakken.
Norsk trafikantbarometer (2019) viser:
● Trondheim er den storbyen flest mener det er bra å være trafikant i (58 %)
● Trondheim er den storbyen hvor flest er fornøyde med hverdagsreisen (79 %).
● Trondheim er den storbyen hvor flest mener det oppleves trygt å sykle (55 %).
På oppdrag fra Miljøpakken gjennomfører SenƟo spørreundersøkelser blant annet om holdninger
Ɵl bompenger. Sammenligner vi tall fra 2018 med januar 2020 ser vi at det er flere som har en
posiƟv holdning Ɵl bompenger, mens færre har en negaƟv holdning. I spørreundersøkelsen i januar
2020 er det for første gang mer enn 50 % i Trondheim som er posiƟve Ɵl bompenger.
Miljøpakken 2009-2020
I 2020 er det 12 år siden Miljøpakken gjennomførte det første fysiske grepet - kollekƟvfelt gjennom
sentrum - og Ɵ år siden vi begynte å kreve inn bompenger. Fram Ɵl 2020 hadde Miljøpakken bygd
infrastruktur for ca. 7,5 milliarder kroner. I samme periode har Miljøpakken bidraƩ med mer enn 1
milliard kroner Ɵl driŌen av kollekƟvƟlbudet.
I løpet av Ɵ år har Miljøpakken forandret Trondheim og gjort regionen mer aƩrakƟvt, blant annet
gjennom disse Ɵltakene:
●
●
●
●
●
●
●

Ny E6 Sør med fire felt.
Kulvert på Stavne som styrer tungtrafikk ut av sentrum.
Prinsen-terminalen i sentrum og 150 stasjoner og knutepunkt for Metrobuss.
Tilskudd Ɵl billigere og bedre kollekƟvƟlbud.
Over 40 km nye eller bedre sykkeltraséer og ni gang- og sykkelbruer.
16 skoler med tryggere skoleveg.
Nærmere 50 snarveger er utbedret.

Miljøpakken de neste årene
Miljøpakken vil ha ca. 16-17 milliarder kroner Ɵl disposisjon fra 2021 Ɵl 2029. Disse pengene skal
partene investere i prosjekter som gjør Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus Ɵl enda bedre
kommuner å bo, arbeide og reise i. I Ɵllegg vil driŌsmidler fra prosjektet sikre regionen et godt
kollekƟvƟlbud. DeƩe handlingsprogrammet beskriver planene de fire første årene i perioden.

4. Finansielle rammer for Miljøpakken
De finansielle rammene danner utgangspunkt for arbeidet med handlingsprogrammet. De gjelder
hele perioden fram Ɵl 2030 og viser hvilke føringer som framgår av Ɵdligere lokalpoliƟske vedtak
og behandling i StorƟnget. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt Ɵl grunn for uƞormingen av
handlingsprogrammet:
● LokalpoliƟsk enighet om finansierings- og Ɵltaksplan sommeren 2018. DeƩe dannet
grunnlag for byveksƞorhandlingene og innspill Ɵl statsbudsjeƩ 2019. Det var i hovedsak
enighet om kostnadsfordelingen mellom de ulike prosjektene/Ɵltaksrammene i sektorer.
Alle midlene ble ikke fordelt, noe ble beholdt som reserve for senere fordeling.
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● LokalpoliƟsk enighet om finansierings- og Ɵltaksplaner vedtaƩ i Miljøpakkens
handlingsprogram 2020-2023 i juni 2019 og årsbudsjeƩ 2020. Samordning av årsbudsjeƩet
mellom partene ble avklart i Kontaktutvalgets møte januar 2020 (KU-sak 2/20).
● Ny byvekstavtale som trådte i kraŌ i juni 2019 og Ɵlførte Trondheimsområdet 5 mrd. kr.
Byvekstavtalen utvider Miljøpakken med kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal, og med
stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbane.
● Regjeringens ga sin Ɵlslutning Ɵl en Ɵlleggsavtale Ɵl Byvekstavtalen for Trondheimsområdet
2. juli 2020. Avtalen Ɵlfører 1060 mill. kr, hvorav 280 mill. kr går Ɵl reduserte bomtakster og
780 mill. kr Ɵl utvidelse av rammene i Miljøpakken.
○ Det statlige investeringsƟlskuddets andel av kostnadene Ɵl Metrobuss øker fra 50Ɵl minimum 66 prosent, det vil si med omtrent 56 mill. kr årlig i perioden 2020-29.
Halvparten av disse midlene skal gå Ɵl reduserte bomtakster og halvparten Ɵl økt
kollekƟvsatsing.
○ I Ɵllegg gis det et statlig bidrag på 50 mill. kr årlig Ɵl reduserte kollekƟvtakster i
perioden 2020-29. BeƟngelsen er at nullvekstmålet nås.
○ Staten forplikter seg Ɵl å oppreƩholde siƩ bidrag om prosjektenes kostnadsrammer
reduseres. Det tolker vi slik at kravet om en fast egenandel (ekskl. mva) ikke lenger
er Ɵl stede.
Finansieringsrammer
En oversikt over finansieringen i handlingsprogramperioden og resten av årene i Miljøpakken
framgår av tabell 1. Alle tall i handlingsprogrammets tabeller fra og med 2021 er millioner
2021-kroner1. Tall før 2021 er i løpende kroner. I alle kostnadstall er merverdiavgiŌ inkludert.
Tabell 1: Finansieringsrammer 2021-2029

Tabell 1 viser at vi har 1,53 mrd. kr i samlet inntekt i 2021, 1,67 mrd. kr i 2022, 1,83 mrd. kr i 2023
og 1,89 mrd. kr i 2024.

1

I Byvekstavtalen er det oppgiƩ hvilke budsjeƫndekser som skal benyƩes for den enkelte finansieringskilde. Pr i dag
foreligger ikke disse indeksene for 2021, vi har derfor benyƩet en esƟmert prisindeks for 2021 på 3 % for alle inntekter
(ekskl. bominntektene) og kostnader. Når budsjeƫndekser for 2021 blir avklart, oppdateres tallene i
handlingsprogrammet, deƩe vil kun medføre mindre endringer på inntekt- og kostnadssiden.
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Forventede finanskostnader/-inntekter er innledningsvis vist ut fra de veiledende
kostnadsrammene i tabell 2. Disse vil endre seg gjennom arbeidet med revisjonen av
handlingsprogrammet. Lånebehov/kapitalbeholdning hvert av årene 2021-2024 balanserer det
enkelte års inntekter og kostnader.
Ved inngangen l handlingsprogramperioden har Miljøpakken en kapitalbeholdning på 168 mill. kr.
Denne viser at vi dligere har vedta å gjennomføre ltak med en samlet kostnadsramme som er
168 mill. kr2 lavere enn den samlede inntektsrammen disse årene.
Tiltakene i Miljøpakken finansieres med en rekke statlige,- fylkeskommunale og kommunal midler, i
llegg l bompenger. Hver finansieringskilde har fra bevilgende myndigheter ulike føringer for hvor
de kan beny es, de e ivaretas i årsbudsje ene og kommenteres ikke inngående i
handlingsprogrammet. Dimensjonene er ltaksområde, vegkategori, investering- vs dri s ltak og
prosjek ase.
Kommunale midler
I byvekstavtalen legger Trondheim kommune inn et ikke øremerket beløp på 203 mill. 2019-kr i
hele avtaleperioden i Miljøpakken (2019-29). Kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal finansierer
l sammen 56 mill. 2019-kr, med ⅓ per kommune (KU-sak 15/19). De e lsvarer en samlet
fordeling av kommunale midler på 25 mill. 2021-kr pr. år. Kommunale midler beny es innen eget
ansvarsområde.
Fylkeskommunale midler
Trøndelag fylkeskommune bidrar i byvekstavtalen med et ikke øremerket beløp på 789 mill.
2019-kr i hele perioden 2019-29. I handlingsprogrammet fordeles beløpet jevnt med 76 mill.
2021-kr pr. år. Fylkeskommunale midler beny es innen eget ansvarsområde.
Kommunal og fylkeskommunal merverdiavgi skompensasjon
Mva-kompensasjon3 er beregnet med bakgrunn i forventede ltak på kommunalt og
fylkeskommunalt vegne , og vil variere med fak sk fremdri og forbruk. I henhold l
byvekstavtalen skal fylkeskommunen og kommunene lføre Miljøpakken all mva-kompensasjon fra
miljøpakkefinansierte prosjekt på henholdsvis fylkeskommunalt og kommunalt vegne . Fak sk
mva-kompensasjon lbakeføres Miljøpakken. De e skjer ved at kommuner og fylkeskommunen
fakturerer Miljøpakken uten moms og dekker denne inn gjennom statlig momskompensasjon.
Riksvegmidler store prosjekt
I Meld. St. 33 (2016-2017) er det sa av om lag 960 mill. 2017-kr i statlige midler l videreføring av
prosjektet E6 Jaktøya - Kle - Sentervegen. Det forventes at 138 mill. 2021-kr i statlige midler
ldeles prosjektet som slu inansiering i 2021, hvorav 25,8 mill. kr går l reversering av kostnader
som dligere er belastet bompenger.
I llegg er det i Meld. St. 33 (2016-2017) sa av 800 mill. 2017-kr l prosjektet Rv. 706 Nydalsbrua
2

I KU-sak 3/20 Føringer for handlingsprogrammet 2021-2024 var det lagt frem et akkumulert lånebehov før 2021 på 44
mill. kr. E er de e er tallgrunnlaget oppdatert med vedta budsje 2020 (KU-sak 2/20). E ersom de e ble lavere enn
hva som lå l grunn dligere planer, er det nå ikke lenger behov for lån. Det er en akkumulert posi v kapitalbeholdning
på 168 mill. kr ved inngangen l 2021.
3
Det ytes kompensasjon for merverdiavgi l kommuner og fylkeskommuner e er
Merverdiavgi skompensasjonsloven for anskaﬀelser l bruk i den kompensasjonsbere gede virksomheten.
Mva-kompensasjon lbakeføres som inntekt l Miljøpakken (jf. Byvekstavtalen) og kommer i llegg l avtalt kommunal
og fylkeskommunal forpliktelse. Es mert mva-kompensasjon er lagt l grunn i årsbudsje et og avregnes årlig mot
fak sk mva-kompensasjon e er at årsoppgjørene er foreta .
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med lknytninger, fordelt med 100 mill. 2017-kr i første seksårsperiode og 700 mill. 2017-kr i siste
seksårsperiode. I Prop. 110 S (2018-2019) legger Samferdselsdepartementet l grunn en
styringsramme på 1 220 mill. 2019-kr (P50), det innebærer en økning i styringsrammen
sammenliknet med kostnadsoverslaget i Meld. St. 33 (2016-2017) på 40 mill. kr. Omregnet l
2021-kr er styringsrammen 1 288 mill. kr, hvorav 70 % finansieres med statlige midler og
resterende med bompenger4. I de e handlingsprogrammet er det lagt l grunn at staten utbetaler
hhv. 116 mill. kr og 113 mill. kr i 2023 og 20245. Byggestart i prosjektet forventes i 2020 og
finansieres med forsku ering av bompenger.
Riksvegmidler programområder
I byvekstavtalen inngår 3 686 mill. 2019-kr l ltak for kollek vtrafikk, sykling og gange. I
regjeringens bompengeavtale er det åpnet for at byvekstavtalens riksvegmidler l sykkel-, gangeog kollek v ltak også kan beny es på fylkeskommunalt og kommunalt ansvarsområde.
Forutsetningen er økt kostnadseﬀek vitet/samfunnsøkonomisk lønnsomhet eller større grad av
måloppnåelse sammenlignet med riksveg ltak. I llegg må det foreligge vedta reguleringsplan
(dersom relevant) innen 1. januar og byggeplan/ferdig prosjektering senest 15. juni året før, for at
prosjektet kan prioriteres e erfølgende år. Utgi er l planlegging før prosjektering-/byggefasen
kan ikke finansieres av riksvegmidlene. De e lsvarer gjeldende interne kriterier/krav for
prioritering av prosjekter i Statens vegvesens budsje retningslinjer. I tabellen er det lagt inn
ak vitet som forventes å lfredss lle kravene l utbetaling.
Statlige midler l knutepunkt- og stasjonsutvikling langs jernbane
I henhold l byvekstavtalen foreslår Jernbanedirektoratet å bruke 206 mill. 2019-kr l Trondheim S
og 77 mill. 2019-kr l fordeling på Melhus, Hommelvik og Stjørdal i hele avtaleperioden 2021-29.
Sistnevnte 77 mill. kr skal bidra l en finansieringsløsning for planskilte tverrforbindelser slik at
knutepunktene kan utvikles og forte es i henhold l overordnet mål om nullvekst i biltrafikken. I
handlingsprogrammet er det lagt l grunn at alle midlene, l sammen 297 mill. 2021-kr, utbetales
før 2025.
Statlige belønningsmidler
I byvekstavtalen utgjør belønningsmidlene i avtaleperioden 2 724 mill. 2019-kr. Tilskuddet
utbetales årlig l fylkeskommunen med 1/11-del av samlet finansieringsramme som indeksjusteres
årlig. Det lsvarere 263 mill. 2021-kr årlig.
Statlige belønningsmidler l reduserte bille priser
I regjeringens bompengeforlik er det forslag om at Trondheimsområdet kan få ldelt 50 mill.
2020-kr årlig l reduserte bille priser. I forslag l handlingsprogram 2021-2024 legges det derfor
inn 52 mill. 2021 kr pr. år ekstra i statlige belønningsmidler som kompensasjon for reduserte
bille nntekter.
Investerings lskudd Metrobuss - statlig lskudd l vik ge fylkeskommunale kollek vprosjekter
E er byvekstavtalen dekker staten inn l 50 prosent av den samlede kostnaden (ekskl. mva) for
utbygging av Metrobuss. I regjeringens lleggsavtale er det foreslå at staten forplikter seg l å
bidra med samme beløp selv om prosjektkostnaden (og dermed også den lokale egenandelen)
reduseres. I finansieringsplanen legges det l grunn at det statlige investerings lskuddet l
4

I Prop. 110 S ligger all Ɵlbakebetaling av det forskuƩerte beløpet i perioden 2024-2029, men i handlingsprogrammet
forventes det at første Ɵlbakebetaling skjer i 2023 (Statens vegvesen har bekreŌet at de forventer at de første
utbetaling av statlige midler blir foretaƩ i 2023 i tråd med Meld. St. 33 (2016-2017).
5
DeƩe representerer den prisregulerte verdien av 100 mill. 2017-kr fram Ɵl 2020 når anlegget påbegynnes
neddiskontert fra 2020 Ɵl hhv. 2023 og 2024 når midlene utbetales. DeƩe som følge av at staten ikke gir kompensasjon
for rentekostnader i den perioden midlene forskuƩeres.
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Miljøpakken utgjør 1 630 mill. kr, i Ɵllegg kommer investeringsƟlskudd Ɵl bussdepot.
Økt investeringsƟlskudd Metrobuss - statlig Ɵlskudd Ɵl vikƟge fylkeskommunale kollekƟvprosjekter
I oppfølging av regjeringens bompengeforlik for Trondheimsområdet Ɵlbyr regjeringen å øke det
statlige bidraget Ɵl 66 prosent, under forutsetning av at halvparten av det økte Ɵlskuddet mellom
50 og 66 prosent øremerkes bedre kollekƟvƟlbud i Trondheimsområdet og den andre halvparten
går Ɵl reduserte bomtakster. Det økte statlige bidraget er totalt 561,4 mill. 2020-kr (Ɵlsvarende 578
mill. 2021-kr) i perioden 2020-2029. Av deƩe går 289,1 mill kr går Ɵl kompensasjon for reduserte
bomtakster og 263,4 mill kr Ɵl kollekƟvƟltak i Miljøpakken6. Staten forplikter seg Ɵl å bidra med
samme beløp selv om prosjektkostnadene (og dermed også den lokale egenandelen) reduseres. I
handlingsprogrammet er disse ekstra midlene fordelt jevnt i perioden 2020-2029.
Bominntekter
I byvekstavtalen er det lagt Ɵl grunn et esƟmat for neƩo bominntekt (ekskl. driŌ av bomsystemet) i
perioden 2019-2029 på 6900 mill. 2019-kr. DeƩe inngår også i Miljøpakkens finansieringsplan. Det
er taƩ høyde for at inntektene avtar med økende bruk av elbil fram Ɵl 2022, men at bomtakstene
for elbil og fossilbil samlet seƩ oppreƩholdes på samme nivå som ved innføring av Miljøpakkens
trinn 3 (2018) fra 2022.
Bomtakstene i Miljøpakken ble indeksregulert 1. februar 2020. Denne økningen er ikke taƩ inn i
inntektsgrunnlaget da den nøytraliseres av at avgiŌen seƩes ned Ɵlsvarende senere i samsvar med
Ɵlleggsavtalen.
Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har fortsaƩ full rådereƩ over
bompengeinnkrevingen i Trondheim innenfor rammene Ɵl Prop. 36 S (2017-2018). DeƩe
innebærer at beslutninger om bomsatser, bomplasseringer og bruk av bompenger faƩes ved
enighet mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Det er anledning Ɵl å benyƩe
bompenger Ɵl driŌ av kollekƟvtrafikk, men kun dersom deƩe ikke er lånefinansiert.
I følge byvekstavtalen kan bompenger benyƩes innenfor hele avtaleområdet dersom deƩe
godkjennes av StorƟnget.
NeƩo bominntekter er uten renteinntekter/-kostnader (skilt ut som egen post) og uten
bomveiselskapets kostnader Ɵl driŌ av bomsystem (esƟmert Ɵl omtrent 50 mill. kr pr. år).
Veiledende Ɵltaksplan
Tabell 2 viser hva som ligger av forventede kostnader i henhold Ɵl de føringene som er beskrevet
innledningsvis.

6

Resterende 25,7 mill. kr (av totalt 289,1 mill. kr) går Ɵl fylkeskommunen som økt Ɵlskudd Ɵl bussdepot.
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Tabell 2: Veiledende Ɵltaksplan 2021-29

Forslag Ɵl revidert Ɵltaksplan
Gjennom revisjonen av handlingsprogrammet har vi vurdert hva som er realisƟske behov innenfor
de aktuelle Ɵltaksområdene. DeƩe ut fra hvor langt vi er kommet med planavklaring per i dag og
hvor langt vi forventer å kunne komme de nærmeste årene. Tabell 3 viser en oppsummering av
forslagene for de ulike Ɵltaksområdene i kapiƩel 7-16. Den viser at akƟviteten forventes å være
høyere i handlingsprogramperioden enn det som Ɵdligere er lagt Ɵl grunn.
Tabell 3: Tiltaksplan 2021-29 basert på fordeling i revidert handlingsprogram 2021-24
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Revidert forslag l handlingsprogram framgår av tabell 3. Det er her lagt inn en
usikkerhetsavsetning som ikke er fordelt på ltak (realkostnadsvekst) på 1 % per år (133 mill. kr i
periode 2021-2024). Usikkerhetsavsetningen skal blant annet håndtere kostnadsøkning på ltak
som følge av frem dige krav ved gjennomføring av veganlegg (f.eks. strengere miljø- og
sikkerhetskrav).
Ved utløpet av perioden gjenstår en udisponert reserve på ca 3,1 mrd. kr som trenger avklaring
gjennom arbeidet med en langsik g utbyggingsplan.
Tabell 4: Lånebehov/kapitalbeholdning 2021-2024

Tabell 4 viser årlig akkumulert lånebehov/kapitalbeholdning i handlingsprogramperioden ut fra
inntekts- og kostnadsrammer i tabell 1 og 3 foran. Tabellen viser at det maksimale lånebehovet
oppstår i 2022 med omtrent 170 mill. kr. Lånebehovet påvirkes av omfanget av ltak som legges
inn i handlingsprogramperioden. Behovet øker om innsatsen forseres i d eller ved å disponere
deler av reserven.

5. Føringer for handlingsprogrammet
Porteføljestyring
Miljøpakken styres gjennom porteføljestyring med fokus på målstyring. Tiltakene skal prioriteres
e er en vurdering av ltakenes bidrag l måloppfyllelse (nullvekstmålet) og samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, og basert på disponible midler, planstatus og lstrekkelige ressurser for planlegging
og gjennomføring (jf. byvekstavtalen). Rekkefølgen og sammensetningen av enkeltprosjekter
lpasses planframdri og kostnadsendringer. Justeringer skjer primært gjennom endringer
innenfor programområdene.
I praksis skjer en justering og porteføljestyring på fire måter:
A. Mindre justeringer kan ved behov foretas løpende innenfor rammene i gjeldende
årsbudsje /handlingsprogram (vedtas av Programråd/Kontaktutvalg)
B. Årsbudsje vedtas ved inngangen l ny år (vedtas av bystyre/kommunestyre,
fylkes ng og poli sk styringsgruppe)
C. Årlig justering av 4-årig handlingsprogram vedtas før sommeren hvert år (vedtas av
bystyre/kommunestyre, fylkes ng og poli sk styringsgruppe)
D. Justering av langsik g utbyggingsplan foretas når er behov for større endringer av
ak viteten i hele Miljøpakken, f.eks. e er nye rammer i Nasjonal transportplan,
byvekstavtale e.l. (vedtas av bystyre/kommunestyre, fylkes ng og eventuelt Stor ng)
Føringer som skal sikre at kravene Ɵl porteføljestyring ivaretas
Miljøpakken har en stor og komplisert økonomi. Til hver av finansieringskildene er det kny et
føringer som må ivaretas. I llegg er partene er enige om et se av kriterier for å sikre at disse
oﬀentlige midlene beny es i tråd med intensjonene på en forsvarlig måte.
Bidrag l måloppfyllelse:
I Miljøpakken er det en forutsetning at alle parter er omforente om at ltakene som inngår i
handlingsprogrammet bidrar l måloppfyllelse i henhold l Miljøpakkens mål (ikke bare
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nullvekstmålet). Det forutse es videre at det er enighet mellom stat, fylke og den aktuelle
kommunen om alle prosjektene i handlingsprogrammet.
Midlene skal representere økt innsats/verdi:
Tiltakene som finansieres av Miljøpakken skal ikke ersta e andre oﬀentlige eller private
bevilgninger, men representere en ekstra innsats som ikke ville ha bli gjennomført uten
Miljøpakkens finansiering. For å sikre en forsvarlig bruk av midlene, og en lstrekkelig ensartet
praksis mellom partene, legges følgende føringer l grunn:
● Miljøpakken bygger bare anlegg som vegeier er villig l å dri e og vedlikeholde. I det ligger
en forpliktelse l å ta vare på de verdiene som lføres fra Miljøpakken.
● Miljøpakken bidrar bare l å realisere planer og behov. Registreringer og planer som er
nødvendig for å avklare behov, finansieres normalt ikke (jf. byvekstavtalen)
● Miljøpakken finansierer ikke dri og vedlikehold med unntak for lskudd l dri av
kollek vtrafikk, ekstra vinterdri av sykkelveger og eventuelt andre ltak som
Kontaktutvalget godkjenner.
● Miljøpakkens prosjekter skal ikke ersta e behov for vedlikehold av veg, men må ved
ombygging framstå som funksjonelt forskjellige fra opprinnelig anlegg, det vil si en
merverdi for trafikanten i form av for eksempel større bredde, rød asfalt eller sykkelveg
med fortau.

Prioriteringsgrunnlag
Vurdering av ltakenes bidrag l måloppfyllelse og samfunnsøkonomisk lønnsomhet krever et
grunnlag. Prosjektene deles i tre faser som alle behandles poli sk.
● Prosjektutvikling. Partene spiller her inn forslag l ltak/prosjek déer. Det er ikke andre
krav l dokumentasjon for denne fasen enn at ltakene lfredss ller kriteriene foran og er
poli sk godkjent. Det bevilges et mindre beløp l de e arbeidet som går ut på å
dokumentere prosjektets forventede ny e, kostnad og prinsipielle løsning.
● Detaljplanlegging. Resultatene fra prosjektutvikling danner grunnlag for vurderingen av
hvilke prosjekter vi prioriterer å gå videre med. Det se es av midler l detaljplanlegging
(byggeplan og eventuell regulering). Arbeidet skal gi en bedre beskrivelse av ltaket og
sikrere kostnadsanslag. Endringer av betydning for prosjektets ny e må dokumenteres.
Omforente forslag l prioritering behandles poli sk.
● Utbygging. Resultatene fra detaljplanleggingen danner grunnlag for prioritering av
utbyggings ltak. Omforente forslag l prioritering behandles poli sk.
Bindinger i forhold Ɵl gjennomføring
Prosjektene i handlingsprogrammet deles inn i tre grupper:
a) Bundne prosjekt:
● Allerede igangsa e byggeprosjekter
● Nye prosjekt i henhold l entydige omforente poli ske vedtak om oppfølging/igangse ng
b) Delvis bundne prosjekt:
● Prosjekt vedta i dligere handlingsprogram/årsbudsje hvor det foreligger byggeplan og
hvor det ikke er vesentlige endringer i forutsetningene (f.eks. ny e- og kostnadsvurdering)
● Pågående ak vitet på dagens nivå kny et l informasjon, mobilitetsrådgivning,
evaluering/trafikkdata, generell planlegging/koordinering, vinterdri av sykkelanlegg og
infrastruktur trikk
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c) Ubundne/nye prioriterte prosjekt:
● Andre prosjekt som er ferdig prosjektutviklet, eller hvor det foreligger lfredss llende
dokumentasjon på måloppnåelse og ny e- og kostnadsvurdering.
● Økt innsats i løpende ak viteter som partene er enige om å foreslå
Samordning
Miljøpakken består av mange mindre prosjekt på ulike ltaksområder på kommunalt,
fylkeskommunalt og statlig vegne . Samordning er vik g for å ferdigs lle sammenhengende lbud
og for å sikre rasjonell anleggsdri . Trafikantenes ny e øker når lbudet blir sammenhengende
uten barrierer og brudd.
Anleggsdri en blir mer rasjonell for ltakspakker innenfor samme geografiske område og d. Der
det er hensiktsmessig å bygge ut flere lstøtende ltak i et felles prosjekt, for eksempel et større
fortau sam dig med støyskjerm, kan det få betydning for prioriteringen. Tilsvarende kan for
eksempel gjelde for flere ltak på samme hovedrute for sykkel.
Ved prioritering av utbyggingsrekkefølge vektlegges å:
● Ferdigs lle sammenhengende rute lbud for trafikantene
● Tilre elegge rasjonelle ltakspakker innenfor samme geografiske område og dsperiode

6. Prosjekƞaser, rammer og krav Ɵl dokumentasjon
Behovsvurdering og idéfase er forløpere l et prosjekt og er partenes ansvar å gjennomføre og
bekoste. Prosjek orslagene som spilles inn l Miljøpakken skal beskrive idéer om mulige prosjekt.
Det skal være enkelt å forstå hva som er kjernen i prosjek déene, hvilke ltaksområde de hører inn
under og anta omfang.
Prosjekt i Miljøpakken deles inn i tre hovedfaser; prosjektutvikling, detaljplanlegging og utbygging.
Prosjektutvikling
Der det foreligger en prosjek dé består den første fasen i Miljøpakkens planlegging av å
gjennomføre prosjektutvikling. Arbeidet i denne fasen deles inn i to hovedak viteter.
Del 1: Konseptutvikling
● Beskrive formålet med prosjektet - hva er u ordringen og hva ønsker man å oppnå med
ltaket (eﬀektmål)
● Vurdere alterna ve løsninger
● Anbefale hvilket konsept som antas å bidra l best måloppnåelse
● Beskrive ny en av ltaket med relevans l Miljøpakkens mål - hvor mange drar ny e av
ltaket og gevinstens størrelse (jf. eﬀektvurderingsskjema)
● Beskrive videre prosess
● Grovt kostnadsanslag for prosjektet - fra prosjektutvikling l ferdig utbygd prosjekt
Arbeidet fra del 1 legges fram for Programrådet før det eventuelt gis klarsignal l å gå videre med
teknisk forprosjekt for anbefalt løsning.
Del 2: Teknisk forprosjekt
● Utsjekk av tekniske forhold for å avklare om ltaket er gjennomførbart; krav l bredder og
høyder, materialbruk, forhold under bakken (grunnforhold, kabler, VA)
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● Avklare eventuelle behov for endringer i regulering eller utvidet behov for areal med
Ɵlhørende regulering og erverv
● Interessentanalyse; beskrive behov for avklaringer mot myndigheter og samråd med
berørte parter
● Oppdatert kostnadsanslag for prosjektet - fra prosjektutvikling Ɵl ferdig utbygd prosjekt
Resultatet fra del 1 og 2 skal gi nødvendig grunnlag for å vurdere hvilke Ɵltak som skal prioriteres
innenfor de ulike Ɵltaksområdene for videre detaljplanlegging. Kostnadsvurderingen skal gi et
realisƟsk styringsmål som er førende for den videre planleggingen av Ɵltaket.
I handlingsprogrammet avseƩes en årlig ramme Ɵl prosjektutvikling innenfor hvert Ɵltaksområde.
Omfanget vurderes ut fra behovet for nye idéer på Ɵdlig stadium. Prioritering av hvilke Ɵltak som
prosjektutvikles hvert år skjer i årsbudsjeƩet. Hovedregelen er at det kan seƩes av innƟl 0,5 mill. kr
Ɵl prosjektutvikling (del 1 og 2) av hver prosjekƟdé i årsbudsjeƩet.
Detaljplanlegging
Detaljplaner og prosjektering utarbeides for prioriterte prosjekter hvor det er gjennomført
prosjektutvikling eller der det av andre grunner foreligger et ƟlfredssƟllende prioriteringsgrunnlag.
Planarbeidet skal gi det grunnlaget som er nødvendig for å komme Ɵl en investeringsbeslutning.
Omfanget vil kunne avhenge av eksisterende plansituasjon og av prosjektets størrelse og karakter.
Arbeidet kan foregå i én eller to faser:
● reguleringsplan der det er nødvendig å gå ut over eksisterende arealformål eller gi hjemmel
for ekspropriasjon
● byggeplan som gir grunnlag for utlysning av anbud på gjennomføring.
Byggeplan legges Ɵl grunn for utarbeidelse av kostnadsanslag som gir grunnlag for fastseƩelse av
styringsramme. Krav om bruk av Anslagsmetodikk gjelder prosjekter med styringsmål over 10 mill.
kr, mens mindre prosjekt skal gjennomgå enklere kostnadsvurderinger. Partene i Miljøpakken
etablerer et samarbeid som sikrer at prosjektene har Ɵlgang Ɵl nødvendig kompetanse for
gjennomføring av kostnadsanslag eƩer Anslagsmetodikken.
Der hvor det foreligger et ƟlfredssƟllende prioriteringsgrunnlag, omtaler handlingsprogrammet
konkrete prosjekter som skal detaljplanlegges. Prosjektene betraktes da som bundet i kommende
årsbudsjeƩ. I Ɵllegg foreslås rammeavsetning Ɵl detaljplanlegging innenfor hvert Ɵltaksområde
med prioritering i årsbudsjeƩet. Størrelsen vurderes ut fra behovet for byggeklare prosjekter.
Utbygging
Årlige rammer for utbygging avseƩes i handlingsprogrammet for igangsaƩe utbyggingsprosjekter
eller for prosjekter hvor byggeplan med kostnadsanslag foreligger innen fristen for innspill.
Prosjektene karakteriseres da som bundne i kommende årsbudsjeƩ. Det seƩes i Ɵllegg av en felles
ramme for utbygging av prosjekter som forventes byggeklare i perioden. Det skal foreligge en
byggeplan med kostnadsanslag senest 15. juni året før utbygging som grunnlag for fastseƩelse av
styringsramme.
Investeringsbeslutningen fastlegges i årsbudsjeƩet med oppstartsmidler og føringer for senere års
handlingsprogram.
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Prosjektrammer
Det se es av rammer l konkrete prosjekt for ltak som ved innmelding lfredss ller de krav som
s lles ved innmelding l årsbudsje et. Her vil finansieringen være en binding inn i årsbudsje et,
men med forbehold for statlige bevilgninger som vedtas senere i statsbudsje et.
Rammeavsetninger
For flere av ltaksområdene finnes få eller ingen prosjekter med lstrekkelig plan- og
kostnadsgrunnlag. Ressursene blir da primært avsa som uspesifiserte rammer for de ulike
arbeidsfasene. Aktuelle prosjekter omtales i den grad det foreligger dokumentasjon.
Konkrete prosjekter og rammer avklares senere i årsbudsje ene når lfredss llende
beslutningsgrunnlag foreligger. For å få en lfredss llende planberedskap og forutsigbar
utbyggingsak vitet i årene fremover, er det avgjørende at innsatsen re es mot å utvikle dligere
innspill.

7. Hovedveger
En stor del av Miljøpakkens midler i perioden 2021-24 er foreslå avsa
andre del av fv. 704 Tanem - Tulluan og res inansiering av E6 sør.

l bygging av Nydalsbrua,

E6 Jaktøya - Sentervegen: Firefelts E6 mellom Jaktøya i Melhus og Sentervegen ved City Syd i
Trondheim åpnet for trafikk 19. desember 2018, og oﬃsielt åpnet 4. februar 2019. De e var siste
etappe i arbeidet med å utbedre hovedvegne et mellom Trondheim og Melhus. Slu arbeid og
res inansiering i 2021.
Knutepunkt Sluppen: Det er gjennomført mulighetsstudier og arbeid med kommunedelplan for
helhetlig byutvikling på Sluppen pågår. For å ivareta framdri en i prosjektet, se es det i
handlingsprogrammet av midler l arbeid med reguleringsplan.
Rv. 706 Nydalsbrua med Ɵlknytninger: Prosjektet har gjennomgå en statlig
kvalitetssikringsprosess (KS2) og ble behandlet i Stor nget 20.06.19 for finansieringsbeslutning og
fastse ng av styringsramme. Stor nget vedtok en styringsramme på 1220 mill. kr (2019-kr). Det er
i llegg brukt 80,1 mill. kr i bompenger via Miljøpakken over planleggingsrammen i perioden
2011-18 som er holdt utenfor styringsrammen. Lokalpoli sk er det vedta å avse e 1100 mill. kr
(2017-kr) som lsvarer 1175 mill. kr i 2019-kr. I prosjektets styringsramme ligger også kostnadene
for lre elegging av tunnelinnslag for Byåstunnelen med 55 mill. kr (2019-kr). De e finansieres
innenfor kostnadsrammen for Byåstunnelen. Samlet gir de e behov for å utvide Miljøpakkens
kostnadsramme for Nydalsbrua med vel 70 mill. kr i 2021-kr.
Fv. 704 Tanem - Tulluan: Ny vegtrasé på fv. 704 fra Røddekrysset l Tanem ble oﬃsielt åpnet 7.
desember 2018. Gang- og sykkelveg fra Sandmoen l Røddekrysset skal bygges. Det planlegges
utbygging av ny fv. 704 på strekningen Tanem - Tulluan (kryss fv. 6680 Sveanvegen).
Reguleringsplan på strekningen ble vedta i Klæbu kommune 6. juni 2019, arbeid med byggeplan
pågår. I gjeldende ltaksplan står fv. 704 Tanem - Tulluan oppført med byggestart i 2023, men det
forventes at prosjektet er klart for byggestart i 2021. Forsinkelser i vedta e prosjekter i
miljøpakkeporteføljen gjør det mulig å fremskynde byggestart l 2021.
Finansieringen av utbygging av fv. 704 l Klæbu er beskrevet i Prop. 172 S (2012-2013) og Prop. 36
S (2017-2018). Del 1, strekningen Røddekrysset - Tanem, inngår ikke i Miljøpakken, men finansieres
med ne oinntekter fra bomstasjonene på fv. 885 og fv. 704 mot Klæbu (nr. 21 og 22) frem l de e
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er nedbetalt. Del 2, strekning Tanem - Tulluan, inngår i Miljøpakken, og det er derfor lagt opp Ɵl at
bomstasjonene på fv. 885 og fv. 704 skal inkluderes i bompengeopplegget for Miljøpakken på
ordinær måte.
Det foreligger et kostnadsanslag for fv. 704 Tanem - Tulluan fra august 2018 på 442 mill. 2018-kr
(+/-10 %, P50), foretaƩ før reguleringsplan ble vedtaƩ. Omregnet Ɵl prisnivået i 2021 utgjør
kostnadsanslaget 484 mill. kr. I Miljøpakkens langsikƟge utbyggingsplan er prosjektet oppført med
435 mill. kr (deƩe inkl. arbeid med reguleringsplan).Det er Ɵdligere forutsaƩ bruk av resterende
fylkeskommunale midler og midler Ɵldelt Ɵl kommunesammenslåing mellom Trondheim og Klæbu
for å dekke opp finansieringen.
Byåstunnelen: Utbygging er vedtaƩ av alle parter i Miljøpakkens trinn 2, men Ɵltaket er ikke
finansiert i de avklarte finansieringsrammene i Miljøpakken.
Rammeavsetninger hovedveger
I rammene Ɵl hovedveger er det i fireårsperioden saƩ av en rammeavsetning på 4 mill. kr . DeƩe
for å gi rom for prosjektutvikling av nye prosjekter.
Tabell 5: Tiltaksplan hovedveger 2021-24

Merknader:
a) Forventet sluƪinansiering i StatsbudsjeƩ 2021, iht. styringsramme 2500 mill 2015-kr.
b) I Miljøpakkens årsbudsjeƩ 2018 ble det bevilget 13 mill. kr Ɵl Knutepunkt Sluppen, hvorav
10 mill. kr riksvegmidler og 3 mill. kr bompenger. DeƩe i henhold Ɵl StatsbudsjeƩet 2018.
Vegdirektoratet sƟlte kun 1,1 mill. kr Ɵl disposisjon av statsmidler Ɵl prosjektet i 2018 og 1,7
mill. kr i 2019. Det foreligger derfor en statlig forpliktelse på 7,2 mill. kr fra årsbudsjeƩ 2018
for å oppfylle statsbudsjeƩ 2018.
c) Forventet behov i handlingsprogramperioden, iht. Ɵl styringsramme 1220 mill. 2019-kr
(Prop. 110 S (2018-2019)).
d) I henhold midler avsaƩ i langsikƟg utbyggingsplan, inkl. Ɵdligere bevilgning på 13 mill. kr.
Prosjektets styringsramme forventes behandlet i forbindelse med årsbudsjeƩ 2021.
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Økonomiske vurderinger hovedveger
Det er avsa 269,5 mill. kr mer l hovedveger i forslag l handlingsprogram 2021-24 enn i
ltaksplan (tabell 2). Et avvik på 231 mill. kr er kny et l fremskyndet byggestart for fv. 704 Tanem
- Tulluan hvor senere års bevilgning blir lsvarende lavere. Fremskyndet byggestart er mulig
grunnet forsinkelser i vedta e prosjekter i Miljøpakkens portefølje. Avvik på 30 mill. kr er kny et l
detaljplanlegging av Knutepunkt Sluppen hvor det ikke er avsa midler i ltaksplan verken i
handlingsprogramperioden eller senere.

8. Lokale veger
Det er i perioden 2021-24 avsa midler l Elgeseter gate i llegg l rammeavsetninger innen lokal
veg.
Elgeseter gate: I Miljøpakken trinn 2 er det vedta at Elgeseter gate skal bygges ut l en eﬀek v og
a rak v kollek vgate med høy miljøstandard (bystyret sak 12/8503 og fylkes nget sak 34/12).
De e omfa er både kollek v (Metrobuss) og lokal veg (miljøgate). I Bymiljøavtalen er midler l å
finansiere miljøgate i Elgeseter inkludert som del av lokal egenandel for statlig lskudd l
Metrobuss.
Fv. 707 Brå bru: Investeringsbeslutning ble fastlagt i årsbudsje 2019 med oppstartsmidler.
Byggeplan med kostnadsanslag er under utarbeidelse og vil være grunnlag for fastse else av
styringsramme. Slu inansiering bevilges e er vedta styringsramme.
Brundalsforbindelsen: I Miljøpakkens trinn 2 ligger nå bare første etappe av Brundalsforbindelsen
(fra Omkjøringsvegen l Yrkesskolevegen/Hørløcks veg). Tiltaket ligger imidler d ikke inne i
Miljøpakkens avklarte finansieringsrammer. Det er ingen konkret ak vitet på prosjektet i
Miljøpakken, og det er ikke spilt inn behov for midler i perioden 2021-24.
Johan Tillers vei (del 2): Johan Tillers veg del 1, tverrforbindelsen mellom Heimdalsvegen og
Industrivegen ble oﬃsielt åpnet 16. oktober 2018. Det er dligere avsa midler l prosjektutvikling
av Johan Tillers veg del 2, som skal gi lknytning l E6. Johan Tillers vei del 2 lå opprinnelig inn i
Miljøpakken trinn 1, men ble ta ut i trinn 2 på grunn av manglende finansiering.
Rammeavsetninger lokale veger
I fireårsperioden er det avsa 25,7 mill. kr i rammeavsetninger innen lokale veger. Ved behandling
av årsbudsje 2020 var det enighet om at arbeidet med reguleringsplan for Johan Tillers vei del 2
kan tas inn i Miljøpakken når nødvendig dokumentasjon foreligger. De e kan vurderes finansiert
med handlingsprogrammets rammeavsetninger i årsbudsje 2021. Slu inansiering av fv. 707 Brå
bru ligger inne i ltaksplanen med 23,7 mill. kr i 2021 i henhold l prosjektets styringsmål.
Styringsramme og slu inansiering kan vedtas i årsbudsje 2021 hvis nødvendig dokumentasjon
foreligger. Dersom det skal se es av rammeavsetninger senere i perioden, bør de e avklares i
langsik g utbyggingsplan og eventuelt finansieres av udisponert reserve eller ved omdisponering
fra øvrige ltaksområder.
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Tabell 6: Tiltaksplan lokale veger 2021-2024

Merknader:
a) Miljøgate Elgeseter gate, omtrent 50 % finansiering av totalkostnaden for Elgeseter gate fra
lokal veg (jf. tabell 8 Metrobuss). Elgeseter gate er oppført som delvis bundet, prosjektet er
vedtaƩ i Miljøpakkens trinn 2, men styringsramme må avklares.
Økonomiske vurderinger lokale veger
Det er små avvik mellom forslag Ɵl handlingsprogram og Ɵdligere Ɵltaksplan. Det er ikke avsaƩ
midler Ɵl Brundalsforbindelsen og Johan Tillers vei del 2, og en eventuell bevilgning må dekkes fra
udisponert reserve da det ikke finnes udisponerte midler innenfor lokal veg senere i perioden. Det
samme gjelder en eventuell kostnadsøkning for Brå bru. I Ɵlknytning Ɵl behandlingen av
reguleringsplan for Brå bru sƟller Trondheim kommune krav om utvidelse av brua med gang- og
sykkelveg samt gang- og sykkelveg på hver side av brua. DeƩe er ikke hensyntaƩ i gjeldende
Ɵltaksplan. En utvidelse av prosjektet Ɵl å inkludere gang- og sykkelveg må eventuelt vurderes ut
fra nyƩe og kostnader i forbindelse med årsbudsjeƩet.
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9. GatebruksƟltak
Trondheim kommune arbeider med en gatebruksplan for Midtbyen som vil avdekke behov for
midler l ltak. Det er foreløpig avsa rammer og konkrete ltak vil framgå av årsbudsje et.
Tabell 7: Tiltaksplan gatebruksƟltak 2021-24

Økonomiske vurderinger gatebruksƟltak
Midler avsa l gatebruksplan er i forslag l handlingsprogram 2021-24 i samsvar med ltaksplan
(tabell 2), men ltakene er skjøvet noe ut i d.

10. Metrobuss
Innføring av Metrobuss er et vik g ltak som skal se e Trondheim i stand l å ta økningen i
kollek vreisende som følger av nullvekstmålet. I byvekstavtalen vil staten dekke ca 1630 mill. kr av
kostnadene ekskl. merverdiavgi l Metrobuss7.
Metrobuss fase 1 er gjennomført, med etablering av grunnleggende infrastruktur ltak l
Metrobussens 3 hovedlinjer. I de mest sentrale delene av byen er det i fase 1 kun u ørt
midler dige infrastruktur ltak. I neste fase er det mål om å etablere langsik ge løsninger for de
fire gateprosjektene Elgeseter gate, Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien.
Gatene skal bygges om l eﬀek ve kollek vårer med høy miljøstandard og med gode forhold for
myke trafikanter som ferdes langs og krysser gatene.
Prosessplan og organisering av arbeidet for gjennomføring av gateprosjektene fikk lslutning i
Kontaktutvalget 26.01.2018 (sak 2/18). Det er lagt opp l nær samordning mellom de enkelte
gateprosjektene og mellom lgrensende prosjekter som gatebruksplan for Midtbyen og
Frem dsbilder. Framdri en er vesentlig forsinket.
Kontaktutvalget har bedt om en vurdering av hva som er hensiktsmessig anleggsgjennomføring for
gateprosjektene med tanke på hvor mye anleggsak vitet som skal gjøres sam dig. De e må også
7

I Ɵllegg dekker investeringsƟlskuddet ca. 160 mill. kr som bidrag Ɵl fylkeskommunen for bygging av bussdepot.
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sees i sammenheng med framdriŌen for utbygging av Nydalsbrua. I det pågående arbeidet med
Miljøpakkens langsikƟge utbyggingsplan legges det opp Ɵl å avklare hvilke fremdriŌsplaner og
økonomiske rammer som skal legges Ɵl grunn for gateprosjektene. I deƩe handlingsprogrammet er
det kun antakelser av Ɵdligste mulig anleggsstart og tentaƟve finansieringsrammer for
gateprosjektene som legges Ɵl grunn.
Planlegging av gateprosjektene pågår, og det gjenstår å avklare løsningsvalg, utbyggingsrekkefølge
og styringsrammer (P50). I henhold Ɵl byvekstavtalen skulle deƩe vært avklart i 2019.
Innherredsveien: DeƩe er det gateprosjektet som ligger nærmest en avklaring med hensyn Ɵl
løsningsvalg, omfang av utbygging og styringsramme. Prosjektet er delt inn i 2 delprosjekt:
● Innherredsveien øst og midt, delstrekning 2, strekning Bassengbakken -Stadsingeniør Dahls
gate - Saxenborg allé.
● Innherredsveien vest, delstrekning 1, strekning Bakke bru - Bassengbakken.

Til poliƟsk behandling våren 2020 legges det frem forslag om utbygging av strekningen
Bassengbakken - Stadsingeniør Dahls gate - Saxenborg allé, mens strekningen Bakke bru Bassengbakken avventes Ɵl eƩer at gatebruksplan for Midtbyen er vedtaƩ. Tidligste mulig
byggestart for delstrekning 2 er senhøsten 2020.
Kongens gate: EƩer Innherredsveien er Kongens gate det gateprosjektet som ligger nærmest å få
avklart løsningsvalg, omfanget av utbygging og styringsramme. Prosjektet i Kongens gate omfaƩet i
utgangspunktet to delprosjekt:
● Delstrekning 2, Skansen
● Delstrekning 3, Voldgata - St. Olavs gate
I planarbeidet er det også seƩ på en utvidelse vestover (delstrekning 1).
Programrådet konkluderte i møte 12. desember 2019 (sak 156/19) at prosjektet var godt nok
utredet og sendes videre Ɵl poliƟsk behandling. Tidligste mulig anleggsstart er 2021.
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Ved innspill l handlingsprogrammet foreslås en utvidelse av gateprosjektet Kongens gate l å
inkludere Nordre Ilevollen og Ila stasjon (dvs. deler av delstrekning 1). Gjennomføring av ltaket
planlegges samordnet med oppgradering av trikkesporet Bergsligata - Skansen med byggestart i
2021. Bevilgning i 2021 l utbedring av Nordre Ilevollen forutse er at lstrekkelig
beslutningsgrunnlag foreligger ved innmelding l årsbudsje et (jf. KU sak 8/20). I
handlingsprogrammet er 50 mill. kr foreslå avsa l Nordre Ilevollen i 2021 med finansiering fra
50/50-midler. Endelig finansieringskilde og eventuelt behov for y erligere midler avklares ved
senere behandling av årsbudsje et, eventuelt neste revisjon av handlingsprogrammet, når bedre
beslutningsgrunnlag foreligger.
Olav Tryggvasons gate: I påvente av resultater fra prøveprosjektet og koordinering med
gatebruksplanen, er planak viteten stoppet for Olav Tryggvasons gate. Med tanke på at
utarbeidelse og beslutningsprosess kny et l gatebruksplanen kan ta d, antas dligst mulig
anleggsstart å være 2022.
Elgeseter gate: I Miljøpakkens trinn 2 er det vedta at Elgeseter gate skal bygges ut l en eﬀek v
og a rak v kollek vgate med høy miljøstandard (Bystyret sak 12/8503 og Fylkes nget sak 34/12).
De e omfa er både kollek v og miljøgate. I Bymiljøavtalen er midler l å finansiere miljøgate i
Elgeseter gate (Miljøpakken trinn 2) inkludert som del av lokal egenandel som grunnlag for
utbetaling av det statlige investerings lskuddet.
Det er signalisert poli sk sak om bevaring eller riving av vernede bygninger i februar/mars 2020 og
en sak om midts lt/sides lt i mars/april 2020. Dere er utarbeides reguleringsplan for det valgte
prinsippet. Tidligste mulig anleggsstart er trolig ikke før 2024 e er at Nydalsbrua er åpnet for
trafikk.
Nyhavna: Byvekstavtalen åpnet ikke for å ta nye prosjekter inn i avtalen, men det ble akseptert å
øke rammen for å legge om traséen for metrobusslinje 2 over Nyhavna og på Lade. Det ble spilt inn
behov for 432 mill. kr (2021-kr) l de e i forhandlingene. Her jobbes det med utredninger og det
er foreløpig usikkert når arbeidet kan påbegynnes. Det er i handlingsprogrammet avsa midler for
detaljplanlegging og behov for byggemidler kan avklares ved senere revisjon av
handlingsprogrammet når framdri en er avklart.
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Rammeavsetninger Metrobuss
I fireårsperioden er det avsa 20 mill. kr i rammeavsetninger l detaljplanlegging av de
gateprosjektene som forventes u ørt sent i handlingsprogramperioden.
Tabell 8: Tiltaksplan Metrobuss delprosjekt 2021-24

Merknader:
a) Tiltaket finansieres delvis fra området lokal veg hvor det i 2024 er avsa

lsvarende beløp.

Tabellen er inklusive merverdiavgi og inneholder ikke midler l bussdepot som håndteres av
fylkeskommunen og Statens vegvesen utenfor Miljøpakken.

11. KollekƟvtransport
DriŌsƟlskudd Ɵl kollekƟvtrafikken: Partene i Miljøpakken og AtB har behov for forutsigbarhet når
det gjelder dri s lskudd l kollek vtrafikken. Omforente rammer er ta inn i
handlingsprogrammet. I forbindelse med behandlingen av Miljøpakkens årsbudsje 2020
konkluderte Kontaktutvalget i møte 31. januar 2020 (sak 2/20) at det se es i gang en prosess i
2020 for å se på de langsik ge og varige kostnadene fra 2021. Programrådet fikk mandat om å be
AtB kommer med forslag om mulig eﬀek visering av dri en. Det forutse es at AtB gjør ltak ihht
føringene i Byvekstavtalen. En eventuell økning av dri s lskuddet vil kreve bruk av midler fra
udisponert reserve eller omfordeling av midler fra kollek v infrastruktur l dri .
Trikken: Årlig inngås en avtale mellom Trondheim kommune (på vegne av Miljøpakken) og Boreal
bane AS, Gråkallbanen, hvor Miljøpakken finansierer et lskudd l arbeid og investering på
infrastruktur og dri av skinnegangen på Gråkallbanen. Avtalen u yller leieavtalen kny et l
banen mellom Trondheim kommune og Gråkallbanen med hensyn l infrastruktur, og avtalen med
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AtB om rute lbudet på Gråkallbanen (som del av Miljøpakkens lskudd l dri av
kollek vtransport).
Formannskapet (sak 227/18) og Fylkes nget (sak 137/18) har lnærmet likelydende vedtak på
forhold kny et l langsik g løsning for Gråkallbanen. Bakgrunnen for saken var at kommunens
gjeldende avtaler med Boreal AS om leie av Gråkallbanens infrastruktur hindrer AtB i å
konkurranseutse e transpor lbudet på banen. Leieavtalene opphører dligste i 2025 og juridiske
forhold kny et l konkurranseutse ng må avklares i god d før de e. I vedtakene bes det om at
rådmann og fylkesrådmann i samarbeid legger frem en ny sak l poli sk behandling som viser
anbefalt oppgradering av trikkemateriell og infrastruktur, samt en vurdering av om banen bør
søkes utviklet l førerløs dri . Inn mot neste revidering av byvekstavtalen er utredning av
modernisering av Gråkallbanen et ltak som skal vurderes opp mot måloppnåelse.
I 2019 er det u ørt en lstandsrapport om trikkens og infrastrukturens standard med forslag l
utbedringsbehov på kort og lengre sikt. Anbefalte ltak i rapporten lsier et e ersleps- og
fornyelsesbehov i størrelsesorden 204 mill. 19-kr (ekskl. mva) i perioden 2019-2030. Det pekes på
generell lav standard med tanke på sikkerhet, komfort og universell u orming. Tilskuddsbehovet
lsvarer samme lskuddsnivå som Miljøpakken har bidra med historisk, men med et rela vt
større årlige behov de nærmeste årene.
Spørsmålet om investeringer i nye trikker er ikke direkte behandlet i lstandsrapporten, men er i
innspillet fra Trondheim kommune es mert l 180 mill. 19-kr basert på erfaringspriser for 6 nye
trikker. Trikkene er fra 1984 og 40 år er normal leve d for skinnegående materiell, de e peker mot
nyanskaﬀelser inne 10 år. I de poli ske vedtakene gis det stø e l at kostnader for utski ing av
vognmateriellet på Gråkallbanen bør finansieres gjennom Miljøpakken. De e ligger ikke inne i
Miljøpakkens langsik ge utbyggingsplan og må avklares blant partene i Miljøpakken på et senere
dspunkt. Finansieringskildene i Miljøpakken har fra bevilgende myndigheter ulike føringer for
hvor midlene kan beny es, de e vil kunne se e begrensninger for finansiering via Miljøpakken.
Det er spilt inn behov for oppgradering av bysporet fra Bergsligata l Skansen over Nordre
Ilevollen. I lstandsrapport Gråkallbanen, utarbeidet av Rambøll, betegnes lstanden l dagens
spor som uforsvarlig. Rapporten beskriver ltaket som nødvendig for å oppre holde dri en av
trikken og at utbedringen bør skje innen 2020. Tiltaket u øres i regi av Boreal som allerede har
produsert detaljplaner for oppgradering av trikkeskinnene.
Rammeavsetninger kollekƟvtransport
I fireårsperioden er det avsa 758,1 mill. kr i rammeavsetninger innen kollek v. Prioritering vil
foretas i forbindelse med årsbudsje 2021 og senere i perioden.
Det er spilt inn forslag l kollek v ltak langs riksveg hvor planlegging og utbygging kan vurderes
finansiert av handlingsprogrammets rammeavsetninger i perioden 2021-24:
● E6 Senterveien - Tonstad; reguleringsplan under utarbeidelse, kostnadsanslag 100 mill.
2019-kr (P50, +/-10 %), utbygging dligst 2022.
● E6 Tonstad - Fossestuvegen; kollek vfelt, reguleringsplan under utarbeidelse,
kostnadsanslag 180 mill. 2019-kr (P50, +/-10 %), utbygging dligst 2023.
● E6 Sluppen; holdeplass i sørgående retning, kostnadsanslag 20 mill. 2019-kr (P50, +/-10 %),
utbygging dligst 2021.
Andre pågående ltak langs fylkesveg og kommunal veg som kan være aktuelle å finansiere
innenfor handlingsprogrammets rammeavsetninger i perioden 2021-24:
● Fv. 6650 kollek vfelt Bjørndalsbrua; midler bevilget l prosjektutvikling.
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● Søbstadveien, strekning Heimdal sentrum - Saupstadringen; Ɵltak for å ivareta behovet for
myke trafikanter og for metrobussen, midler bevilget Ɵl prosjektutvikling.
● Trafikkavvikling Heimdal Sentrum; midler bevilget Ɵl prosjektutvikling.
● Utbedring av holdeplasser langs kommunal veg og fylkesveg; det er i 2019 utarbeidet en
rapport som beskriver Ɵltaksbehov som følge av endringer i rutestruktur og overgang Ɵl
leddbusser.
Tabell 9: Tiltaksplan kollekƟvtransport 2021-24

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 20

Økonomiske vurderinger kollekƟvtransport
Midler avsaƩ Ɵl kollekƟvƟltak er i forslag Ɵl handlingsprogram 2021-24 i samsvar med Ɵltaksplan
(tabell 2). Det er lagt inn betydelige beløp Ɵl trikken i 2021 som kommer i Ɵllegg Ɵl ordinært
Ɵlskudd Ɵl infrastruktur. En eventuell økning i Ɵlskudd Ɵl driŌ av kollekƟvtransport vil måƩe dekkes
gjennom udisponert reserve eller omdisponering fra kollekƟv infrastruktur.
Jernbane, knutepunkt- og stasjonsutvikling
Det er lagt opp Ɵl at jernbanemidlene i byvekstavtalen i sin helhet benyƩes innenfor
handlingsprogramperioden. Rammene er fordelt på utvikling av Trondheim S og Ɵl planskilte
tverrforbindelser i kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal. Stasjonene og knutepunktene langs
Trønderbanen skal utvikles med hensyn Ɵl forteƫng, aƩrakƟve byområder og funksjonelle
terminaler og stasjoner i tråd med nullvekstmålet. Det skal foretas arealavklaringer og lages en
plan for realisering og finansiering av knutepunktutviklingsƟltakene.
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Trondheim S: Reguleringsplan ble vedtaƩ i 2019 og forprosjekt forventes ferdig høsten 2020. Det
beregnes 2 års byggeƟd og det er et mål at anlegget står ferdig i 2024.
Jernbaneundergang Melhus: Jernbaneundergang ved kollekƟvknutepunktet i sentrum bygges i
2020. Miljøpakkens Ɵlskudd vil være begrenset Ɵl å dekke ekstra kostnader knyƩet Ɵl at
undergangen prosjekteres med en større bredde enn opprinnelig planlagt. Melhus kommune
forskuƩerer Miljøpakkens bidrag som i handlingsprogrammet er avsaƩ i 2021.
Rammeavsetninger jernbane
I fireårsperioden er det avsaƩ 81,3 mill. kr i rammeavsetninger Ɵl jernbane i kommunene Melhus,
Malvik og Stjørdal. Prioritering vil foretas i forbindelse med årsbudsjeƩ 2021 og senere i perioden.
Det antas at midlene Ɵl jernbane ikke kan finansiere prosjektutvikling, og at deƩe er
planleggingsmidler som finansieres av Jernbanedirektoratets egne midler utenom de som inngår i
Miljøpakken.
Tabell 10: Tiltaksplan jernbane 2021-24

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 20

Merknad:
a) Det er antaƩ at Trondheim S fikk en finansiering i 2020 på 51,3 mill. kr.

12. Trafikksikkerhet
Miljøpakken har eƩ delmål som direkte omhandler trafikksikkerhet: “Antall trafikkulykker med
drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker totalt skal reduseres.” Nullvisjonen skal
være reƩesnor.
Nasjonal Ɵltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-21 gir en samlet framsƟlling av hvordan de
ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal bidra Ɵl reduksjon i antall drepte og hardt
skadde. Trondheim kommune har igangsaƩ arbeid med å lage en ny trafikksikkerhetsplan for
perioden 2020-24. Planen forventes ferdig vinteren 2020 og vil være et vikƟg grunnlag for å kunne
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prioritere innenfor deƩe satsingsområdet.
Rammeavsetninger trafikksikkerhet
I fireårsperioden er det avsaƩ 169 mill. kr i rammeavsetninger innen trafikksikkerhet. Prioritering
vil foretas i forbindelse med årsbudsjeƩ 2021 og senere i perioden.
Av Ɵltak langs fylkesveg er reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 707 Spongdalsvegen
(Berg - Høstadkorsen) og gang- og sykkelveg langs fv. 6654 Ringvålvegen (fra Lundveien og
vestover) under behandling i Trondheim kommune. Det kan her være aktuelt å seƩe av midler Ɵl
videre planlegging og utbygging i handlingsprogramperioden når Ɵlstrekkelig plan- og
kostnadsgrunnlag foreligger.
Miljøpakken har Ɵdligere bevilget planleggingsmidler Ɵl flere fortausprosjekt langs kommunal veg
hvor fremdriŌen helt eller delvis har stoppet opp. DeƩe gjelder blant annet Kong Inges gate,
Buenget og Gammellina, samt gang- og sykkelveg i Høgreina. DeƩe er Ɵltak som kan vurderes
finansiert av handlingsprogrammets rammeavsetninger når Ɵlstrekkelig plan- og kostnadsgrunnlag
foreligger.
I forbindelse med behandling av Miljøpakkens årsbudsjeƩ 2020 vedtok Trondheim bystyre:
“Bystyret ber kommunaldirektøren vurdere trafikksituasjonen i Jakobslivegen og Hørløcks veg i
kommende handlingsprogram for Miljøpakken og komme med mulige Ɵltak for forbedring av
situasjonen.” Utredning av mulige Ɵltak kan vurderes finansiert innenfor handlingsprogrammets
rammeavsetninger i årsbudsjeƩ 2021.
Tabell 11: Tiltaksplan trafikksikkerhet 2021-24

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 21.

Økonomiske vurderinger trafikksikkerhet
Midler avsaƩ Ɵl trafikksikkerhet er i forslag Ɵl handlingsprogram 2021-24 i samsvar med Ɵltaksplan
(tabell 2).
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13. Sykkel
Bystyret og fylkesƟnget vedtok våren 2014 Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025 og
Retningslinjer og planer for sykkelanlegg i Trondheim. Vedtak knyƩet Ɵl disse er lagt Ɵl grunn for
handlingsprogrammet. Disse hovedmålene er vedtaƩ i sykkelstrategien:
A) Flere syklister
● Sykkelandelen skal dobles (Ɵl ca. 15 % i 2025)
● Flere barn, unge og kvinner som sykler
B) Tryggere å sykle
● Færre skadde syklister
● Flere syklister føler seg trygge i trafikken
C) Enklere å sykle
● Trondheim skal ha et sammenhengende hovedneƩ for sykling
● God komfort og fremkommelighet for sykkel hele året
● Flere parkeringsplasser for sykkel
I byvekstavtalen er det disponert 3,8 mrd. kr Ɵl Ɵltak for kollekƟv, sykling og gange langs riksveg.
Avtalen åpner for å bruke midler på Ɵltak langs kommunalt og fylkeskommunalt vegneƩ som fyller
riksvegfunksjon. EƩer bompengeforliket ble det i statsbudsjeƩet bestemt at midlene i
byvekstavtalen Ɵl deƩe formålet kunne benyƩes på annet lokalt vegneƩ der deƩe vurderes å gi
større samfunnsnyƩe eller bedre måloppnåelse enn langs riksvegneƩet. DeƩe under forutsetning
av at det inngås en Ɵlleggsavtale knyƩet Ɵl bompengeforliket.
Det er igangsaƩ et samarbeid mellom Trondheim kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen
med sikte på å avklare et felles grunnlag for videre arbeid. Det har først og fremst vært vikƟg å
avklare hvilke Ɵltak som spilles inn for å få byggemidler i statsbudsjeƩ 2021. Per i dag foreligger to
prosjekt på Lilleby og Leangen som vil kunne være Ɵlstrekkelig avklart.
I Ɵllegg Ɵl å avklare Ɵltak som skal spilles inn Ɵl statsbudsjeƩ 2021, har partene utarbeidet en
oversikt over vikƟge hovedruter for sykkel som kan være utgangspunkt for videre arbeid med
planavklaring. Det vil arbeides med å kompleƩere denne og ta inn vikƟge forbindelser Ɵl Stjørdal,
Malvik og Melhus. DeƩe vil gi et grunnlag for alle partene å jobbe videre med for å få fram et
prioriteringsgrunnlag for innspill Ɵl statsbudsjeƩ 2022 og senere år.
For best mulig samhandling om uƞorming av hovedsykkelruter i Trondheim lages en
Formingsveileder. Målet er enhetlige, lesbare sykkelanlegg med ønsket funksjon godt Ɵlpasset
øvrig infrastruktur og med høy kvalitet. Malen skal bygge på vedtaƩe retningslinjer og kjent
kunnskap, og være direkte anvendbar som verktøy når en skal finne løsninger. I utarbeidelsen av
veilederen legges det opp Ɵl en arbeidsprosess med tverrfaglig og tverretatlig arbeid.
Rammeavsetninger sykkel
I fireårsperioden er det avsaƩ 1341,1 mill. kr i rammeavsetninger innen sykkel. Prioritering vil
foretas i forbindelse med årsbudsjeƩ 2021 og senere i perioden.
Det er spilt inn forslag Ɵl flere sykkelƟltak med riksvegfunksjon hvor planlegging og utbygging kan
vurderes finansiert av handlingsprogrammets rammeavsetninger i perioden 2021-24:
● Rv. 706 Lilleby - Leangen; store deler av strekningen er regulert og det gjenstår å utarbeide
byggeplan med kostnadsanslag, det forventes oppstart utbygging av strekningen som
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inngår i reguleringsplan for Lilleby i 2021, anslag 390 mill. 2018-kr (P50, +/-40%) for hele
strekningen Nordtvedts gate - Falkenborg
Fv. 6612 Melhus sentrum - Egga - KleƩ; hovedsykkelveg for E6, foreløpig på
prosjekƟdéstadiet
E6 Senterveien - Tonstad; reguleringsplan under utarbeidelse, anslag 50 mill. 2019-kr (P50,
+/-10 %), oppstart utbygging Ɵdligst 2023
Fv. 6686 Tonstad - Selsbakk, fv. 6682 Heimdal - Selsbakk og rv. 706 Selsbakk - Sluppen;
hovedsykkelveg for E6/rv. 706, mulighetsstudie gjennomført med anslag 800 mill. 2017-kr
(P50, +/-40 %), oppstart utbygging Ɵdligst 2023/24
E6 Sluppen; reguleringsplan ikke vedtaƩ, anslag 40 mill. 2019-kr (P50, +/-10 %), oppstart
utbygging Ɵdligst 2021
Rv. 706 trasé Sivert Dahlens veg - Stavne - Nyveibakken - Kongens gate - Svingbrua - Pirbrua
- Nordtvedts gate; hovedsykkelveg langs riksveg/kommunal veg, videreføring av
sykkelvegforbindelsen fra Lilleby og videre vestover, anslag 488 mill. 2019-kr (P50, +/-40 %),
planlegging og eventuelt gjennomføring av mindre Ɵltak i handlingsprogramperioden
Fv. 950 Reppe - Være; reguleringsplan ikke vedtaƩ, anslag 60 mill. 2017-kr (P50, +/-25 %),
oppstart utbygging Ɵdligst 2021
E6 Malvik; ny hovedsykkelveg langs fv. 950, foreløpig på prosjekƟdéstadiet.

Gang- og sykkelbru i Bjørndalen skal binde bydelene Saupstad og Tiller teƩere sammen for myke
trafikanter. Prosjektet vil bygge ca. 180 meter bru og ca. 270 meter Ɵlhørende gang- og sykkelveg.
Prosjektets styringsmål er 120 mill. 2019-kr. Det gjennomføres totalentreprise som forventes
avklart før sommeren 2020 og som gir grunnlag for fastseƩelse av styringsramme.
Investeringsbeslutning ble fastlagt i årsbudsjeƩ 2020 med oppstartsmidler. Sluƪinansiering
bevilges eƩer vedtaƩ styringsramme og handlingsprogrammets rammeavsetninger i 2021 gir rom
for deƩe. Tiltaket vurderes relevant for statlig finansiering.
Langs fv. 6650 Byåsveien, strekning Søndre Ilevollen - Fridtjof Nansens gate, er det gjennomført
mulighetsstudie med kartlegging av alternaƟve sykkelløsninger. I 2020 gjennomføres forprosjekt
for anbefalt løsning bestående av sykkelveg med fortau langs østsiden av Byåsveien. Foreløpig
anslag på 250 mill. 2016-kr (+/-40 %, P50). ForbedringsƟltak nederst i Byåsveien, rundkjøring
Søndre Ilevollen, er skilt ut som eget Ɵltak hvor det er gjennomført et forprosjekt. Her legges
forslag Ɵl løsning fram før det bevilges midler Ɵl videre planlegging og utbygging.
Tilsvarende er det gjennomført mulighetsstudie for fv. 6666 Singsakerringen for å idenƟfisere
mulige Ɵltak for å forbedre situasjonen for biltrafikk, gående, syklende, kollekƟv, trafikksikkerhet og
støybelastning. Det er her utarbeidet forslag Ɵl flere Ɵltak innen sykkel hvor videre planlegging kan
vurderes finansiert i årsbudsjeƩ 2021 innenfor handlingsprogrammets rammeavsetninger .
I forbindelse med bygging av ny Trondheim stasjonssenter skal det etableres 300 meter sykkelveg.
Miljøpakken har forpliktet seg Ɵl et Ɵlskudd på 3,4 mill. 2018-kr (3,7 mill. 2021-kr) hvor strekningen
inngår som en del av det definerte hovedneƩet for sykkel. Før etablering av ny sykkelveg må
parkeringsanlegget under Gryta være på plass. Ansvaret for deƩe ligger hos Bane NOR, og
sannsynlig oppstart er august/september 2020. Etablering av sykkelveg vil Ɵdligst kunne skje
høsten 2021.
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Tabell 12: Tiltaksplan sykkelƟltak 2021-24

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 22.

Merknader:
a) Forslag Ɵl økt standard vinterdriŌ ut over 2020-nivå
b) Jf. Kontaktutvalget sak 27/20 Handlingsprogram 2021-24 (møte 28. august)
c) Inkluderer: Nordtvedts gate - Lilleby - Leangen, missing link, kryssing over jernbane. I
påvente av vedtaƩ styringsramme er finansiering fra 2022 lagt inn under rammeavsetning.
d) 2,9 mill. kr bevilget Ɵl detaljplanlegging i 2019. Innspill Ɵl statsbudsjeƩ 2021 33,9 mill. kr.
Økonomiske vurderinger sykkel
Midler avsaƩ Ɵl sykkelƟltak er totalt for hele perioden i samsvar med Ɵltaksplan (tabell 2). Det er
lagt opp Ɵl en opptrapping i løpet av perioden basert på dagens situasjon med få planavklarte
Ɵltak. I handlingsprogramperioden er det foreslåƩ avsaƩ 62 mill. kr Ɵl vinterdriŌ av sykkelanlegg i
Trondheim. Med foreslåƩ opptrapping vil nivået i 2023 være mer enn en fordobling fra 2018. DriŌ
av sykkelanlegg krever Ɵlgang på belønningsmidler.

14. Tiltak mot støy
“Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal reduseres”,
jamfør byvekstavtalens delmål 7.
Handlingsplan mot støy i Trondheim 2018-2023 bygger på status for støykartlegging i 2017 for
Trondheim og utviklingen av støysituasjonen i byen siste fem år. DeƩe gir et faglig grunnlag for å
32

planlegge/prosjektere støyskjermingsƟltak langs vegneƩet i regi av Miljøpakken.
Kartleggingen viser at støysituasjonen langs vegneƩet er forverret siden siste kartlegging i 2012.
For vegtrafikk, som er den største støykilden, har antall støyutsaƩe økt fra 74.000 personer i 2012
Ɵl 82.000 i 2017. I størrelsesorden 70 % av økningen er personer som bor i nyoppførte
boliger/studentboliger i tråd med forteƫngsstrategien. De resterende 30 % kan forklares med at
flere bygg er med i beregningen, trafikkøkning og endringer i beregningsverktøyet og
matrikkelgrunnlaget.
Økning av trafikken på hovedfartsårer vil kunne utløse Ɵltaksplikt for flere boliger som Ɵdligere er
vurdert å komme utenfor kravet om Ɵltaksplikt (innendørs lydnivå over 42 dB).
Det er Ɵdligere oppreƩet en Ɵlskuddsordning i Miljøpakken der det ble lagt Ɵl grunn at beboere
med støyproblemer hvor Ɵltaksplikt ikke er utløst, kunne søke om støƩe Ɵl selv å gjennomføre
støyskjerming av egne uteområder. DeƩe har det vist seg vanskelig å realisere. Støygruppa har
anbefalt å avsluƩe støƩeordningen og la midlene benyƩes Ɵl prosjektering og bygging av ordinære
støyskjermer i disse områdene og at oppgaven ivaretas av vegeier. Programrådet ga sin Ɵlslutning
Ɵl forslaget (PR-sak 132/19).
Rammeavsetninger støy
I fireårsperioden er det avsaƩ 82,9 mill. kr i rammeavsetninger innen støy. Prioritering vil foretas i
forbindelse med årsbudsjeƩ 2021 og senere i perioden.
Pågående prosjekt hvor det kan være aktuelt å gjennomføre støyskjerming innenfor
handlingsprogrammets rammeavsetninger i perioden 2021-24:
● Fv. 6664 Kong Øysteins veg (del 2); midler Ɵdligere avsaƩ Ɵl prosjektutvikling hvor man ser
på hvilke strekninger/boliger som skal skjermes og esteƟsk uƞorming støyskjermer
● Fv. 6658 Utleirvegen; midler Ɵdligere avsaƩ Ɵl detaljplanlegging av langsgående skjermer,
naboskjermer og lokal skjerming av uteplass
● Fv. 6650 Byåsveien; midler Ɵdligere avsaƩ Ɵl prosjektutvikling av flere delstrekninger hvor
det kan være aktuelt å etablere og fornye eksisterende støyskjermer
● Fv. 950 Kockhaugvegen; midler Ɵdligere avsaƩ Ɵl prosjektutvikling av strekningen Skovgård
- Ranheim hvor det kan være aktuelt å etablere og fornye eksisterende støyskjermer
Tabell 13: Tiltaksplan mot støy 2021-24

Økonomiske vurderinger støy
Midler avsaƩ Ɵl støy er i forslag Ɵl handlingsprogram 2021-24 i samsvar med Ɵltaksplan (tabell 2).
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15. Gange
Bystyret og FylkesƟnget vedtok i april 2012 en egen satsing for å øke andelen gående innenfor
Miljøpakken:
”Andelen gående må økes for å nå miljøpakkens mål. Spesielt i sentrumsnære områder må det
planlegges Ɵltak både på investerings- og driŌssiden. Tiltakene må legges Ɵl reƩe slik at folk kan gå
Ɵl og fra arbeid og skolen. Trygghet, trivsel og framkommelighet er sƟkkord for uƞorming av gode
Ɵltak for å øke denne transporƞormens andel.”
En gåstrategi for Trondheim ble vedtaƩ i fylkesƟnget 15.06.2016 og i bystyret 16.06.16, “Gå mer kjør mindre”. Denne legger hensynet Ɵl gåing som premiss ved framƟdig byutvikling. Gåstrategien
prioriterer at det skal være raskt å gå Ɵl målpunkt som skoler, senter/lokalsenter, holdeplasser,
arbeidsplasskonsentrasjoner, idreƩsanlegg og andre friƟdsformål.
I henhold Ɵl vedtaƩ gåstrategi er det behov for planlegging og opparbeidelse av et mer helhetlig
gangneƩ. Det er gjennomført en trafikkanalyse i 2017-18. Som en del av deƩe defineres et
helhetlig gangneƩ som hovedsakelig binder sammen vikƟge reisemål. I prioriteringen av
strekninger framover vil det tas utgangspunkt i deƩe gangneƩet. VikƟge kriterier vil blant annet
være strekninger som har dårlig standard, hvor det er store barrierer eller hvor forhold gjør at
vinterdriŌ ikke blir ƟlfredssƟllende. Helhetlig gangneƩ vil kunne omfaƩe bygging av fortau samt
utbedring og etablering av trapper, ramper og kryss.
Det vil jobbes parallelt med utbygging og prioritering av flere Ɵltak innenfor budsjeƩrammene Ɵl
gange i årene framover. For snarveier er det foreslåƩ saƩ av sekkeposter da deƩe er mindre
omfaƩende Ɵltak som sjelden krever regulering. Det utarbeides prioriteringslister for snarveier
som legges fram for Programrådet. Det antas at de vikƟgste snarveiene vil være utbygd fram Ɵl
2030.
Rammeavsetninger gange
Kontaktutvalget vedtok i sak 27/20 Handlingsprogram 2021-24 å øke rammen for gåƟltak med 50
mill. kr i handlingsprogramperioden, fra 113,5 mill. kr Ɵl 163,5 mill. kr. fireårsperioden er det
avsaƩ 114,1 mill. kr i rammeavsetninger innen gange. Prioritering vil foretas i forbindelse med
årsbudsjeƩ 2021 og senere i perioden.
Det er Ɵdligere bevilget planleggingsmidler Ɵl flere fortausprosjekt innen gange hvor videre
finansiering kan være aktuelt når Ɵlstrekkelig plan- og kostnadsgrunnlag foreligger. DeƩe gjelder
blant annet fortau i AleƩe Beyers veg, Lundvegen, Ringvålvegen, Havstadvegen og
KrisƟanstensbakken, samt Ɵltak for gående i Gyldenløves gate.
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Tabell 14: Tiltaksplan gange 2021-24

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 23.

Økonomiske vurderinger gange
Midler avsaƩ Ɵl gange er i forslag Ɵl handlingsprogram 2021-24 er 50 mill. kr høyere ( jf. KU-sak
27/20) enn avsaƩ i Ɵltaksplan (tabell 2). Økningen finansieres fra udisponert reserve.

16. Øvrige innsatsområder
Informasjon: Arbeidet vil omfaƩe informasjon om Miljøpakkens virksomhet Ɵl publikum, poliƟkere
og administrasjon, herunder informasjon om fakta, bruk av virkemidler, resultater og nye
prosjekter, samt diverse kampanjer og arrangementer. DriŌ av neƩside inngår.
Mobilitetsrådgivning: Innsatsen reƩes mot å påvirke folk Ɵl å velge mer miljøvennlige
transporƞormer Ɵl arbeidsplasser, skoler og friƟdsakƟviteter. Parkeringsregulering ved kommunale
enheter (PARK) og mobilitetspunkt/mobilitetshub er noe av det man vil jobbe med i
handlingsprogramperioden.
Prøveprosjektet HjemJobbHjem gjennomføres i utvalgte bedriŌer i 2019-20. HjemJobbHjem
inkluderer JobbilleƩ (en rabaƩert kollekƟvbilleƩ innenfor sone A), parkeringsrestriksjoner, RVU,
elsykkeltesƟng, sykkelservice, helseforedrag og andre skreddersydde Ɵltak. Formålet med
prøveprosjektet er å teste ut om Ɵltakene bidrar Ɵl å redusere andelen bilreiser og øke andelen
kollekƟvreiser Ɵl og fra jobb for arbeidsplasser i Trondheim. Prøveprosjektet pågår fram Ɵl
evaluering i juni 2020. Ordningen vil bli vurdert inkludert i årsbudsjeƩ 2021 og fremƟdig
handlingsprogram på bakgrunn av gjennomført evaluering.
Ved Kontaktutvalget behandling av Handlingsprogrammet 2021-24 (sak 27/20), ble det vedtaƩ å
øke rammen i perioden med 30 mill. kr, fra 24,8 mill. kr Ɵl 54,8 mill. kr. Økningen øremerkes
prosjektet HjemJobbHjem og finansieres fra udisponert reserve.
Evaluering og trafikkdata: Posten inkluderer Ɵlgang Ɵl og bearbeiding av data fra
reisevaneundersøkelsen (RVU) og trondheimsindeksen samt innhenƟng og bearbeiding av annen
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lgjengelig data. Arbeid kny et l evaluering og rapportering på mål og indikatorer i henhold l
byvekstavtalen inngår.
Næringstransport: Miljøpakken har som mål at næringstransporten skal bli grønnere og mer
eﬀek v.
KomparaƟve studier bymiljøpakker: Miljøpakken har inngå en samarbeidsavtale med NORCE
(Norwegian Research Centre) vedrørende forskningsprosjektet “Kompara ve studier Nord-Jæren
og Trondheim av bymiljøpakker og mobilitet”. Det fireårige kompara ve forskningsprosjektet ser
på virkningene på reisea erden av ltakene som iverkse es i regi av henholdsvis Bymiljøpakken
for Nord-Jæren og Miljøpakken i Trondheimsområdet. Tiltaksu orming, utvikling av reisevaner og
mulige årsaksforklaringer for endring og stabilitet i reisevaner mellom de to byområdene
sammenlignes.
Teknologi: Jamfør byvekstavtalen skal partene i Miljøpakken samarbeide om nye teknologiske
løsninger som bygger opp under nullvekstmålet. I avtalen er det definert fem teknologiprosjekter
som det kan være aktuelt å realisere innenfor avtaleperioden. I 2019 ga Miljøpakken et lskudd l
Test av autonome busser. I 2020 ble det avsa midler l oppstart av Park&Ride Smart og
Miljøpakkens “Big data”. Øvrige to prosjekter omtalt i byvekstavtalen er Dynamiske transpor lbud
og Samkjøring. Kontaktutvalget vedtok i sak 27/20 å avse e 5 mill. kr l å utvikle et konsept for
samkjøring/bildeling i handlingsprogramperioden, økningen finansieres fra udisponert reserve.
Utover de e er det foreløpig avsa rammer i handlingsprogrammet og konkrete ltak vil framgå av
årsbudsje et.
Klimakrav: Det er igangsa et arbeid i Miljøpakken hvor innføring av klimakrav i
anleggsgjennomføringen skal utredes. I første omgang skal felles formuleringer rundt klimakrav
kny et l anleggsplasser og anleggsgjennomføringen drø es og konsekvenser vurderes (jf. PR
24/20).
Tabell 15: Tiltaksplan øvrige innsatsområder 2021-24

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 23.
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Felleskostnader
Innenfor hvert temaområde spesifiseres et bidrag l felleskostnader. De e er midler som skal
dekke partenes generelle planlegging, koordinering og administrasjon i lknytning l Miljøpakkens
virksomhet, begrenset l oppgaver som normalt ikke dekkes gjennom annen oﬀentlig finansiering.
Kostnader kny et l sekretariatets arbeid inngår i felleskostnader. Fordeling av avsa e midler
mellom partene i 2020 evalueres og legges l grunn for frem dig fordeling. Fordelingen
fremkommer av årlige bes llinger fra sekretariatet.
Avvikshåndtering
Avvik i lknytning l økonomi må behandles i Programråd eller Kontaktutvalg. Programrådets
medlemmer har visse fullmakter l å foreta økonomiske omdisponeringer innenfor de ulike
programområdene i gjeldende fireårige handlingsprogram. De e forutse er enighet mellom
partene. Kontaktutvalgets medlemmer følger opp endringer i kostnad og omfang for alle prosjekter
i porteføljen og har en videre fullmakt som også omfa er eventuelle behov for omprioriteringer
mellom de ulike ltaksområdene innenfor rammer gi i vedta fireårig handlingsprogram.
Miljøpakkens sekretariat er gi en begrenset fullmakt l å godkjenne mindre utvidelse av
kostnadsrammen, eller forplikte Miljøpakken på andre måter.

17. Rammer og Ɵltaksplaner Stjørdal, Malvik og Melhus
Byvekstavtalen viser i vedlegg en fordeling av ressurser l kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal.
De e er ikke en del av avtalen, men kommunene har for egen del ønsket en oversikt over hvilke
midler som kan bli lført kommunene gi de økonomiske rammer og forutsetninger som ligger l
grunn ved inngåelse av avtalen.
Tabell 16 er et utdrag fra tabellverket i kapi el 6-15, og viser tenta ve rammer for kommunene
Stjørdal, Malvik og Melhus fordelt med ⅓ på hver av kommunene.
Tabell 16: Veiledende rammer for Stjørdal, Malvik og Melhus

I 2020 ble det for kommunene Stjørdal, Malvik og Melhus avsa midler l oppstart og klargjøring
av prosjekter for realisering i 2021 og utover. Innsatsen i 2020 vil være re et mot å bearbeide de
innmeldte prosjek orslagene og utarbeide et lstrekkelig plan- og kostnadsgrunnlag slik at
handlingsprogrammets rammeavsetninger kan konkre seres i årsbudsje 2021 og senere i
perioden.
Stjørdal kommune
Et vik g tema for Stjørdal kommune i byvekstavtalen er utvikling av kollek vknutepunktet ved
Stjørdal stasjon. Tiltaket består av mange elementer, blant annet ny bussterminal, kryssing for
gående og syklende, byromsutvikling i llegg l nye løsninger for jernbanen. Arbeidet med
arealplanavklaringer, som skal ivaretas av Jernbanedirektoratet og Bane NOR, har ta d.
Kommunen forbereder oppstart av reguleringsplan for området med revidert planprogram i 2020.
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Det legges Ɵl grunn at det dereƩer kan igangseƩes en prosess med prosjektutvikling som beskrevet
i kommunens planprogram for området. Knutepunktet har flere finansieringskilder.
Sanering av planovergang på Innherredsvegen (fylkesveg) og flyƫng av Innherredsvegen øst for
jernbanen er et Ɵltak som berører fylkesveg, jernbane og kommunal veg. Tiltaket består blant
annet av kryssing for gående og syklende, nybygging av fylkesveg, byromsutvikling og łerning av
kryssing for jernbane. Tiltaket er avklart i kommuneplanens arealdel, men reguleringsplan er ikke
gjennomført. Det vurderes om Ɵltaket skal inngå i reguleringsplan for knutepunktet ved Stjørdal
stasjon. Tiltaket vil være et trafikksikkerhetsƟltak samt vri konkurranseforholdet mellom bil og
gange/sykkel Ɵl fordel for myke trafikanter for reisende i øst-vestlig retning. Finansiering av Ɵltaket
må avklares.
Andre nye Ɵltak som er aktuelle å finansiere gjennom Miljøpakken og som er innenfor det som kan
bidra Ɵl nullvekstmålet:
● KollekƟvknutepunkt på Hell stasjon med undergang og plaƪorm
● Park&Ride på Skatval stasjon
● Gang- og sykkelveg langs Ringvegen (fra E14 - Husbyvegen)
● Kryss Ole Vig videregående skole/Ringvegen (planlegging av nyƩ kryss pågår for å bedre
sikkerheten for myke trafikanter)
● Det vises også Ɵl forslag om gang- og sykkelbru over Stjørdalselva i vedlegg (tabell 3).
Malvik kommune
Innsatsen i 2020 vil være reƩet mot gjennomføring av prosjektutvikling og detaljplanlegging av
Ɵltak innen sykkel/gange, trafikksikkerhet og kollekƟv med midler avsaƩ i 2020. DeƩe gir grunnlag
for konkreƟsering av handlingsprogrammets rammeavsetninger i årsbudsjeƩ 2021 og senere år.
Mulig oppstart utbygging for Ɵltak med avsaƩe planleggingsmidler i årsbudsjeƩ 2020:
● 2022 - Gang- og sykkelveg Granholtvegen-Ålivegen
● 2022 - P&R Hommelvik
● 2023 - Gang- og sykkelveg fra fv. 950/Liavegen langs veg Ɵl E6
● 2023 - Gang- og sykkelveg langs fv. 950 over Homla
● 2023 - Sikker kryssing over fv. 950 og jernbane Ɵl Midtsandtangen friluŌsområde
● 2023 - Fortau langs Saksvikkorsen
● 2023 - Fortau langs FagoƩvegen (Trompetvegen - Vikhammermovegen)
Nye Ɵltak som er aktuelle å finansiere i handlingsprogramperioden med utbygging Ɵdligst i 2024:
● Gang- og sykkelveg langs Markabygdvegen, mellom Saksvikkorsen/Trondheim grense og
Gullhaugvegen, ca. 800 meter.
● Gang- og sykkelveg mellom boligområdet Smiskaret og bolig- og sentrumsområdet Sveberg.
Strekningen på ca. 500 meter mangler GS-forbindelse i dag.
● Fortau langs deler av FagoƩvegen og Vikhammeråsvegen. Strekningen utgjør ca. 180 meter
og Ɵltaket vil bidra Ɵl et sammenhengende fortau mellom boligområdet og Vikhammer
sentrum.
Melhus kommune
I 2019/2020 ble det avsaƩ planleggingsmidler Ɵl Ɵltak innen sykkel og kollekƟv som følges opp
med videre bevilgning når Ɵlstrekkelig grunnlag foreligger. I Ɵllegg ble det avsaƩ midler Ɵl
utbygging av innfartsparkering på Ler i 2020.
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Gang- og sykkelbru over E6 er ferdig prosjektert og forventes ferdigsƟlt i 2022. I
handlingsprogrammet seƩes det av midler Ɵl utbygging i 2021 (31 mill. kr). Investeringsbeslutning
fastlegges i årsbudsjeƩ 2021. Eventuell oppstart i 2020 forskuƩeres av Melhus kommune.
Jernbaneundergang ved kollekƟvknutepunkt planlegges utbygd i 2020. Det er i
handlingsprogrammet avsaƩ 4,6 mill. kr Ɵl Ɵltaket i 2021. Utbygging i 2020 forskuƩeres av Melhus
kommune.
Forventet utbyggingsperiode for gang- og sykkelbru over Gaula er 2023-25 og er hensyntaƩ i
handlingsprogrammets rammeavsetninger i 2023-24.
Nye prosjekƟdéer som er aktuelle å spille inn Ɵl fremƟdige årsbudsjeƩ med utbygging Ɵdligst
2024:
● P-anlegg for biler og sykler ved kollekƟvknutepunkt, under skysstasjon på østsiden av
jernbanen. Tiltaket inngår i vedtaƩ områdeplan for Melhus sentrum. Prosjektet vil være
utgangspunktet for den nye hovedaksen vestover mot Gimse og Brekkåsen for gående og
syklende hvor ny gang- og sykkelbru over E6 og Gaula inngår.
● Gang- og sykkelveg på strekningen Monsstuflata - Gimsvegen. Prosjektet vil være en
videreføring av ny gang- og sykkelbru over E6 og Gaula og opp mot Gimsvegen mot
Brekkåsen. DeƩe vil være siste etappe i den nye forbindelsen fra kollekƟvknutepunktet Ɵl
Gimse/Brekkåsen. Tiltaket må reguleres og vil inngå i planlagt områdeplan for Brekkåsen.
● “Minimetro” som inkluderer et Ɵlbud med matebusser som går mellom skysstasjon og
områder av sentrum som har dårlig eller ingen kollekƟvdekning i dag (deriblant Løvset og
Gimsøya/Varmbu).

18. Samlet vurdering av bindinger
Tabell 17: Fordelte kostnader og bindinger

For Ɵltaksområdene hovedveg, lokal veg, Metrobuss og driŌ av kollekƟvtrafikk er en stor andel av
rammene bundet opp, mens for Ɵltaksområdene gatebruk, kollekƟv infrastruktur, jernbane, sykkel,
gange og støy er en mindre andel av rammene bundet.

19. Oppsummering
Handlingsprogrammet utarbeides for å avklare omforente rammer for planlegging og utbygging av
Ɵltak i Miljøpakken i årene 2021-2024. Det synliggjør hvilke oppgaver og prosjekter som skal
prioriteres de nærmeste fire årene, og hvordan Miljøpakkens ressurser planlegges disponert.
Handlingsprogrammet blir innspill Ɵl statsbudsjeƩ 2021 og statens arbeid med handlingsprogram
2022. Det blir videre førende for arbeidet med Miljøpakkens årsbudsjeƩ 2021.
Handlingsprogrammet har isolert seƩ bare et fireårs perspekƟv, men samƟdig også konsekvenser
for hvilke ressurser som gjenstår for å løse oppgavene senere år.
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Forslag Ɵl handlingsprogram 2021-24 er utarbeidet på bakgrunn av etatsinnspill fra Statens
vegvesen, Jernbanedirektoratet, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal,
Malvik og Melhus. Det fireårige handlingsprogrammet rulleres årlig.
I handlingsprogrammets finansieringsrammer er det lagt Ɵl grunn en avtale med staten som følge
av regjeringens bompengeforlik. Miljøpakkens langsikƟge utbyggingsplan er opp Ɵl diskusjon, og
resultatet av denne prosessen vil innarbeides ved neste revidering av handlingsprogrammet. Den
udisponerte reserven utgjør ca. 3,2 mrd. kr .
Hovedveg: 1403,7 mill. kr
E6 sør ferdigsƟlles, Nydalsbrua og fv. 706 Tanem - Tulluan bygges, og midler avseƩes Ɵl arbeid med
reguleringsplan for knutepunkt Sluppen i planperioden. Byåstunnelen er vedtaƩ, men ikke
finansiert.
Lokal veg: 50,7 mill. kr
Det er avsaƩ midler Ɵl egenandel for Metrobuss i Elgeseter gate. Brundalsforbindelsen (del 1:
Omkjøringsvegen - Yrkesskolevegen) er vedtaƩ, men ikke finansiert.
GatebruksƟltak: 29,2 mill. kr
Det er foreløpig bare saƩ av rammer for akƟviteten i planperioden. Forslag Ɵl prosjekt spilles inn Ɵl
årsbudsjeƩet.
Metrobuss: 854 mill. kr
Bygging av de fire gateprosjektene. Det forutseƩes nærmere avklaring av fremdriŌ og økonomiske
rammer i det pågående arbeidet med langsikƟg utbyggingsplan. Handlingsprogrammets
rammeavsetninger vil kun være veiledende og er basert på antakelser om Ɵdligste mulig
anleggsstart. Det er taƩ høyde for finansiering av Kongens gate (inkl. Nordre Ilevollen) og
Innherredsveien del 2 i 2021-22, Innherredsveien del 1 i 2024 og Olav Tryggvasons gate i 2023-24.
Oppstart Elgeseter gate i 2024.
KollekƟvƟltak: 1993,5 mill. kr
Det seƩes av betydelige midler Ɵl trikken i 2021 med videreføring av Ɵlskudd Ɵl infrastruktur trikk,
investering i likereƩer og arbeidsmaskin, og nyƩ spor på strekningen Bergsligata - Skansen.
Tilskudd Ɵl driŌ av kollekƟvtrafikk (215,5 mill. kr pr. år) er prisjustert og ellers videreført på samme
nivå. Bidrag Ɵl reduserte billeƩpriser som følge av bompengeforliket gir yƩerligere 51,5 mill. kr pr.
år Ɵl driŌ av kollekƟvtrafikk. Øvrige investeringsmidler Ɵl kollekƟvƟltak avseƩes i hovedsak som
rammebevilgninger som konkreƟseres i årsbudsjeƩ.
Jernbane, knutepunkt og stasjoner: 245,9 mill. kr
Byvekstavtalens midler Ɵl knutepunkt og stasjoner avseƩes Ɵl Trondheim S, jernbaneundergang i
Melhus og ellers som rammebevilgninger for avklaring i årsbudsjeƩ.
Trafikksikkerhet: 188 mill. kr
Utbygging av fortau i Hans Finnes gate. Ellers avseƩes generelle rammebevilgninger for avklaring i
årsbudsjeƩ.
Sykkel: 1500,1 mill. kr
Det er avsaƩ statlige programområdemidler Ɵl bygging av hovedsykkelrute på strekningen Lilleby Leangen og Ɵl gang- og sykkelbru over E6 i Melhus. Økt standard vinterdriŌ videreføres og trappes
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opp i handlingsprogramperioden. Det er ellers avsaƩ rammebevilgninger som avklares i fremƟdig
årsbudsjeƩ.
Støy: 89 mill. kr
Det avseƩes rammebevilgninger for konkreƟsering i årsbudsjeƩ.
Gange: 163,6 mill. kr
I Ɵllegg Ɵl detaljplanlegging av gang- og sykkelveg i Saupstadringen er det avsaƩ samleposter for
snarveger samt rammebevilgninger for konkreƟsering i årsbudsjeƩ.
Øvrige Ɵltak: 104,7 mill. kr
Midler Ɵl informasjon, mobilitetsrådgivning, evaluering og trafikkdata, næringstransport,
komparaƟve studier bymiljøpakker og teknologiprosjekter er avsaƩ som veiledende
rammebevilgninger hvor akƟvitetsnivået avklares i årsbudsjeƩ.
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20. Prosjektbeskrivelser kollekƟvtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Oppgradering av holdeplasser kv. og fv.

Tiltaksområde:

Kollektivtransport

Vegkategori:

Kommunal og fylkeskommunal veg (gjelder kun Jakobsli)

Ansvarlig etat:

Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

Oppgradering av holdeplasser inkl. tilpasning til 18 m leddbuss og
universell utforming. Mulige tiltak:
1. Angelltrøvegen (mot sentrum)
2. Tunga kretsfengsel (mot sentrum)
3. Stavset senter (mot sentrum)
4. Stavset senter (fra sentrum)
5. Vestlia snuplass
6. Stavset snuplass
7. Ola Setroms veg (fra sentrum)
8. Asbjørn Øverås veg (fra sentrum)
9. Odenseveien (fra sentrum)
10. Saupstadringen 109 (fra sentrum)
11. Jakobsli (mot sentrum)
Miljøpakken ønsker å detaljplanlegge og bygge holdeplassene med
utgangspunkt i Trondheim kommunes normtegninger og Statens
vegvesens håndbok V129. Ytterligere holdeplasser er kartlagt og kan
utbedres videre i perioden.

Formålet med tiltaket:

Formålet med tiltakene er å få universelt utformede holdeplasser og
holdeplasser tilpasset til ny rutestruktur med flere leddbusslinjer.

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Tiltaket vil bidra til å økt tilgjengelighet til kollektivtilbudet for de
reisende (universell utforming). Tiltakene øker også attraktiviteten i
kollektivtilbudet og vil slik bidra til at flere reiser kollektivt.

STATUS OG FREMDRIFT
Nåværende prosjektfase:

Prosjektutvikling

Innspill til prosjektfase:

Detaljplanlegging

Planstatus:

Trolig krever få eller ingen av tiltakene ny reguleringsplan

Mulig utbyggingsperiode:

2021-2023

Samordning andre tiltak:

Holdeplassene Angelltrøvegen og Tunga kretsfengsel må koordineres
med sykkelprosjekt Bromstadvegen/Ingvald Ystgaards veg i MP

Usikkerhet i prosjektet

Ved å styre dette som en portefølje kan man gjennomføre så mange
tiltak som man har rom for innenfor vedtatte ramme.
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STYRINGSMÅL
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging
Styringsmål:

Kroneverdi (år):

Fremlagt i årsbudsjett (år):

40,5 mill. kr.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl. bevilg.

2021

Beløp:

0,5 mill.

1,5 mill.

Prosjektfase:

Prosjektutvikling

Detaljplanlegging

2022

2023

2024

Rest bevilg.

Annen
finansiering:
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PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Holdeplasser fv. 950 Skovgård - Malvik grense

Tiltaksområde:

Kollektivtransport

Vegkategori:

Fv.

Ansvarlig etat:

Trøndelag fylkeskommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

-

Oppgradering av eksisterende holdeplasser
Totalt 14 holdeplasser
Utvidelse av lommer
Endring fra lomme til kantstopp
Oppgradering av universell utforming iht. standard
Sykkelparkering

Formålet med tiltaket:

-

Trafikksikkerhet (bedre sikt, f.eks. føre gs-veg bak plattform)
Universell utforming (UU)
Bedre komfort og framkommelighet for buss, spesielt der vi
innfører kantstopp.
Bedre linjeføring for buss inn mot plattform, spesielt der
lomme utvides.
Sykkelparkering på alle holdeplasser

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

-

Økt kjørekomfort for busspassasjerer
Sykkelparkering fører til lettere overgang til buss
Bedre framkommelighet for buss
Økt trafikksikkerhet for ventende busspassasjerer og
syklister (der gs-veg føres bak plattform)
Bedre framkommelighet for syklister
Lettere å drifte plattform.

Nåværende prosjektfase:

-

Prosjektutvikling (forprosjekt er utført)

Innspill til prosjektfase:

-

Detaljering (byggeplan)
Konkurransegrunnlag

Planstatus:

-

Byggeplan

Mulig utbyggingsperiode:

-

2020/2021

Samordning andre tiltak:

-

Overvik utbygging, gjelder for holdeplasser ved Presthus
Hovedsykkelveg planlegging

Usikkerhet i prosjektet

-

Grunnforhold (ikke sannsynlig)
Olderdalen ved løsning som omfatter lomme: plattform med
gs-veg i bakkant - inngrep i støyvoll
Væresholmen til sentrum: ved valg av fullverdig løsning
kommer denne i konflikt med eiendom og dyrket mark (da
denne er lite brukt anbefales det ikke å gjøre noe med den)

STATUS OG FREMDRIFT

-
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STYRINGSMÅL
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging
Styringsmål:

Kroneverdi (år):

7,5 mill.

2019

Fremlagt i årsbudsjett (år):

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl. bevilg.

2021

Beløp:

0,3 mill.

0,8 mill.

Prosjektfase:

Prosjektutvikling

Detaljplanlegging

2022

2023

2024

Rest bevilg.

Annen
finansiering:

KART/PROSJEKTSKISSE

45

PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Trikk - ny likeretter Gråkallbanen

Tiltaksområde:

Kollektivtransport

Ansvarlig etat:

Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

Utskifting av Munkvoll likeretterstasjon.

Formålet med tiltaket:

Dagens likeretter er fra 1940-årene og har ikke vært oppgradert på 40
år. Dagens tekniske levetid er forlengst utgått, og det er flere feil og
mangler i forhold til dagens lovverk. Tiltaket er nødvendig om det
skal opprettholdes elektrisk drift av trikken.

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Trikken er et viktig virkemiddel for å få folk til å reise kollektivt, og
opplevde høsten 2019 en trafikkvekst på nærmere 20 prosent.

STATUS OG FREMDRIFT
Nåværende prosjektfase:

Detaljplanlegging

Innspill til prosjektfase:

Bygging

Planstatus:

Tiltaket kan gjennomføres i eksisterende bygg.

Mulig utbyggingsperiode:

Kan skiftes ut i 2021 hvis Boreal gjør forberedende arbeid i 2020.

Samordning andre tiltak:

Nye, større vogner og økt frekvens på trikken kan innebære at det bør
etableres en tredje likeretter.

Usikkerhet i prosjektet

Dagens anlegg er gammelt og dårlig dokumentert.

KOSTNAD
Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging
Kostnadsanslag
(P50-verdi):

Dato for anslag:

Anslagsmetode:

Kroneverdi (år):

12 mill.

30.09.2019

Erfaringstall fra
Oslo

2019

Usikkerhet i
anslag (%):

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl. bevilg.
Beløp:

2021

2022

2023

2024

Rest bevilg.

13 mill.

Prosjektfase:
Annen
Behov utredet i tilstandsrapport trikken med tidligere bevilgning på 1,6 mill. kr.
finansiering:
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PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Trikk - ny arbeidsmaskin

Tiltaksområde:

Kollektiv

Ansvarlig etat:

Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

Utskifting av arbeidsmaskin fra 70-tallet

Formålet med tiltaket:

Dagens Robetralle fra 70-tallet nærmer seg slutten av levetiden, og
oppfyller ikke dagens krav fra arbeidstilsynet til arbeid på sporet.
Ny maskin er tenkt brukt både til snøbrøyting og vedlikeholdsarbeid
langs sporet. Tiltaket er nødvendig om det skal opprettholdes
rasjonell drift og vedlikehold av trikkesporet fremover.

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Trikken er et viktig virkemiddel i å få folk til å reise kollektivt, og
opplevde høsten 2019 en trafikkvekst på nærmere 20 prosent.

STATUS OG FREMDRIFT
Nåværende prosjektfase:

Markedet er kartlagt, da det er svært få leverandører som fremdeles
leverer til smalsporet bane (1000 mm).

Innspill til prosjektfase:

Investering (innkjøp)

Mulig utbyggingsperiode:

Leveringstid er 13 mnd.

Samordning andre tiltak:

Ny arbeidsmaskin vil lette arbeidet med andre investeringer som
foreslås på trikken.

Usikkerhet i prosjektet

KOSTNAD
Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging
Kostnadsanslag
(P50-verdi):

Dato for anslag:

Anslagsmetode:

Kroneverdi (år):

21 mill.

30.9.2019

Prisliste fra
leverandør

2019

Usikkerhet i
anslag (%):

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl. bevilg.
Beløp:

2021

2022

2023

2024

Rest bevilg.

22 mill.

Prosjektfase:
Annen
Behov utredet i tilstandsrapport trikken med tidligere bevilgning på 1,6 mill. kr.
finansiering:

47

KART/PROSJEKTSKISSE

Geismar VMB er en av få maskiner som kan leveres med 1000 mm sporvidde og boggidrift tilpasset
de skarpe kurvene på Gråkallbanen.
Maskinen har god plass i førerhus, god plass på lasteplan og med mulighet for påbygg av kran og
evt. lift. Kran opp til 8 ™ og 160 kW motor tilfredsstiller behovene til Gråkallbanen.
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PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Trikk - nytt spor Bergsligata - Skansen

Tiltaksområde:

Kollektivtransport

Vegkategori:

Kommunal veg

Ansvarlig etat:

Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

Oppgradering av bysporet fra Bergsligata til Skansen over Nordre
Ilevollen.

Formålet med tiltaket:

Dagens spor har en tilstand som betegnes som uforsvarlig og må
oppgraderes.

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Tiltaket er nødvendig for at drift av trikken skal kunne opprettholdes.
Trikken er et viktig virkemiddel i å få folk til å reise kollektivt, og
opplevde høsten 2019 en voldsom trafikkvekst på nærmere 20
prosent.

STATUS OG FREMDRIFT
Nåværende prosjektfase:

Forprosjekt (Boreal gjennomfører detaljplanlegging i 2020)

Innspill til prosjektfase:

Bygging

Planstatus:
Mulig utbyggingsperiode:

2021

Samordning andre tiltak:

Gateprosjektet Kongens gate, kommunal del (Nordre Ilevollen) kan
gjennomføres som en del av dette prosjektet.

Usikkerhet i prosjektet

Detaljer rundt utforming av stasjonene og krysset ved Ilevollen.

STYRINGSMÅL
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging
Styringsmål:

Kroneverdi (år):

Fremlagt i årsbudsjett (år):

KOSTNAD
Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging
Kostnadsanslag
(P50-verdi):

Dato for anslag:

Anslagsmetode:

Kroneverdi (år):

25 mill.

30.9.2019

Erfaringspriser

2019

Usikkerhet i
anslag (%):
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl. bevilg.
Beløp:
Prosjektfase:

2021

2022

2023

2024

Rest bevilg.

25 mill.
Utbygging

Annen
Behov utredet i tilstandsrapport trikken med tidligere bevilgning på 1,6 mill. kr.
finansiering: Gateprosjektet Kongens gate må bidra med omtrent 75 mill. kr dersom det skal
gjennomføres.

KART/PROSJEKTSKISSE

Strekningen i rødt er oppgradering av sporet, mens strekningen i sort er oppgradering av hele gata
inkludert sporet.
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PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Jernbaneundergang – planskilt kryssing

Tiltaksområde:

Knutepunkt og stasjoner jernbane

Ansvarlig etat:

Melhus kommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

Bygging av jernbaneundergang ved kollektivknutepunktet i sentrum.
Planlagt dobbeltspor og perrong på begge sider, totale lengde ca. 18
meter. For å sikre behov og funksjonalitet for alle parter og at det blir
en fremtidsrettet undergang, er prosjektert bredde satt til 7,5 meter.

Formålet med tiltaket:

Opprette planskilt forbindelse ved kollektivknutepunktet, slik at dette
kan utvikles og fortettes iht. mål om nullvekst.

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Utvikle og fortette sentrum ved kollektivknutepunktet, slik at
biltrafikken lettere kan reduseres.

STATUS OG FREMDRIFT
Nåværende prosjektfase:

Detaljplanlegging

Innspill til prosjektfase:

Utbygging

Planstatus:

Tiltaket er regulert til følgende formål etter plan- og bygningsloven i
vedtatt områdeplan for Melhus sentrum: «Gangveg/gågate».

Mulig utbyggingsperiode:

2020-2021

Samordning andre tiltak:

Prosjektet vil sammen med opprettelse av dobbeltspor og ny perrong
gi en viktig planskilt forbindelse av dagens barriere ved
kollektivknutepunktet. Videre vil prosjektet være en naturlig
videreføring av gang- og sykkelvegforbindelsen vestover fra
kollektivknutepunktet i sentrum.

Usikkerhet i prosjektet

Grunnforhold, kostnader, sikringstiltak i forhold til jernbanesporet.

STYRINGSMÅL
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging
Styringsmål:

Kroneverdi (år):

17 mill.

2019

Fremlagt i årsbudsjett (år):

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl. bevilg.
Beløp:
Prosjektfase:

2021

2022

2023

2024

Rest bevilg.

4,4 mill.
Utbygging

Annen
Deler av prosjektet planlegges finansiert med midler fra utbyggingsavtaler.
finansiering:
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KART/PROSJEKTSKISSE

«Ringrute» - grunnkonsept i områdeplan for Melhus sentrum
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21. Prosjektbeskrivelser trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Hans Finnes gate - fortau

Tiltaksområde:

Trafikksikkerhet

Vegkategori:

Kommunal veg

Ansvarlig etat:

Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

Fortau på strekningen mellom Persaunvegen og Bakkaunvegen, ca.
680 m. Mer enn halvparten av strekningen får tosidig fortau.

Formålet med tiltaket:

Hans Finnes gate er uten fortau og skillet mellom trafikk og gående
er dårlig. Ikke universell utforming per i dag.

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Bidrar til bedre trafikksikkerhet gjennom skille av gående og
kjørende og bedre tilgjengelighet gjennom universell utforming.

STATUS OG FREMDRIFT
Nåværende prosjektfase:

Detaljplanlegging med erverv

Innspill til prosjektfase:

Utbygging

Planstatus:

Byggeplan utarbeidet

Mulig utbyggingsperiode:

2021 - 2022

Samordning andre tiltak:

Prosjekt for utskifting av vann og avløp i samme trasé

Usikkerhet i prosjektet

Ervervsprosessen - usikker framdrift

STYRINGSMÅL
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging
Styringsmål:

Kroneverdi (år):

Fremlagt i årsbudsjett (år):

28,1 mill.

2018

2019

KOSTNAD
Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging
Kostnadsanslag
(P50-verdi):

Dato for anslag:

Anslagsmetode:

Kroneverdi (år):

Usikkerhet i
anslag (%):

28,1 mill.

05.03.2018

Anslagsmetoden

2018

+/- 10 %
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STYRINGSRAMME
Fastsettes på bakgrunn av kostnadsanslag basert på byggeplan, førende for utbygging
Styringsramme:

Kroneverdi (år):

Vedtatt i årsbudsjett (år):

28,1 mill.

2018

2020

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl. bevilg.
Beløp:

17,1 mill.

Prosjektfase:

2021

2022

2023

2024

Rest bevilg.

11 mill.
Utbygging

Annen
finansiering:

KART/PROSJEKTSKISSE

Regulert løsning
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22. Prosjektbeskrivelser sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Vinterdrift av sykkelanlegg - økning

Tiltaksområde:

Sykkel

Vegkategori:

Kommunal veg

Ansvarlig etat:

Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

Følgende fire strekninger planlegges for økt standard vinterdrift fra
sesongen 2020/2021 (GsA-standard):
- Blusuvollsbakken
- Vollabakken
- Osloveien - Olav Kyrres gate
- Kongsvegen - Nyveilia

Formålet med tiltaket:

Bidra til økt andel sykkel også i vinterhalvåret.

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Økt andel reiser med sykkel. Bidra til nullvekstmål.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl. bevilg.
Beløp:
Prosjektfase:

2021

2022

2023

2024

1 mill.

2,5 mill.

4 mill.

4 mill.

Drift

Drift

Drift

Drift

Rest bevilg.

Annen
finansiering:
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KART/PROSJEKTSKISSE

Disse fire strekningene planlegges for økt standard vinterdrift
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ong8RWf6Dar_LD36a3KjbPi8HvuEkIpk&ll=63.398867812
72844%2C10.400131779146136&z=13
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PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Gang- og sykkelbru over E6

Tiltaksområde:

Sykkel

Vegkategori:
Ansvarlig etat:

Melhus kommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

Bygging av gang- og sykkelbro over E6 i henhold til vedtatt
områdeplan for Melhus sentrum. Utbygging skjer sammen med Nye
Veier sitt prosjekt med å oppgradere E6 til ny firefelts
motorvegstandard. Gangbruen er inntatt i reguleringsplan for ny E6,
og viser en gangbru med lengde ca. 75 m og bredde 3,5 m.

Formålet med tiltaket:

Oppgradere sammenhengende gang- og sykkelnett som en indre
ringrute i tettstedet.
Binde sammen øst og vestsiden av Gaula.
Opprette kobling mellom skoleområdet/Gimseområdet og øvrige
sentrum.
Bedre trafikksikkerheten for gående og syklende som skal til
vestsiden.

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Målet er at flere reiser kollektivt. Sammen med en videreforlengelse
av bru over Gaula, og ny gang- og sykkelveg vestover mot Gimse og
Brekkåsen, vil dette være med på å øke tilgjengeligheten til
kollektivknutepunktet.

STATUS OG FREMDRIFT
Nåværende prosjektfase:

Detaljplanlegging

Innspill til prosjektfase:

Utbygging

Planstatus:

Tiltaket er regulert til følgende formål etter plan- og bygningsloven i
vedtatt områdeplan for Melhus sentrum: «Gang- og sykkelveger og
fortau».

Mulig utbyggingsperiode:

2020-2021

Samordning andre tiltak:

Prosjektet vil være en naturlig videreføring av gang- og
sykkelvegforbindelsen vestover fra kollektivknutepunktet i sentrum.

Usikkerhet i prosjektet

Grunnforhold, kostnader, sikringstiltak i forhold til eksisterende E6.

STYRINGSMÅL
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging
Styringsmål:
25 mill.

Kroneverdi (år):
2019

Fremlagt i årsbudsjett (år):
2020
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KOSTNAD
Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging
Kostnadsanslag
(P50-verdi):

Dato for anslag:

32,3 mill.

30.10.2019

Anslagsmetode:

Kroneverdi (år):

Kalkyle etter
prosjektering og
mengdeberegning.

Usikkerhet i
anslag (%):

2019

10 %

STYRINGSRAMME
Fastsettes på bakgrunn av kostnadsanslag basert på byggeplan, førende for utbygging
Styringsramme:

Kroneverdi (år):

32,3 mill.

Vedtatt i årsbudsjett (år):

2019

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp:
Prosjektfase:

Tidl. bevilg.

2021

2,9 mill.

31 mill.

Detaljplanlegging

Utbygging

2022

2023

2024

Rest bevilg.

Annen
Deler av prosjektet planlegges finansiert også med midler fra utbyggingsavtaler.
finansiering:

KART/PROSJEKTSKISSE

«Ringrute» - grunnkonsept i områdeplan for Melhus sentrum
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23. Prosjektbeskrivelser gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Gang- og sykkelveg Saupstadringen
(Kolstadtunet - Metrobusstasjon Casper Lundes veg)

Tiltaksområde:

Gange

Vegkategori:

Kommunal veg

Ansvarlig etat:

Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

Gang- og sykkelveg på ca. 150 m + 2 mindre snarvegforbindelser

Formålet med tiltaket:

Sikre et sammenhengende gangtilbud langs øst- og nordsiden av
Saupstadringen. I dag må fotgjengerne krysse Saupstadringen to
ganger eller gå i vegbanen med ÅDT på 2000. Hastighetsmåling
gjort i 2018 viser at 85 % av kjøretøyene holder en fart på 58 km/t
mot fartsgrense på 50 km/t (målt ved Torplassen). Det er kun denne
strekningen som gjenstår for å få et sammenhengende tilbud for
gående og syklende langs Saupstadringen (ensidig). Øvrige
manglende tilrettelegging for gående langs Saupstadringen er sikret
bygget som rekkefølgekrav til ny Huseby barneskole og
ungdomsskole. Oversiktskart (tiltak nr 4):
https://kart.trondheim.kommune.no/medvirkningskart/saupstad

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Tiltaket vil gjøre det raskere og mer trafikksikkert å nå Casper Lunde
metrobusstasjon og andre målpunkt fra boliger i Kolstadtunet og
rekkehus på Kolstad søndre og Torplassen (borettslag ved nedlagt
holdeplass). Det blir mer attraktivt å bruke buss og gå til lokale
målpunkt. Tiltaket bidrar også til en bedre sykkelforbindelse mot den
nye Bjørndalsbrua for de som kommer fra nordsiden av
Saupstadringen. Saupstad er et området med høy bilandel hvor selve
Saupstadringen er en vesentlig barriere for myke trafikanter.

STATUS OG FREMDRIFT
Nåværende prosjektfase:

Ferdigstilt forprosjekt

Innspill til prosjektfase:

Byggeplan 2021, bygging 2022

Planstatus:

GS-vegen er ikke regulert, men kan i hovedsak bygges på regulert
annen veggrunn. Byplankontoret vurderer at det ikke er behov for ny
reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan er fra 1970, og gir ikke
grunnlag for ekspropriasjon. Grunneier Ringvegen borettslag er
positive til tiltaket, men bindende avtale om erverv foreligger ikke.

Mulig utbyggingsperiode:

2022

Usikkerhet i prosjektet

Grunneier (borettslag) har uttrykt seg positivt til grunnavståelse
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STYRINGSMÅL
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging
Styringsmål:

Kroneverdi (år):

Fremlagt i årsbudsjett (år):

7,5 mill.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl. bevilg.
Beløp:
Prosjektfase:

2021

2022

2023

2024

Rest bevilg.

1,5 mill.
Detaljplanlegging

Annen
Forprosjekt finansiert av områdeløft Saupstad-Kolstad (2018), utført i forlengelsen av
finansiering: prosjektering av nye stasjoner for Metrobuss.

KART/PROSJEKTSKISSE

Ny gang- og sykkelveg til Metrobusstasjon Casper Lundes veg
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24. Prosjektbeskrivelser øvrige innsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn:

Mobilitetsrådgivning

Tiltaksområde:

Øvrige innsatsområder

Vegkategori:

Ikke relevant

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelse av tiltaket og
tiltakets omfang:

PARK (Parkeringsregulering ved kommunale enheter): Redusere
antall parkeringsplasser ved arbeidsplasser i Trondheim kommune.
Parkeringsrestriksjoner er det viktigste virkemiddelet for å nå
nullvekstmålet og samtidig redusere klimagassutslipp.
Mobilitetsrådgiverne har fått mandat til å utarbeide en strategi for
hvordan parkeringsregulering kan innføres ved samtlige enheter i
Trondheim kommune. Strategien er planlagt utarbeidet våren 2019.
Mobilitetsrådgiverne skal deretter jobbe med innføring av
parkeringsregulering ved kommunale enheter. Arbeidet vil trolig
pågå ut handlingsprogramperioden.
Mobilitetspunkt: I samarbeid med Byplankontoret jobber
mobilitetsrådgiverne med et forprosjekt om mobilitetspunkt/
mobilitetshub. Mobilitetspunktene vil bidra til at flere kan leve uten
privatbil, og slik ha stor effekt på nullvekstmålet. I første omgang er
dette et forprosjekt, men det kan bli aktuelt å bidra videre i dette
arbeidet.
HjemJobbHjem: Tiltaket er en mobilitetsordning rettet mot bedrifter,
for å få ned andelen arbeidsreiser. Ordningen inviterer til samarbeid
med bedrifter, der bedriftens bidrag er å stramme inn på
parkeringsordningen for sine ansatte for å øke sannsynligheten for
varig reisevaneendring. Miljøpakkens bidrag er en rekke motiverende
tiltak for å senke terskelen for å la bilen stå, deriblant en rimelig
kollektivbillett. 5 bedrifter er med i pilotfasen. Ved full drift er
planen å gi et tilbud til 50 bedrifter i året.
Øvrige kampanjer: Tilrettelegge for at flere kan sykle, gå og reise
kollektivt gjennom kampanjer som Europeisk mobilitetsuke,
sykkelservice, utlån av sykkelverktøy, kåring av Sykkelvennlig
arbeidsplass og aktivitetskampanjer rettet mot skolebarn.

Formålet med tiltaket:

Tilrettelegge for at flest mulig skal kunne reise uten bil.

Tiltakets bidrag til
måloppfyllelse:

Tiltaket bidrar ved at man i kombinasjonen av positive tiltak og
restriksjoner gir rom for utprøving av nye reiseformer og nye
reisevaner.
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.
bevilg.

2021

2022

2023

2024

Beløp:

44,4

6,2 mill.

6,2 mill.

6,2 mill.

6,2 mill.

Prosjektfase:

Drift

Drift

Drift

Drift

Drift

Rest
bevilg.

Annen
finansiering:

KART/PROSJEKTSKISSE
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EHUI\ONHVUnGPDQQHQOHJJHIUDPHWIRUVODJWLOKYRUGDQHW
VDPDUEHLGPHOORP0LOM¡SDNNHQRJI\ONHVNRPPXQHQ
NDQVLNUHGULIWRUJDQLVHULQJRJIDJOLJLQQKROGL
WUDILNNRSSO ULQJSnV\NNHOSn(EHUJV\NNHOJnUG
0LOM¡SDNNHQVHWWHUDYLQQWLOSUnUWLOIRUPnOHW

75).I¡UVWHGHO
7HNQRORJLSURVMHNWHQHL0LOM¡SDNNHQPnSULRULWHUHVRJ
VW\UNHVVSHVLHOWPHGWDQNHSn%LJ'DWD
%LOGHOLQJNDQELGUDWLOEnGHUHGXVHUWDUHDOEUXNNQ\WWHWWLO
ELOEUXNVDPWUDVNHUHHOHNWULILVHULQJDYELOSDUNHQ
1¡GYHQGLJWHNQRORJLIRUELOGHOLQJHUQnWLOJMHQJHOLJRJ
GHWILQQHVNMHQWHPDUNHGVDNW¡UHUSnRPUnGHW
)\ONHVWLQJHW¡QVNHUGHUIRUDW0LOM¡SDNNHQLSHULRGHQ
DYVHWWHUNUPLOOWLOnXWIRUGUHUHOHYDQWHDNW¡UHUL
Q ULQJVOLYHWL1RUJHRJXWHQIRUWLOnXWYLNOHHWNRQVHSW
IRUELOGHOLQJVRPE\JJHURSSXQGHUQXOOYHNVWPnOHWRJ
VRPNDQWHVWHVL7URQGKHLPLKDQGOLQJVSODQSHULRGHQ
7LOWDNHWEOLU0LOM¡SDNNHQVWHNQRORJLSURVMHNW

7.G
5DPPHQWLOJDQJWLOWDN¡NHVPHGPLOOLRQHUNURQHUL
SHULRGHQWLOPLOOLRQHUNURQHU


.RPPHQWDU

%HQ\WWHUPLOONUDY
EHO¡QQLQJVPLGOHQH.DQ
ILQDQVLHUHVLQQHQIRUUDPPHQ
IRUV\NNHOVDWVLQJ


,QQHQIRUUDPPHQL
E\YHNVWDYWDOHQ

.8
NQLQJHQJMHOGHURJ
ILQDQVLHUHVYHGEUXNDY
XGLVSRQHUWHPLGOHU7LOWDNHQH
VNDOLKRYHGVDNRPIDWWH
JDQJWLOWDNLIRUELQGHOVHPHG
KROGHSODVVHU
.8
7.
5DPPHQWLOPRELOLWHWVUnGJLYQLQJ¡NHVPHGPLOOLRQHU NQLQJHQJMHOGHU
¡UHPHUNHVSURVMHNWHW
NURQHULSHULRGHQWLOPLOOLRQHUNURQHU0LGOHQH
¡UHPHUNHV+MHP-REE+MHP0RELOLWHWVUnGJLYQLQJJnUIUD +MHP-REE+MHPRJWDVIUD
nY UHHQGHODY³YULJHWLOWDNVRPUnGHU´WLOnEOLHWHJHW XGLVSRQHUWHPLGOHUL
0LOM¡SDNNHQ
WLOWDNVRPUnGH
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3DUW
6.



9HGWDN
6.DQGUHSXQNW

.RPPHQWDU

%\EXVVWLOEXGHWQHGOHJJHVRJ
HUVWDWWHVPHG



7.

7.
7.

7.

6WM¡UGDONRPPXQHVW\UHPHQHUDWE\EXVVWLOEXGHWL
6WM¡UGDOHUYLNWLJIRULQQE\JJHUQHLNRPPXQHQRJ
IRUV¡NHWPHGnIn6WM¡UGDONRPPXQHWLOnILQDQVLHUHGHWWH
WLOEXGHWPHGPLGOHUIUDVLQDQGHOIUD%\YHNVWDYWDOHQHUL
GLUHNWHVWULGPHGLQQJnWW%\YHNVWDYWDOH
DI¡UVWHGHO
%\VW\UHWPHQHUDW+HLPGDOVRPHUSnVW¡UUHOVHSnHQ
PLGGHOVVWRUQRUVNE\E¡UKDHWDWWUDNWLYWVHQWUXPPHG
IRONHOLYRJDWWUDNWLYHE\URP'HWWHLQQHE UHUJRGH
O¡VQLQJHUIRUJnHQGHV\NOHQGHNROOHNWLYUHLVHQGHRJ
PLQGUHELOWUDILNN'HWVNDOY UHHQNHOWRJWU\JWnJn
V\NOHHOOHUUHLVHNROOHNWLYWWLO+HLPGDORJL+HLPGDO
VHQWUXP%\VW\UHW¡QVNHUnHWDEOHUHHQWLOWDNVSDNNHIRU
+HLPGDOVHQWUXPVRPJLUJRGHO¡VQLQJHUIRUJnHQGH
V\NOHQGHRJNROOHNWLYWUDILNN7LOWDNHQHPnELGUDWLO
UHGXVHUWELOWUDILNNRJJM¡UHGHWPHUDWWUDNWLYWnRSSKROGH
VHJL+HLPGDOVHQWUXP

7.DVLVWHVHWQLQJ
(QYLNWLJGHODYGHWWHYLOY UHnInWUDILNNHQXWIUD
+HLPGDOVHQWUXPRJGDEOLUGHWYLNWLJDW-RKDQ7LOOHUV
YHL GHO EOLUSULRULWHUWIHUGLJVWLOW


7.GVLVWHGHO
9LGHUHI¡ULQJDYJDQJRJV\NNHOYHLODQJVIYIUD
6SRQJGDOWLO5\HPnLQQDUEHLGHVLnUVEXGVMHWW
7.ODQGUHSXQNW
6WDQGDUGHQRJNDSDVLWHWHQIRUV\NOHQGHL%M¡UQGDOHQ
PHOORP6OXSSHQEUXRJLQQNM¡ULQJHQWLO
6HOVEDNN5RPROVOLDPnO¡IWHV


7.J
6\NNHORJWUDILNNVLNNHUKHWVWLOWDNODQJV6LQJVDNHUULQJHQ
IUD,QQKHUUHGVYHLHQ6W,QJ'DKOVJWWLO
.O EXYHLHQ(OJHVHWHUJWVNDOSULRULWHUHVILQDQVLHUWL
nUVEXGVMHWW9HLHQHULNNHEDUHHQLQGUHULQJYHL
UXQGWVHQWUXPPHQRJVnVNROHYHLIRUVNROHURJIRU
VWXGHQWHUYHG1718RJXWEHGULQJHQHPnIHUGLJVWLOOHV
ODQJVKHOHVWUHNQLQJHQ


EHVWLOOLQJVWUDQVSRUWQHVWHnU
,QQVSLOORPYLGHUHI¡ULQJ


%\SODQNRQWRUHWVDQVYDU MI
E\YHNVWDYWDOHQ 
7LOWDNHQHNDQVSLOOHVLQQWLO
SURVMHNWXWYLNOLQJL
0LOM¡SDNNHQ

$YKHQJLJDYIUDPGULIWL
SnJnHQGHSURVMHNW.DQ
EHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
GHWDOMSODQ

.83DUWHQHPnYLVH
KYLONHWLOWDNYLDOOHUHGHKDU
LGHQWLILVHUWNMHQQHUWLORJVRP
NDQVHWWHVLJDQJVRPSURVMHNWL
0LOM¡SDNNHQ3URVMHNWHQHPn
VHVLVDPPHQKHQJRJGHWPn
LGHQWLILVHUHVHYHQWEHKRYIRU
SURVMHNWXWYLNOLQJVRPVSLOOHV
LQQWLOnUVEXGVMHWWHW

.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
SURVMHNWXWYLNOLQJV\NNHO
.8
0LGOHUWLODUEHLGPHG
ODQJVLNWLJWLOWDNVSLOOHVLQQWLO
nUVEXGVMHWW

.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
IRUV\NNHO

$UEHLGSnGHOHUDYVWUHNQLQJHQ
HUILQDQVLHUW

.8
7U¡QGHODJI\ONHVNRPPXQHWDU
DQVYDUIRUHQSURVHVVPHG
7URQGKHLPNRPPXQHIRUn
DYNODUHVWDWXVHNVLVWHUHQGH
EHVWLOOLQJHURJKYLONHEHKRY
IRUSURVMHNWXWYLNOLQJVRPVNDO
VSLOOHVLQQWLOnUVEXGVMHWW


 )¡ULQJHUIRUDUEHLGHWL0LOM¡SDNNHQ






3DUW

7.RJ
75).

9HGWDN
7.D
%\VW\UHWPHQHUYLVNDOKDK¡\HPnOIRUV\NNHOODQGHWV
EHVWHV\NNHOE\PHGEnGHKHOKHWOLJV\NNHOYHLQHWWRJ
WU\JJVNROHYHLRJWU\JJHQ UPLOM¡6\NNHODQGHOVNDORSS
SnLQQHQRJYLVNDOE\JJHPLQVWNPRJ
SODQOHJJHPLQVWNPVRPHUV UOLJWLOUHWWHODJWIRU
V\NNHOLSHULRGHQ%\VW\UHWEHUNRPPXQHGLUHNW¡UHQ
OHJJHIUDPIRUVODJWLOnUVEXGVMHWWHWWLO0LOM¡SDNNHQIRU
VRPV¡UJHUIRUDWGLVVHPnOHQHUHDOLVHUHV

75).D
)\ONHVWLQJHWYLOKDK¡\HPnOIRUV\NNHORJDPELVMRQRP
DW7URQGKHLPVNDOY UHODQGHWVEHVWHV\NNHOE\PHG
EnGH
 KHOKHWOLJV\NNHOYHLQHWW
 WU\JJVNROHYHL
 WU\JJHQ UPLOM¡
 6LNNHUV\NNHOSDUNHULQJ

.RPPHQWDU

'HWHUYLNWLJnWLOUHWWHOHJJHQRN
E\JJHNODUHSODQHUIRUnVLNUH
IUDPGULIWHQ

6\NNHODQGHOHQVNDORSSSnRJYLVNDOE\JJHPLQVW
NPRJSODQOHJJHPLQVWNPYHLVRPHUV UOLJ
WLOUHWWHODJWIRUV\NNHOLSHULRGHQ'HWIRUXWVHWWHUJRG
SODQOHJJLQJRJHIIHNWLYJMHQQRPI¡ULQJ


 )RUVODJRPXWUHGQLQJLQQHQIRU0LOM¡SDNNHQ
3DUW
75).

75).
RJ7.

7.

9HGWDN
*RGIUDPNRPPHOLJKHWIRUNROOHNWLYWUDILNNHQHU
DYJM¡UHQGHIRUDWWUDNWLYWRJHIIHNWLYWUDQVSRUW
)\ONHVWLQJHWYLVHUWLO$W%VLQSULRULWHULQJVOLVWHRJ
XQGHUVWUHNHUEHKRYHWIRUWLOWDNVRPEHGUHU
IUDPNRPPHOLJKHW YHGOHJJ 
)\ONHVWLQJHWIRUXWVHWWHUDW$W%VLQQVSLOOWLOGULIWV
LQIUDVWUXNWXUWLOWDNIRU0HWUREXVVILQDQVLHUWDY
ERPSHQJHIRUOLNVDYWDOHQYLOLQNOXGHUHVLGHQNRPPHQGH
GHEDWWHQRPNULQJEUXNDYXGLVSRQHUWHPLGOHUL
0LOM¡SDNNHQ

75).DQGUHGHORJ7.
0LOM¡SDNNHQEHVXWDUEHLGHHQKHOKHWOLJSODQIRUDUEHLG
PHGXQLYHUVHOOXWIRUPLQJIRUnVLNUHDWGHWLOWDNHQHVRP
LYHUNVHWWHVHUWLOJMHQJHOLJIRUDOOHLQQE\JJHUHXDYKHQJLJ
DYIXQNVMRQVQLYn'HWWHJMHOGHUDOWIUDWLOVWUHNNHOLJPHG
SDUNHULQJVSODVVHUIRUEHYHJHOVHVKHPPHGH
WLOJMHQJHOLJKHWSnEXVVPHGQRNSODVVHURJWULQQIUL
DGNRPVWSnEXVVHQVDPWJRGOHVEDUKHWSnDSSHU
8QLYHUVHOOXWIRUPLQJPnSULRULWHUHVRJSODQHQVNDOY UH
JUXQQODJIRUSULRULWHULQJHUPHGNRQNUHWHSURVMHNWHU

7.G
%\EDQHVNDOXWUHGHVVRPHQGHODYNROOHNWLYWUDILNNHQL
7URQGKHLPIUDXWJDQJHQDYGDJHQVDQEXGVSHULRGH


.RPPHQWDU

+nQGWHUHVJMHQQRPLQQVSLOOWLO
nUVEXGVMHWWRJ
KDQGOLQJVSURJUDP


)HOOHVDQVYDUnXWYLNOHHQ
IHOOHVVWUDWHJLIRUKYRUGDQGHWWH
LYDUHWDVL0LOM¡SDNNHSURVMHNW

.87URQGKHLP
NRPPXQHODJHUIRUVODJWLOVDN
RPDUEHLGPHGSODQIRU
XQLYHUVHOOXWIRUPLQJRJOHJJHU
IUHPIRUVODJIRUSURJUDPUnGHW

-ISXQNWLE\YHNVWDYWDOH







75).
RJ7.


75).

7.

75).DRJ7.G
'HWPnVHWWHVDYSODQOHJJLQJVPLGOHUWLOUDVVLNULQJWXQHOO
,OD)ODNN

7.GI¡UVWHGHO
6DPPHQKHQJHQGHJDQJRJV\NNHOYHLSn%\QHVHW'HW
VNDOLJDQJVHWWHVDUEHLGPHGHQKHOKHWOLJJDQJRJ
V\NNHOYHLSODQIUD,ODWLO.OHWWLQNOXVLYUDVVLNULQJYHG
7UROOD

75).
(QGULQJHQLUXWHVWUXNWXUVRPEOHJMHQQRPI¡UWYDU
RPIDWWHQGHRJQ¡GYHQGLJIRUnRSSQnHWNDSDVLWHWVVWHUNW
RJHIIHNWLYWUXWHRSSOHJJVRPVLNUHUJRGPRELOLWHWLHQE\
VRPYRNVHU6DPPHQPHGE\XWUHGQLQJHQGDQQHUGHWWHHW
YLNWLJNXQQVNDSVJUXQQODJ3ULQVLSSHWIRUUXWHVWUXNWXUHQ
HUHQQHWWYHUNVPRGHOO'HWWHOLJJHUIDVWPHQGHWKDU
VNMHGGHQGULQJHUVLGHQDQDO\VHQHEOHJMHQQRPI¡UWL
RJGHWHUQDWXUOLJDWUXWHVWUXNWXUHQWUHQJHUn
YLGHUHXWYLNOHVEnGHSnNRUWRJODQJVLNW(NVHPSOHUSn
VOLNXWYLNOLQJNDQY UHULQJUXWH DQEHIDOWL
E\XWUHGQLQJHQ HOOHUIOHUHPDWHEXVVHULQQVDWVUXWHUPP

.RPPXQHQH0HOKXV0DOYLNRJ6WM¡UGDONRPLQQL
E\YHNVWDYWDOHQHWWHUDWDQDO\VHQVRPOLJJHUWLOJUXQQIRU
UXWHVWUXNWXUHQGULQJHQEOHODJHW$UEHLGHWPHG
PRELOLWHWVSODQHUIRUGLVVHNRPPXQHQHHUYLNWLJHnPn
WDVKHQV\QWLOLGHWYLGHUHDUEHLGHWPHGnXWYLNOH
NROOHNWLYWUDILNNHQIRUE\YHNVWDYWDOHRPUnGHW

'HWHUYLNWLJnVHSnKYRUGDQPDQNDQEROHVDPPHQ
UHJLRQEXVVQHWWHWRJE\EXVVQHWWHW'HWWHYLOJLHWEHGUH
NROOHNWLYWLOEXGRJPDQNREOHUVDPPHQUHJLRQHQVIHOOHV
ERRJDUEHLGVPDUNHGSnHQEHGUHPnWH'HWPnGHUIRU
VHWWHVDYPLGOHUKYHUWnUL0LOM¡SDNNHQWLOn
Ͳ 9LGHUHXWYLNOHNROOHNWLYWLOEXGHWL7URQGKHLP
Ͳ 9LGHUHXWYLNOHNROOHNWLYWLOEXGHWL0DOYLN0HOKXV
RJ6WM¡UGDOJMHQQRPVW\UNHWUHJLRQEXVVWLOEXGRJ
HWWHUDQEHIDOLQJHULPRELOLWHWVSODQHQHIRU
NRPPXQHQH

7.E
'HWHUYLNWLJnVHSnKYRUGDQPDQNDQNREOHVDPPHQ
UHJLRQEXVVQHWWHWRJE\EXVVQHWWHW'HWWHYLOJLHWEHGUH
NROOHNWLYWLOEXGRJPDQNREOHUVDPPHQUHJLRQHQVIHOOHV
ERRJDUEHLGVPDUNHGSnHQEHGUHPnWH3n%\QHVHWJnU
GHWUHJLRQEXVVHUIRUEL)ODNNRJ.OHWWKHUKDUPDQHQ
PXOLJKHWWLOnXWYLNOHHWNROOHNWLYWLOEXGHWVRPSLORWGHU
PHG³VN\WWHOEXVVHU´)ODNN.OHWWIHOOHV
EHWDOLQJVO¡VQLQJHUHYHQWXHOOHELOGHOLQJVPRGHOOHUEHGUH
NROOHNWLYO¡VQLQJHQSn%\QHVHWRJELQGHUHJLRQHQEHGUH
VDPPHQ'HWVHWWHVDYPLGOHUIRUXWSU¡YLQJDYGHWWHL
PLOM¡SDNNHQVKDQGOLQJVSODQ



-ISXQNWLE\YHNVWDYWDOH

5DPPHDYVHWQLQJ
SURVMHNWXWYLNOLQJV\NNHO

.8
3URJUDPUnGHWEHVDYNODUH
ILQDQVLHULQJDYRSSVWDUWL

0LOM¡SDNNHQVELGUDJIDVWOHJJHV
JMHQQRPKDQGOLQJVSURJUDPRJ
nUVEXGVMHWW


.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
IRUPLGOHUWLOGULIWDY
NROOHNWLYWUDILNNIRUXWSU¡YLQJ
DYWLOWDN

'HWVNDOIRUHOLJJHHW
SULRULWHULQJVJUXQQODJVRP
YLVHUIRUYHQWHWQ\WWHRJ
NRVWQDGI¡UXWSU¡YLQJ








7.

.8'HWWHDUEHLGHW
NDQVWDUWHVRSSVRPHW
VWXGHQWSURVMHNW

7.E
0nVDPDUEHLGHRPUXWLQHUIRU
%\VW\UHWEHUNRPPXQHGLUHNW¡UHQVLNUHJRG
NRVWQDGVNRQWUROOL0LOM¡SDNNHQVSURVMHNWHU%\VW\UHWEHU DUEHLGL0LOM¡SDNNHQ
NRPPXQHGLUHNW¡UHQIUDPOHJJHHQVDNSnKYRUGDQ

VWDQGDUGHUIRUXWE\JJLQJDYDQOHJJIDVWVHWWHV
.8
XDYKHQJLJDYKYHPVRPHUE\JJKHUUH
7URQGKHLPNRPPXQHODJHUVDN
8WE\JJLQJVSURVMHNWHQHVVWDQGDUGDYNODUHVPHOORP
RPNYDOLWHWVQLYnRJVWDQGDUGHU
SDUWHQHVOLNDWGHWNDQJMHQQRPI¡UHVKHOKHWOLJH
IRU0LOM¡SDNNHSURVMHNWRJ
O¡VQLQJHUVHOYRPGHWLNNHHUPXOLJPHGVDPPH
OHJJHUIUHPIRUSURJUDPUnGHW
VWDQGDUGSnKHOHVWUHNQLQJHQ
RJNRQWDNWXWYDOJHW
.RVWQDGVYXUGHULQJHUKROGHVRSSPRWVWDQGDUGHURJ
YHGOLNHKROGVNRVWQDGHULSURVMHNWHQHI¡UGHLJDQJVHWWHV



7DEHOOYLVHULQQVSLOOVRPDOOHUHGHHULYDUHWDWWJMHQQRPWLGOLJHUHEHVWLOOLQJHUL0LOM¡SDNNHQ

7DEHOO,QQVSLOOLYDUHWDWWLWLGOLJHUHEHVWLOOLQJHUL0LOM¡SDNNHQ

 9HGWDNRPWLOWDNVRPHUEHVWLOWJMHQQRPI¡UWWLGOLJHUH
3DUW
75).
RJ7.

75).
RJ7.
7.

7.

7.

9HGWDN
75).D7.D%\JJHVWDUWIY7DQHP7XOOXDQ
PnIUHPVN\QGHVLWDEHOO7LOWDNVSODQIRUKRYHGYHLHU
LKDQGOLQJVSURJUDPPHWYLVHVSURVMHNWHWILQDQVLHULQJRJ
JMHQQRPI¡ULQJ3URVMHNWRJVW\ULQJVUDPPHIRUYHQWHV
EHKDQGOHWLIRUELQGHOVHPHGnUVRSSJM¡UHW'HWWH
PnIUHPVN\QGHVRJGHWPnIRUYHQWHVE\JJHVWDUWL
'HWWHHUYLNWLJIRUWUDILNNVLNNHUKHWHQSn7DQHP
RJIRUnVLNUHWLOJDQJWLOQ ULQJVDUHDOSn7XOOXDQ

75).ERJ7.E
(V¡UPnIHUGLJVWLOOHVHQXWYLGHOVHRJXWEHGULQJDY
UXQGNM¡ULQJHQSn.OHWWPnSULRULWHUHV)LQDQVLHULQJDY
SODQOHJJLQJPHGIRUYHQWHWRSSVWDUWL
7.D
'HWHUIRUWVDWWE\JJHDNWLYLWHWYHG/XQG
PHWURKROGHSODVVVWDVMRQHQGHWHUYHGWDWWE\JJLQJDY
EXWLNNRJEROLJHULWLONQ\WWLQJWLOPHWURKROGHSODVVHQ
'HWJMHQVWnUJDQJRJV\NNHOWUDVHODQJVPHG
/XQGYHLHQIUD5LQJYnOYHJHQWLO/XQGnVHQ3ODQRJ
NRVWQDGVJUXQQODJIRUGHWWHPnXWDUEHLGHVLIRUELQGHOVH
PHGnUVEXGVMHWWHW

7.GHOHUDYSXQNWI
7UDILNNVLNNHUKHWVWLOWDNPHGIRUWDXIRUIRWJMHQJHUH
PHOORPEXVVKROGHSODVVHQH6RUJHQIULRJ$QWRQ
*UHYVNRWWVYHJGHQQHPnVHHVLVDPPHQKHQJPHG
V\NNHOWLOWDNLVDPPHRPUnGH

7.H

.RPPHQWDU

3URVMHNWPLGOHUHUDOOHUHGHDYVDWW
LIRUVODJWLOKDQGOLQJVSURJUDP
)RUXWVHWWHUDWE\JJHSODQPHG
NRVWQDGVDQVODJXWDUEHLGHVLO¡SHW
DYIRURSSVWDUWL


)LQDQVLHUHVDYOHGLJHPLGOHU(
9HGWDWWL.RQWDNWXWYDOJHW

'HWHUEHYLOJHWPLGOHUWLO
UHJXOHULQJVSODQ.DQEOLEHKRY
IRUPHUPLGOHUWLOE\JJHSODQ
3URJUDPUnGNDQRPSULRULWHUH
PLGOHUWLOE\JJHSODQ


)RUWDXHUILQDQVLHUW
RJVnE\JJHPLGOHU 
'HWDUEHLGHVPHG
UHJXOHULQJVSODQIRUHUYHUY

+HUHUIOHUHSURVMHNW








.8
)\ONHVNRPPXQHQEHVUDSSRUWHUH
SnVWDWXVIRUDUEHLGHWPHG
EHVWLOOLQJHQHODQJV%\nVYHLHQL
QHVWHP¡WHL.RQWDNWXWYDOJHW
'HWE¡URJVnYXUGHUHV
SXQNWWLOWDNL%\nVYHLHQIRUn
EHGUHWUDILNNVLNNHUKHWHQIRU
JnHQGHRJV\NOHQGHLQQWLO
KHOKHWOLJO¡VQLQJIRUVWUHNQLQJHQ
NDQJMHQQRPI¡UHV

7.OI¡UVWHGHOHU
'HOHUDYSXQNWHUILQDQVLHUW
%\VW\UHWEHVWLOOHUYLGHUHXWUHGQLQJDYI¡OJHQGHWLOWDN

8WUHGHJDQJRJV\NNHOYHLIUD.O EXVHQWUXPRJ
3XQNWHUXQGHUSODQOHJJLQJ
UHWQLQJ$PXQGGDOHQ
6WDQGDUGHQRJNDSDVLWHWHQIRUV\NOHQGHL%M¡UQGDOHQ .8
PHOORP6OXSSHQ%UXRJLQQNM¡ULQJHQWLO
$UEHLGPHGNRUWVLNWLJO¡VQLQJ
6HOVEDNN5RPROVOLDPnO¡IWHV
IRUnEHGUHWUDILNNVLNNHUKHWHQ
)UHPWLGLJDYNM¡ULQJVUDPSHVRPHUSODQODJWL
YHG2VORYHLHQ%M¡UQGDOHQ
IRUELQGHOVHPHG1\GDOVEUXDPnSnSODVVIRUnUHGXVHUH VWDUWHVRSSVnUDVNWVRPPXOLJ
WUDILNNHQL2VORYHLHQ%M¡UQGDOHQ
'HWEHYLOJHVPLOONUIRU

RSSVWDUWL3URJUDPUnGHW
InUPDQGDWWLOnDYNODUH
ILQDQVLHULQJ

3XQNWSODQOHJJHVLSURVMHNW
1\GDOVEUXD

%\JJLQJPnDYNODUHVLKHQKROG
WLOILQDQVLHULQJ

3ODQOHJJLQJHUILQDQVLHUW
75).DQGUHGHORJ7.
3ULRULWHULQJVJUXQQODJVRPYLVHU
)\ONHVWLQJHWEHURPDWE\JJLQJDYHQSODQIUL
IRUYHQWHWQ\WWHRJNRVWQDGPn
IRWJMHQJHUNU\VVLQJDYUYYHG7ROOERGHQWDVLQQL
XWDUEHLGHV
+DQGOLQJVSURJUDPPHW'DJHQVVLWXDVMRQ

ELGUDUWLOVWRUHN¡HUVRPJLUHQOLWHHIIHNWLY
.8
Q ULQJVWUDQVSRUW
'HWE¡UYXUGHUHVnSUHVHQWHUHV

HQNOHWLOWDNVRPNDQDYKMHOSH
VLWXDVMRQHQSnNRUWVLNW
HNVHPSHOYLVMXVWHUHIDVHQHL
VLJQDODQOHJJHWHOOHUYXUGHUH
VLJQDOIULNU\VVLQJ

7.H
%\VW\UHWEHUNRPPXQHGLUHNW¡UHQOHJJHIUDPHQVDNIRU 0nDYNODUHVJMHQQRPVDPDUEHLG
IUDPWLGLJXWIRUPLQJDY.RQJHQVJDWHLVHSWHPEHUVRP L0LOM¡SDNNHQVSHVLHOW7.RJ
75).
YLVHUXWIRUPLQJDYJDWHRJKROGHSODVVHU


.8
)\ONHVNRPPXQHQEHVOHJJH
IUHPVWDWXVRJIUHPGULIWVSODQIRU
SURVMHNWHW.RQJHQVJDWHIRU

8WUHGHKHOKHWOLJHO¡VQLQJHUIRUJDQJRJV\NNHOYHLHUSn
%\nVHQRJODQJVPHG%\nVYHLHQRJ%¡FNPDQVYHJ
PRWVHQWUXP%HGUHV\NNHOWUDVH%\nVYHLHQQHGPRW
%HUJVOLJW)UDPVN\QGHXWE\JJLQJDYSODQODJWHJDQJ
RJV\NNHOYHLSURVMHNWHU


7.

75).


7.







7.RJ
75).

.RQWDNWXWYDOJHWLQHVWHP¡WH



7.I
%UXQGDOVIRUELQGHOVHQPnSODQOHJJHVVRP©VQDUYHLªIRU %HKRYIRUnDYNODUHRPIDQJRJ
IXQNVMRQKHOHIRUELQGHOVHQRSS
NROOHNWLYV\NNHORJJDQJH

WLO-RQVYDQQVYHJHQHOOHUEDUH
YHVWUHGHO"
75).GHOHUDYSNWF

)\ONHVWLQJHWEHUI\ONHVUnGPDQQHQWDDNWLYGHOLGHWWH
.8
DUEHLGHW%UXQGDOVIRUELQGHOVHQPHGJDQJV\NNHOYHL
RJNROOHNWLYIHOWPnLQQJnLGHWWHDUEHLGHW
'HWPnDYNODUHVYLGHUHSURVHVV
MIEHVWLOOLQJDYHQSURVHVVPHGKRYHGYHLSODQIRU
IRUDUEHLGHWPHG
¡VWOLJHE\GHOHU 
%UXQGDOVIRUELQGHOVHQ

)\ONHVNRPPXQHQVDQVYDUPHQ
,WLOOHJJE¡UE\GHOHQSJDVWRUEHIRONQLQJVYHNVW
7.WLOE\UGUDKMHOSIRUDUEHLGHW
SULRULWHUHVLQQHQIRU0LOM¡SDNNHQVSURJUDPIRU
PHGnDYNODUHRPIDQJRJ
HWDEOHULQJDYJDQJRJV\NNHOYHLHUVDPWVQDUYHLHU
IXQNVMRQRJV¡UJHIRU
UDSSRUWHULQJWLO.RQWDNWXWYDOJHW




,QQVSLOOHQHLWDEHOOEHWUDNWHVSnQnY UHQGHVWDGLXPVRPSDUWVLQQVSLOOVRPSDUWHQHNDQ
NRPPHWLOEDNHWLOLDUEHLGPHGnUVEXGVMHWWRJKDQGOLQJVSURJUDP

7DEHOO3DUWVLQQVSLOOWLODUEHLGPHGnUVEXGVMHWWRJKDQGOLQJVSURJUDP

 3DUWVLQQVSLOOWLODUEHLGHWPHGQHVWHnUVEXGVMHWW  
3DUW
75).
RJ7.

7.

7.

7.

9HGWDN
75).ERJ7.E
)Y%UnEUX%UXDE\JJHVPHGFDPHWHUJDQJRJ
V\NNHOYHLSnSnEHJJHVLGHUDYEUXD)DVWVHWWLQJDY
VW\ULQJVUDPPHRJVOXWWILQQDQVLHULQJYHGWDVLnUVEXGVMHWWHW
IRU.RVWQDGHUWRWDOWHUHVWLPHUWWLOFDPLOOLRQHU

7.F
7UDILNNVLNNHUKHWVWLOWDN6MHWQHPDUND8WNM¡ULQJIUD
6MHWQHPDUNDIUDYUH6MHWQKDXJDQPnXWEHGUHV'HWHU
¡QVNHOLJPHGHQ³IMHUGH´DUPLUXQGNM¡ULQJHQIRU
SnNREOLQJIUD6MHWQHPDUND8WIRUGULQJHQPHGGHWWHHUDW
PDQNDQInWLOEDNHEORNNHULQJDYNROOHNWLYWUDQVSRUWLQQ
LPRWEXVVWHUPLQDOSn7RQVWDGNU\VVHW+HUNUHYHVGHWHQ
XWUHGQLQJIRUnILQQHHQO¡VQLQJVRPLYDUHWDUEnGH
WUDILNNVLNNHUKHWRJIUHPNRPPHOLJKHWIRUEXVV'HWPn
VHWWHVDYXWUHGQLQJVPLGOHUWLOGHWWHLnUVEXGVMHWWHWL

7.G
7UDILNNVLNNHUKHWVWLOWDN.U\VVVWUH5RVWHQ±7LOOHU
ULQJHQ9HQVWUHVYLQJIUDVWUH5RVWHQQHGPRW7LOOHUEUX
YHLHQHULGDJWUDILNNIDUOLJ3nEDNJUXQQDYWUDILNNPHQJGH
RJIDUWVJUHQVH NPW DQEHIDOHVGHWnHWDEOHUHHW
YHQVWUHVYLQJHIHOW3ODQRJNRVWQDGVJUXQQODJIRUGHWWHPn
XWDUEHLGHVLIRUELQGHOVHPHGnUVEXGVMHWWHW

7.E

.RPPHQWDU
0HUNRVWQDGFDPLOONU
ILQDQVLHUHVDYJDQJV\NNHO
%\JJHSODQPHG
NRVWQDGVDQVODJPnIRUHOLJJHL
IRURSSVWDUW




%HQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJIRU
SURVMHNWXWYLNOLQJ
WUDILNNVLNNHUKHW


%HQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJIRU
SURVMHNWXWYLNOLQJ
WUDILNNVLNNHUKHW









7.

7.

7.





7UDILNNIRUKROGHQGHSn-DNREVOL&KDUORWWHQOXQGPnO¡VHV
3nNRUWVLNWPnGHWYXUGHUHVWLOWDNL6NRYJnUGNU\VVHWRJ
YHG+¡UORFNVYHJRJ-DNREVOLYHJHQ7LOWDNHQHPnJM¡UH
GHWVLNUHUHIRUJnHQGHRJV\NOHQGHEHGUH
IUDPNRPPHOLJKHWIRUEXVVHQRJO¡VHRSSELOWUDILNNHQ
7UDILNNVLNNHUKHWVWLOWDNHQHLGHWWHRPUnGHWPnSULRULWHUHV
K¡\W'HWEHVWLOOHVHWIRUSURVMHNWLnUVEXGVMHWWHWGHU
PDQVHUSnPXOLJKHWHQHIRUnXWEHGUHIRUWDXLRPUnGHW
HYHQWXHOWVOnVDPPHQO\VNU\VVVHSnPXOLJKHWHQHIRUn
VW\UHO\VUHJXOHULQJHQL+¡UO¡FNVYHJVOLNDWWUDILNNIUD
-DNREVOLEOLUSULRULWHUW

7.F
'HWHUDYVDWWPLOOLRQHULUDPPHDYVHWQLQJHULQQHQ
VW¡YRJVW¡\LKDQGOLQJVSODQHQVILUHnUVSHULRGH8WOHLUYHJ
HQVNDOSULRULWHUHVPHGRSSVWDUWL9LGHUHSULRULWHULQJ
RJJMHQQRPI¡ULQJDY.RFNKDXJYHJHQ.RQJ\VWHLQV
YHJ%\nVYHLHQEOLUIUHPODJWLnUVEXGVMHWWHWIRU

.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
IRUSURVMHNWXWYLNOLQJ
WUDILNNVLNNHUKHW


.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
IRUGHWDOMSODQOHJJLQJ
.DQWDVLQQLnUVEXGVMHWWQnU
SULRULWHULQJVJUXQQODJPHG
Q\WWHRJNRVWQDGIRUHOLJJHU


7.GHOHUDYSXQNWI
%\SODQNRQWRUHWKDUDQVYDU
%\VW\UHWPHQHUDWI¡OJHQGHWLOWDNVNDOYXUGHUHVRJ
IRUWUDILNNVLNNHUKHWVSODQ MI
SULRULWHUHVLWUDILNNVLNNHUKHWVSODQHQ
0DQJOHQGHIRUWDXL6M¡YHJHQPHOORPMHUQEDQHOLQMDRJ E\YHNVWDYWDOH 

5DQKHLPVYHJHQ'HWWHHUVNROHYHJIRUDOOHEDUQDL
6M¡YHJHQRJ+DVVHOEDNNYHJHQVRPVNDOWLO&KDUORWWHQOXQG 0LOM¡SDNNHQNDQILQDQVLHUH
SURVMHNWXWYLNOLQJRJ
EDUQHVNROHXQJGRPVVNROHRJYLGHUHJnHQGH
HYHQWXHOOYLGHUH
'HWPDQJOHUEnGHIRUWDXRJV\NNHOWUDVHIUD
GHWDOMSODQOHJJLQJRJ
5DQKHLPVYHJHQRJSnYHJVWUHNNHWGHUIUDPRW
KROGHSODVV³5RWYROO´RJYLGHUHWLOKROGHSODVV³/HDQJHQ´ XWE\JJLQJDYWLOWDN

'DJHQVO¡VQLQJHUXWIRUGUHQGHYHG0XQNYROORJYHG
%\nVHQEDUQHVNROHKHUPnGHWEHVWLOOHVHQXWUHGQLQJIRUn )¡UVWHVNULWWHU
SURVMHNWXWYLNOLQJVRPNDQ
InEHO\VWKYDVRPNDQJM¡UHVIRUnEHGUHVLWXDVMRQHQ
ILQDQVLHUHVPHG
6LNUHHWVDPPHQKHQJHQGHJDQJWLOEXGODQJV¡VWRJ
UDPPHDYVHWQLQJIRU
QRUGVLGHQDY6DXSVWDGULQJHQ,GDJPnIRWJMHQJHUQH
NU\VVH6DXSVWDGULQJHQWRJDQJHUHOOHUJnLYHLEDQHQ6LNUH WUDILNNVLNNHUKHWRJV\NNHO
JRGHWUDILNNO¡VQLQJHUIRUJnHQGHL6DXSVWDGNU\VVHWRJYHG 
+HLPGDOYJV
7UDILNNVLNNHUKHWVWLOWDNNQ\WWHWWLOVNROHYHLL.O EX

7.J
.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
%\VW\UHWEHURPDWI¡OJHQGHWXUYHLHUVQDUYHLHUEOLU
SURVMHNWXWYLNOLQJVQDUYHJ
SULRULWHUWPHGO\VLnUVEXGVMHWWIRU
WXUYHLL6WRNNEHNNGDOHQ
VQDUYHLPHOORP%UXQGDOHQRJ&KDUORWWHQOXQG


7.L
.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
)RUnInIOHUHWLOnEUXNHV\NNHOPnGHWOHJJHVWLOUHWWHIRU
DWV\NNHOHQNDQVWnWU\JWQnUGHQSDUNHUHVE\VW\UHWPHQHU IRUV\NNHOUHLVHUnGJLYQLQJ
(QNOHWLOWDNVRPNDQ
GHWPnVHWWHVRSSIOHUHOnVEDUHVNDSWLOV\NNHOSDUNHULQJL
RJUXQGWVHQWUXP0LOM¡SDNNHQPnVDPWLGLJMREEHUIRUDW JMHQQRPI¡UHVUDVNW
IOHUHDUEHLGVSODVVHURJVWRUHKDQGHOVDUHDOHUXWHQIRU
VHQWUXPOHJJHUWLOUHWWHIRUWU\JJV\NNHOSDUNHULQJ

7.N








.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
%\VW\UHWXQGHUVWUHNHUDWJDQJV\NNHOYHJSnVWUHNQLQJHQ
IRUSURVMHNWXWYLNOLQJV\NNHO
.DWWHP/XQGnVHQ+HVWVM¡HQHUHWYLNWLJ
WUDILNNVLNNHUKHWVSURVMHNWRJEHURPDWGHWVHWWHVDYPLGOHU
WLOPDQJOHQGHUHJXOHULQJRJSODQOHJJLQJ%\VW\UHWEHURP
DWVDNHQRPcUVEXGVMHWW0LOM¡SDNNHQNODUJM¡U
KYRUGDQILQDQVLHULQJRJJMHQQRPI¡ULQJDYDQOHJJHWNDQ
VNMHVRPHWVSOHLVHODJPHOORPRIIHQWOLJH
PLGOHUPLOM¡SDNNHQRJUHNNHI¡OJHEHVWHPPHOVHUWLOXOLNH
UHJXOHULQJVSODQHUODQJVVWUHNQLQJHQ


 3DUWVLQQVSLOOWLODUEHLGHWPHGKDQGOLQJVSURJUDPRJVHQHUH
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7.

7.

9HGWDN
6.KDQGOLQJVSURJUDPPHWVNDSVLGH
(NVWUDNXOHSXQNWXQGHURYHUVNULIWHQ©$QGUHQ\HWLOWDN
VRPHUDNWXHOOHnILQDQVLHUHJMHQQRP0LOM¡SDNNHQRJVRP
HULQQHQIRUGHWVRPNDQELGUDWLOQXOOYHNVWPnOHWª
x *DQJRJV\NNHOEUXRYHU6WM¡UGDOVHOYDLRPUnGHW
PHOORP9 UQHVRJ5HSSD

6.KDQGOLQJVSURJUDPPHWVNDSVLGH
(NVWUDNXOHSXQNWXQGHURYHUVNULIWHQ©$QGUHQ\HWLOWDN
VRPHUDNWXHOOHnILQDQVLHUHJMHQQRP0LOM¡SDNNHQRJVRP
HULQQHQIRUGHWVRPNDQELGUDWLOQXOOYHNVWPnOHWª
x 3DUNHULQJVNMHOOHUIRUSHQGOHUHXQGHU2OH9LJV
3DUN3DYLOMRQJWRPWHQYLVDYLV6WM¡UGDOVWDVMRQ


75).F
)\ONHVWLQJHWEHURPDWGHWVHWWHVDYSHQJHUWLOnXWUHGHVHQ
KHOKHWOLJO¡VQLQJIRUV\NNHOYHLSn%\QHVHW8WUHGQLQJHQ
PnIRNXVHUHSnnODJHWUDILNNVLNUHIRUELQGHOVHUPHOORP
WHWWVWHGHQH

7.I
'HWHUIXOOI¡UWRJGHWHUXQGHUXWDUEHLGHOVHVY UWJRGH
O¡VQLQJHUIRUJnHQGHRJV\NOHQGHIUD6HOVEDNNRJRSSWLO
6HOVEDNNVNROH'HWHQHVWHVRPJMHQVWnUHUnInHQO¡VQLQJ
PHGHJHWJDQJDUHDOYHGMHUQEDQHXQGHUJDQJHQYHG
6HOVEDNNVWDVMRQ'HWWHPnXWUHGHVRJSODQOHJJHVIRU
JMHQQRPI¡ULQJLGHQQHILUHnUVSHULRGHQ



7.K
%\VW\UHWXQGHUVWUHNHUEHW\GQLQJHQDYnIRUEHGUH
WUDILNNVLNNHUKHWHQODQJV5RDOG$PXQGVHQVYHLVRPHU
EXVVWUDVpP\HEUXNWV\NNHOUXWHRJYLNWLJDGNRPVWWLO
%\PDUNDIUD,OD)LQDQVLHULQJDYEUHGWIRUWDXNDQVNMHYHG
HQNRPELQDVMRQDYPLGOHUIUD0LOM¡SDNNHQRJ
UHNNHI¡OJHEHVWHPPHOVHYHGVDOJDYPXOLJ
XWE\JJLQJVRPUnGH MIU)6VDN %\VW\UHWDYVHWWHU

.RPPHQWDU

.DQEHQ\WWH
UDPPHDYVHWQLQJHUWLO6WM¡UGDO


.DQEHQ\WWH
UDPPHDYVHWQLQJHUWLO6WM¡UGDO


.DQEHQ\WWH
UDPPHDYVHWQLQJHUIRU
SURVMHNWXWYLNOLQJIRUn
SODQOHJJHWLOWDNIRUV\NNHO


.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
IRUSURVMHNWXWYLNOLQJV\NNHO
HYHQWXHOWWUDILNNVLNNHUKHW
'HWVNDOIRUHOLJJHHW
SULRULWHULQJVJUXQQODJVRP
YLVHUIRUYHQWHWQ\WWHRJ
NRVWQDGI¡UYLGHUH
GHWDOMSODQOHJJLQJRJ
XWE\JJLQJSULRULWHUHV

.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
IRUGHWDOMSODQOHJJLQJV\NNHO

)RUSURVMHNWHUJMHQQRPI¡UW
PHQLNNHYLGHUHI¡UWSJDK¡\H
NRVWQDGHURJVWRUHLQQJUHSL
WLOVW¡WHQGHHLHQGRPPHU







7.

7.

PLGOHUWLOQ¡GYHQGLJHJUXQQXQGHUV¡NHOVHURJSODQOHJJLQJ
PHGWDQNHSnUHJXOHULQJRJVDOJDYRPUnGHWRJVLNNHU
JDQJV\NNHOIRUELQGHOVHODQJV5RDOG$PXQGVHQVYHL

7.M
*MHQQRPI¡UHKHOKHWOLJV\NNHOYHLJMHQQRP
.ROVWDG6DXSVWDGIUD+XVHE\WXQHWPHWURVWDVMRQWLOQ\
JDQJRJV\NNHOEUXRYHU%M¡UQGDOHQ

7.OVLVWHGHO
0HQGHWPnLWLOOHJJDYVHWWHVPLGOHUWLOSODQOHJJLQJDY
SODQIULNU\VVLQJYHGJDQJIHOWHWQHGHUVWL2NVWDGEDNNHQGHU
2VORYHLHQP¡WHU%M¡UQGDOHQ



.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
IRUSURVMHNWXWYLNOLQJV\NNHO

.DQEHQ\WWHUDPPHDYVHWQLQJ
IRUSURVMHNWXWYLNOLQJV\NNHO
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75).
)\ONHVWLQJHWYHNWOHJJHUHIIHNWLYVDNVJDQJJRGIUDPGULIW
RJNRVWQDGVNRQWUROOLSURVMHNWHQH3DQGHPLRJ
QHGVWHQJLQJDYVDPIXQQHWKDUI¡UWWLOHWEHKRYIRU¡NW
DNWLYLWHW)\ONHVWLQJHWEHURPDWGHWOHJJHVWLOUHWWHIRUDW
SURVMHNWVRPIRUVHUHVEOLUSULRULWHUWIRUUDVNHVWPXOLJ
RSSVWDUW

6DNHUVRPNUHYHURPIRUHQWHYHGWDNLI\ONHVWLQJ
NRPPXQHVW\UHQHRJE\VW\UHWPnVLNUHVJRGWNRRUGLQHUWH
SURVHVVHULIRUNDQWDYEHVOXWQLQJ

7.D
%\VW\UHWVHUDWGHWIRUWVDWWHUXWIRUGULQJHUPHGGHQ
DGPLQLVWUDWLYHRUJDQLVHULQJHQDYPLOM¡SDNNHQRJEHU
NRPPXQHGLUHNW¡UHQV¡UJHIRUEHGUHNRRUGLQHULQJVSHVLHOW
PHGI\ONHVUnGPDQQHQSnSROLWLVNHVDNHU'HWWHIRUnVLNUH
DWDYJM¡UHOVHUVRPNUHYHUYHGWDNPHGOLNLQWHQVMRQHOOHU
OLNHO\GHQGHLQQKROGIUDEHJJHSDUWHUEOLUIUHPODJW
VDPWLGLJRJIUHPGULIWLSURVMHNWVRPIHNVJDQJRJ
V\NNHOYHLODQJVI\ONHVYHL%\VW\UHWEHU
NRPPXQHGLUHNW¡UHQV¡UJHIRUDWSURVMHNWVRPHULJDQJVDWW
EOLUVOXWWI¡UWLQQHQSODQODJWWLGRJDWIRUPDQQVNDSHWEOLU
RULHQWHUWGHUVRPGHWHUHQGULQJHULIUHPGULIWLSURVMHNW
VRPHUSULRULWHUWDYE\VW\UHW

7.G
%\VW\UHWEHUNRPPXQHGLUHNW¡UHQRULHQWHUH
IRUPDQQVNDSHWRPIUHPGULIWHQLGHXOLNHSURVMHNWHQHL
PLOM¡SDNNHQLIRUNDQWDYIULVWIRUIRUVODJLQQWLO
PLOM¡SDNNHQVnUVEXGVMHWW

7.I
%UXQGDOVIRUELQGHOVHQPnSODQOHJJHVVRP©VQDUYHLªIRU
NROOHNWLYV\NNHORJJDQJH

75).GHOHUDYSNWF

.RPPHQWDU


0nDYNODUHVJMHQQRP
VDPDUEHLGL0LOM¡SDNNHQ

.RQWDNWXWYDOJHWKDUEHGWRP
HQIRUSOLNWHQGH
IUDPGULIWVSODQIRU
NRURQDWLOWDN



0nDYNODUHVJMHQQRP
VDPDUEHLGL0LOM¡SDNNHQ

(QGULQJHULIUDPGULIW
V\QOLJJM¡UHVLUDSSRUWHULQJ



,QWHUQSURVHVVL7.


%HKRYIRUnDYNODUHRPIDQJ
RJIXQNVMRQ*MHOGHUYHGWDNHW
KHOHIRUELQGHOVHQRSSWLO







-RQVYDQQVYHJHQHOOHUEDUH
YHVWUHGHO"

.8
'HWPnDYNODUHVYLGHUH
SURVHVVIRUDUEHLGHWPHG
%UXQGDOVIRUELQGHOVHQ
)\ONHVNRPPXQHQEHVWD
DQVYDUIRUDUEHLGHWLQYROYHUH
7URQGKHLPNRPPXQHL
DYNODULQJDYRPIDQJRJ
IXQNVMRQRJV¡UJHIRU
UDSSRUWHULQJWLO
.RQWDNWXWYDOJHW


7.E
'HWHULNNHQ¡GYHQGLJn
%\VW\UHWHUEHN\PUHWIRUIUDPGULIWHQIRU
V\NNHOSURVMHNWHQH%\VW\UHWEHURPDWGHWVHWWHVDYPLGOHU YHQWHSnQ\WWnUVEXGVMHWWQnU
IRUSURVMHNWHUJMHQQRPI¡UWRJ
WLOSODQOHJJLQJVRPNDQEUXNHVHWWHUDWIRUSURVMHNWHU
JMHQQRPI¡UWRJJRGNMHQWSROLWLVNXWHQnPnWWHYHQWHSnHW JRGNMHQWSROLWLVNQnUGHWWHHU
Q\WWnUVEXGVMHWW%\VW\UHWEHUNRPPXQHGLUHNW¡UHQYXUGHUH NODUW3URJUDPUnGRJ
.RQWDNWXWYDOJNDQ
DQGUHWLOWDNVOLNDWYLNDQE\JJHV\NNHOLQIUDVWUXNWXU
RPGLVSRQHUHPLGOHUIRU
UDVNHUH
NRQWLQXHUOLJDUEHLG




7.D
'HWHUSULP UWPDQJHOSn
%\VW\UHWPHQHUYLVNDOKDK¡\HPnOIRUV\NNHOODQGHWV
EHVWHV\NNHOE\PHGEnGHKHOKHWOLJV\NNHOYHLQHWWRJWU\JJ E\JJHNODUHSODQHUVRP
KHPPHUIUDPGULIWHQ
VNROHYHLRJWU\JJHQ UPLOM¡6\NNHODQGHOVNDORSSSn
LQQHQRJYLVNDOE\JJHPLQVWNPRJSODQOHJJH
PLQVWNPVRPHUV UOLJWLOUHWWHODJWIRUV\NNHOL
SHULRGHQ%\VW\UHWEHUNRPPXQHGLUHNW¡UHQOHJJHIUDP
IRUVODJWLOnUVEXGVMHWWHWWLO0LOM¡SDNNHQIRUVRP
V¡UJHUIRUDWGLVVHPnOHQHUHDOLVHUHV

75).D
)\ONHVWLQJHWYLOKDK¡\HPnOIRUV\NNHORJDPELVMRQRPDW
7URQGKHLPVNDOY UHODQGHWVEHVWHV\NNHOE\PHGEnGH
 KHOKHWOLJV\NNHOYHLQHWW
 WU\JJVNROHYHL
 WU\JJHQ UPLOM¡
 6LNNHUV\NNHOSDUNHULQJ

)\ONHVWLQJHWEHUI\ONHVUnGPDQQHQWDDNWLYGHOLGHWWH
DUEHLGHW%UXQGDOVIRUELQGHOVHQPHGJDQJV\NNHOYHLRJ
NROOHNWLYIHOWPnLQQJnLGHWWHDUEHLGHW
MIEHVWLOOLQJDYHQSURVHVVPHGKRYHGYHLSODQIRU¡VWOLJH
E\GHOHU 

,WLOOHJJE¡UE\GHOHQSJDVWRUEHIRONQLQJVYHNVWSULRULWHUHV
LQQHQIRU0LOM¡SDNNHQVSURJUDPIRUHWDEOHULQJDYJDQJRJ
V\NNHOYHLHUVDPWVQDUYHLHU


7.


7.RJ
75).

6\NNHODQGHOHQVNDORSSSnRJYLVNDOE\JJHPLQVW
NPRJSODQOHJJHPLQVWNPYHLVRPHUV UOLJ
WLOUHWWHODJWIRUV\NNHOLSHULRGHQ'HWIRUXWVHWWHUJRG
SODQOHJJLQJRJHIIHNWLYJMHQQRPI¡ULQJ














7DEHOO%HVWLOOLQJHUVRPLNNHK¡UHUWLO0LOM¡SDNNHQ

 %HVWLOOLQJHUXWHQIRU0LOM¡SDNNHQ
3DUW






7.

7.RJ
75).

9HGWDN
F
%\VW\UHWYLVHUWLOYHUEDOI¡ULQJLEXGVMHWWGHUE\VW\UHW
EDRPHQVDNVRPYLVHUHUIDULQJHUIUDYLQWHUHQ
RJKYRUGDQIUDPNRPPHOLJKHWHQIRUXOLNHWUDILNDQWJUXSSHU
KDUXWYLNOHWVHJ6DNHQPnYXUGHUHNRVWQ\WWHYHUGLDY
PLGOHQHPKSERUWNM¡ULQJRJGHSRQHULQJDYVQ¡VDOWLQJ
NRVWQDGHURJWUDILNDQWJUXSSHUVIUHPNRPPHOLJKHW

7.D
%\VW\UHWYLVHUWLOQ\OLJRSSVWDUWHWWLOEXGPHGG¡UWLOG¡U
WUDQVSRUWIRUHOGUHRJEHUNRPPXQHGLUHNW¡UHQNRPPH
PHGHQVDNWLOIRUPDQQVNDSHWLO¡SHWDYK¡VWHQPHGHQ
VWDWXVSnSURVMHNWHW

7.F
%\VW\UHWPHQHUGHWPnE\JJHVIOHUHSDUNDQGULGH
SDUNHULQJVSODVVHULQWHUQWL7URQGKHLPVOLNDWIOHUHYHOJHU
NROOHNWLYWQnUGHVNDOUHLVHWLORJIUDMREE%\VW\UHWEHU
GHUIRUNRPPXQHGLUHNW¡UHQYXUGHUHPXOLJHRPUnGHUIRUHQ
XWYLGHOVHDYSDUNDQGULGHL7URQGKHLP'HWPnYXUGHUHV
WU\JJHUHV\NNHOSDUNHULQJPHGLQQOnVLQJSnXWYDOJWH
VWHGHUIRUnVWLPXOHUHWLOPHUPLOM¡YHQQOLJWUDQVSRUWRJVn
WLOEXVVKROGHSODVVHQ

7.H
%\VW\UHWSULRULWHUHUWUDILNNVLNNHUKHWVWLOWDNUXQGWVNROHU
OHNHSODVVHULGUHWWVDQOHJJRJVW¡UUHSDUNHUVOLNDWIOHUHNDQ
JnRJV\NOHWU\JW%\VW\UHWIRUYHQWHUDWYHGWDNRPDW
IDUWVJUHQVHUXQGWDOOHVNROHQHYnUHVNDOY UHNPW
I¡OJHVRSS'HUVRPGHWVNDOJM¡UHVXQQWDNPnGHWWH
EHJUXQQHVPHGJRGWUDILNNVLNNHUKHWIRUEDUQRJXQJH

7.
%\VW\UHWEHVWLOOHUKRYHGYHLSODQVRPJUXQQODJIRUYLGHUH
DUEHLGPHG0LOM¡SDNNHQRJJUXQQODJIRU
NRPPXQHSODQHQVDUHDOGHO'HQVNDOYLVHKRYHGYHJQHWWIRU
JMHQQRPJDQJVWUDILNNPHOORPE\GHOHUL7URQGKHLPVH
KHOKHWOLJWUDILNNDYYLNOLQJLVDPPHQKHQJPHG
YHLV\VWHPHUKHQV\QWDWUDILNNVLNNHUKHWKHOKHWOLJH
O¡VQLQJHUIRUNROOHNWLYWUDILNNYXUGHUHVW¡\VW¡YRJ
PLOM¡EHODVWQLQJHURJWLOUHWWHOHJJHIRUPHUPLOM¡YHQQOLJ
WUDQVSRUW$UEHLGHWPnLQYROYHUHI\ONHVNRPPXQHQVRP
YLNWLJYHJHLHURJSDUWQHUL0LOM¡SDNNHQ

75).F
DYEHIRONQLQJVYHNVWHQL7URQGKHLPIUHPPRW
HUSODQODJWnNRPPHLVWE\HQ'HWWHYLOIRUWHWWHE\GHOHQ
RJGHULJMHQQRPIUHPPHJnLQJV\NOLQJRJ

.RPPHQWDU

3DUWHQHVDQVYDU


3DUWHQHVDQVYDU


7LOWDNNDQVSLOOHVLQQWLO
SURVMHNWXWYLNOLQJL
0LOM¡SDNNHQ


3DUWHQHVDQVYDU
0LOM¡SDNNHQNDQILQDQVLHUH
RSSVHWWLQJDYVNLOW


3DUWHQHVDQVYDUMI
E\YHNVWDYWDOHQ







NROOHNWLYWUDQVSRUWHQ0HQGHWYLORJVnPHGI¡UHHWVWRUW
SUHVVSnHNVLVWHUHQGHLQIUDVWUXNWXUGHULEODQWYHLHQHL
E\GHOHQ

'HWPnVHWWHVLJDQJHQSURVHVVPHGKRYHGYHLSODQLQNO
JDQJRJV\NNHOYHLHUIRUE\GHOHQVRPVHHVLVDPPHQKHQJ
PHG7URQGKHLPNRPPXQHVUXOOHULQJDY.3$L








