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MØTEINNKALLING
Til Kontaktutvalgets medlemmer
Til:
Per Morten Lund, Statens vegvesen
Rita Ottervik, Trondheim kommune
Tore Sandvik, Trøndelag fylkeskommune
Jorid Jagtøyen, Melhus kommune
Ole Hermod Sandvik, Stjørdal kommune
Trond Hoseth, Malvik kommune
Frank Jenssen, Statsforvalteren
Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet
Kristian Dahlberg Hauge, Trondheim kommune
Kjetil Strand, Statens vegvesen
Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet

Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune
Harald Høydal, Statsforvalteren
Jens Berget, Malvik kommune
Geir Aspenes, Stjørdal kommune
Katrine Lereggen, Melhus kommune
Olaf Løberg, Trondheim kommune
Lenke til dokumenter
Fra:
Henning Lervåg, Sekretariatet

Innkalling til fysisk møte den 22. oktober kl. 10:30 – 13:00 i formannskapssalen i Rådhuset.
Se også egen innkalling i kalender.
Agenda
Orienteringer
43/21 Trafikkutvikling (Sek)
44/21 Tertialrapport 2-21. (Sek)
45/21 Handlingsprogram 2022-2025 (Sek)
46/21 Miljøpakken i media (Sek)
Eventuelt

Møtereferat
Referatutkast fra møte 16. september 2021 er godkjent og lagt ut på Miljøpakkens hjemmeside:
https://miljopakken.no/wp-content/uploads/2021/09/Motereferat-med-presentasjoner.pdf.

Orienteringer:
Beslutninger i Programrådet
 Godkjenner ny styringsramme for bygging av Fortau i Hans Finnes gate. Rammen
heves til 35. mill. kr (tidligere 28.1 mill. kr.)
Oppfølging av Langsiktig tiltaksplan





Formannskapet i Melhus vedtok innspill til arbeidet med planen 28.09.21
Malvik kommune planlegger behandling i formannskapet 26.10.21
Stjørdal kommune planlegger behandling i formannskapet 28.10.21
Trondheim kommune har utsatt behandlingen til våren og vil foreta supplerende
utredninger i mellomtiden
 Fylkesutvalget behandlet saken 5.10.21 og vedtok å utsette endelig behandling i
påvente av supplerende utredninger. Byåstunnelen og Brundalsforbindelsen ønskes
nærmere belyst i egen sak.
Ad sak 43/21: Trafikkutvikling (Sek)
Biltrafikken:
Det har vært en vekst i trafikken gjennom byens bomstasjoner på vel 2 % i september, og det
har nå vært vekst de tre siste månedene både sammenlignet med 2020 og 2019. Trafikken i
årets 9 første måneder er 1,3 % høyere enn i 2020, og 4,5 % lavere enn i 2019. Trafikken i
bomstasjonen på Ranheim (E6 øst) er fortsatt betydelig lavere enn i 2019, ca. -16 %.
Trafikken på E6 i Stjørdal er så langt i år noe høyere enn i 2020 (1-2 %). I retning Hell og
Selbu er veksten høyere (5-7 %). I Malvik og Melhus er det vanskelig å fastslå utvikling på
grunn av vegarbeid. På E39 Øysand har det vært en vekst i trafikken på 3 % siden 2019.
Veksten i bruk av el-bil er nå kraftig og andelen var 25,6 % i Miljøpakkens bompunkt i
september. Det er en økning på hele 5,8 prosentpoeng i løpet av siste år. El-bilene utgjorde 83
% av nyregistrerte personbiler i byvekstområdet i september. Høyest er Malvik (88 %) og
Melhus (78 %), To av tre nyregistrerte personbiler i Trondheim er el-biler og vel halvparten i
Stjørdal.
Kollektivtrafikk:
Kollektivtrafikken stiger nå jevnt utover høsten, og det er om lag 100 000 påstigende
passasjerer daglig. Dette er fortsatt noe lavere enn i en normalsituasjon.
Jernbanen rapporterer 5-7 % ukentlig vekst i høst, men at det fortsatt gjenstår 20 % før
trafikken er tilbake til normalnivå før pandemien.
Gang/sykkel:
De manuelle tellingene av fotgjengere og syklister inn mot Midtbyen viser at trafikken samlet
sett har vært ganske stabil siden 2013. Nivået er 11 % lavere enn i toppåret 2018.
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Sykkeltrafikken ligger også i september betydelig lavere enn i 2019 og 2020. Hittil i år er
nedgangen 6-7% lpå Svingbrua og 13 – 17 % på Rotvollekra. Nærmere omtale i KU-vedlegg
43-21.
Forslag til konklusjon: Tas til orientering
Ad sak 44/21: Tertialrapport 2-21 (Sek)
Tertialrapporten viser status for de ca. 350 pågående aktivitetene ved utgangen av august.
Prognosen viser en forventet økning av mindreforbruket på nærmere 240 mill. kr (43 %). Det
samlede etterslepet er 790 mill. kr. Erfaringsvis kan det øke ytterligere mot slutten av året.
Den detaljerte statusoversikten viser en betydelig økning i antall planleggingsprosjekt
sammenlignet med 2020. Antallet utbyggingsprosjekt er tilnærmet uforandret. Status ved
utgangen av august:
 15 av 100 prosjektutviklingstiltak er ferdigstilt og ytterligere 25 forventes ferdige i år
 8 av 49 prosjekter til detaljplanlegging er ferdigstilt og ytterligere 2 ventes ferdige i år
 9 av 37 utbyggingsprosjekt er ferdigstilt og ytterligere 16 ventes fullført i år
Fylkeskommunen og Malvik kommune rapporterer at det har vært utfordringer med tilgangen
til nødvendig arbeidskraft, men at situasjonen nå er bedret.
Miljøpakkens tidligere årsrapporter beskriver flere økonomiske forhold som trenger
avklaring:
Trøndelag fylkeskommune:
 Det gjenstår å avstemme fylkeskommunens avtalte forpliktelser knyttet til bevilgning
av fylkesmidler og mva-kompensasjon. I henhold til sekretariatets oversikter dreier det
seg om store beløp som fylkeskommunen ennå ikke har tildelt.
 Det gjenstår å avstemme saldoen av belønningsmidler og forklare forbruket for årene
2010 – 2019.
 Elgeseter gate 4, 6 og 30B ble kjøpt i 2013 med sikte på rivning, finansiert med midler
fra Miljøpakken. Etter nedklassering av gata fra riksveg til fylkesveg er
fylkeskommunen formell eier (som part i Miljøpakken). Etter politiske vedtak om å
beholde bygningene, må disse avhendes og midlene tilbakeføres til Miljøpakken.
Statens vegvesen:
 Det gjenstår en statlig forpliktelse på 7,2 mill. kr til E6 Knutepunkt Sluppen.
 Det er behov for at vegvesenet tydeliggjør skillet mellom bruk av Miljøpakkens midler
og egne midler i arbeidet med miljøpakkeprosjekt.
Tanem – Tulluan:
 Fylkeskommunen og Trondheim kommune har lagt til grunn at de skal bidra med noe
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finansiering inn i prosjektet. Det er behov for å avklare disse beløpene som grunnlag
for tildeling av midler fra Miljøpakken.
Økonomirutiner:
 Det gjenstår å følge opp forvaltningsrevisjonen anbefaling om å detaljere
retningslinjene for økonomistyring. Dette gjelder mellom sekretariatet og partene og
mellom partene der en av partene er ansvarlig for utbetalingen av en spesifikk
finansieringskilde.
Programrådets forslag til konklusjon:
Kontaktutvalget godkjenner tertialrapport 2-21. Senere rapporter må skille tydelig på hva
som er forsinket framdrift i forhold til plan (periodiseringsavvik) og reelt avvik i forhold til
plan.
Ad sak 45/21: Forslag til handlingsprogram 2022-2025 (Sek)
Om prosessen
Arbeidet med handlingsprogrammet (jf. KU-vedlegg 45a-21) er endret og årsbudsjettet
inngår nå som del av handlingsprogrammet. Første år i handlingsprogram 2022-25 vil være
årsbudsjettet for 2022. Andre år i handlingsprogrammet er innspill til statsbudsjett 2023.
Øvrige år viser bindinger og veiledende rammer for aktiviteten de nærmeste årene.
Det har også i år vært krevende å utarbeide handlingsprogrammet. Selv om det er tydelig
framgang fra fjoråret, kommer fortsatt mange av innspillene alt for sent og mange er i tillegg
mangelfulle. Partene har likevel hatt tid til å gjennomgå og drøfte de ulike innspillene, og vi
har kommet litt lengre med å synliggjøre noen nøkkeltall som kan benyttes til sammenligning
av prosjektene. Ambisjonen er å videreføre dette arbeidet slik at det blir mulig å sammenstille
flere beslutningsrelevante faktorer neste år.
Miljøpakken skal gjennomføre de prosjektene som både kommunen, fylkeskommunen og
staten mener bør prioriteres. Dette for å bidra til at partene i fellesskap prioriter tiltak med
god måloppnåelse som samsvarer med byvekstavtalen og de felles føringene som partene
legger til grunn for samarbeidet. I forslag til handlingsprogram er innspill uten omforent
tilslutning plassert i hvit tabell.
Det var opprinnelig spilt inn nærmere 200 forslag til tiltak i handlingsprogram 2022-2025.
Etter drøfting og samordning, er det 96 prosjekt som alle tre parter mener bør prioriteres. Det
har de senere år vært en sterk økning i innspill som mangler felles tilslutning. Sekretariatet
opplever at dette er en konsekvens av at partene i større grad velger å foreslå prosjekter som
ligger utenfor, eller helt i grenseland, i forhold til de omforente kravene som gjelder for
bruken av Miljøpakkens midler.
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Krav til dokumentasjon
Prioritering av prosjekter som går videre fra prosjektutvikling til detaljplanlegging skal skje
på bakgrunn av informasjon som beskriver tiltakets nytte og kostnad. Programrådet har
tydelige føringer for hvilken informasjon som minst må foreligge som grunnlag for
prioritering (jf. PR-sak 37/21).
Partenes dokumentasjon av arbeidet med prosjektutvikling er i år inkludert i
handlingsprogrammet. Informasjonen er sammenstilt i tabeller pr. tiltaksområde i de aktuelle
kapitlene. Dette er første skritt i retning av å få på plass et grunnlag for å kunne sammenligne
og prioritere hvilke tiltak som skal gå fra prosjektutvikling til detaljplanlegging.
Sammenstillingen synliggjør noen nøkkeltall for kostnader samt enkelte andre
beslutningsrelevante forhold.
Kontaktutvalget besluttet i KU-sak 14/21 at bare de prosjektene som tilfredsstilte kravene til
dokumentasjon innen fristen 1. juni 2021 skal tas inn i handlingsprogrammet. Sekretariatet
har likevel etterlyst og løpende tatt inn manglende informasjon i hele høst. 8 innspill manglet
tilfredsstillende dokumentasjon som grunnlag for prioritering pr. 13. oktober 2021. Alle
prosjekt som får midler til detaljplanlegging, skal i utgangspunktet være tiltak som allerede er
prosjektutviklet i Miljøpakken. Videre framdrift er derfor ikke avhengig av midler i
årsbudsjettet siden Programrådet har delegert myndighet til å vedta finansiering av videre
arbeid senere når tilfredsstillende prioriteringsgrunnlag legges fram. Dette gjelder for 6 av de
8 prosjektene på lista.
I tillegg har Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune spilt inn hvert sitt nye
prosjekt direkte til detaljplanlegging med bakgrunn i at prosjektutvikling er utført utenfor
Miljøpakken. Disse to prosjektene kan i henhold til dette først tas inn i Miljøpakkens
portefølje ved neste revisjon av Handlingsprogrammet.
Alle parter er imidlertid ikke enige om å følge de føringene som Kontaktutvalget og
Programrådet har lagt til grunn for arbeidet med handlingsprogrammet. Staten er av den
oppfatning at Programrådet skal følge vedtatte føringer og dermed ikke sette av mer midler
før dokumentasjonen er på plass. Fylkeskommunen støtter at det ikke settes av midler i
handlingsprogrammet til tiltak med manglende dokumentasjon forutsatt at partene er enige
om at tiltakene ikke er tilstrekkelig dokumentert. Trondheim kommune sitt syn er at alle tiltak
som spilles inn av partene skal legges fram for Kontaktutvalget til vurdering dersom tiltakene
anses som viktige.
Prosjekt i årsbudsjett
Partene er enige om prioriteringen av prosjekter i 2022 innenfor en kostnadsramme på om lag
1,3 mrd. kr. Den totale finansieringsrammen for året er noe høyere, ca. 1,5 mrd. kr. Dette
gjenspeiler at det også i år foreligger få planavklarte prosjekt som er byggemodne. Fra før
har Miljøpakken en teoretisk kapitalbeholdning på ca. 450 mill. kr ved inngangen til
handlingsprogramperioden.
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465 mill. kr er avsatt til hovedveger, i hovedsak til Nydalsbrua og fv. 704 Tanem –
Tulluan.
521 mill. kr er avsatt til kollektivtiltak, hvorav 53 % er driftsmidler.
Investeringsmidlene går i hovedsak til trikken, Metrobuss og knutepunktstiltak på
jernbane.
146 mill. kr er avsatt til sykkel. Blant sykkelprosjektene nevnes først og fremst
hovedsykkelveg på Lilleby/Leangen og Breidablikkvegen. For øvrig settes det av
midler til Fjordgata, vinterdrift av sykkelveger og planlegging. Statsbudsjettet
inneholder mindre midler enn det som er nødvendig for å opprettholde planlagt
framdrift for sykkelvegen på Lilleby/Lade.
73 mill. kr er avsatt til øvrige tiltak, herunder snarveger, fortau, mobilitet, informasjon
og bidrag til koordinering og administrasjon.

Tertialrapporten for andre tertial 2021 (KU-sak 43/21) viser at etterslepet siste år har økt med
nærmere 240 mill. kr (43 %). Erfaringsmessig blir etterslepet enda høyere ved årets utgang.
Oversikten over pågående prosjekt i kapittel 25 viser at vi nå har 265 aktive prosjekt før
innspillene til handlingsprogrammet tas inn. Det er en økning på 65 aktive prosjekt (33 %)
siste år. Veksten gjenspeiler at partene har for optimistiske forventninger til egen produksjon
og at årsbudsjettene binder opp mer midler enn omsettingen gjennom året.
Prosjekt i hvite tabeller
De innspillene som ikke alle parter mener bør prioriteres i årets handlingsprogram, plasseres i
samsvar med senere års praksis i hvite tabeller. Disse utgjør 55 forslag til tiltak. Begrunnelsen
for partenes har ulike syn på prioritering varierer. I hovedsak dreier det seg om:
 Utredninger, drift- og vedlikeholdstiltak som det anses at partene bør finansiere på
egen hånd utenfor Miljøpakken
 Umodne prosjekt med uklar beskrivelse av innhold og nytte
 Sekkeposter avsatt før innhold, omfang og nytte er kartlagt og beskrevet
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Prosjekter som anses å ha for høye kostnadsrammer eller for mange likeartede
parallelle innspill

Det er signalisert enighet om ett prosjekt etter at utkastet til handlingsprogram er ferdigstilt.
Det gjelder prosjektet «TSS Sykkelveg fase 2 Fosenkaia – Jernbanebrua».
Det skal relativt små justeringer til for å oppnå enighet om flere av prosjektene i de to
sistnevnte kategoriene. Det er tilslutning til å prioritere en første fase med prosjektutvikling
dersom arbeidet med sekkepostene deles i to. Det tas da inn midler for å dokumentere
innhold, omfang, nytte og kostnad for tiltak i sekkepostene i årsbudsjettet. Dette skal danne
grunnlag for senere vurdering av innspill til rammer for gjennomføring av tiltakene i
sekkepostene. Det gjelder:
 Tiltak etter GS-inspeksjon Fv (sykkel)
 Tiltak etter trasébefaring (kollektiv)
 Nyhavna, gangforbindelse (gange)
 Rehabilitering av støyskjermer (forutsatt at dette har en merverdi ut over vedlikehold)
Tilsvarende kan det vær enighet om å gjennomføre en del av prosjektutviklingstiltakene
dersom rimelig likeartede oppgaver samles i pakker med en felles prosjektutvikling. Mulige
pakker er synliggjort i tabell.
Prosjektutvikling: Enkle tiltak i
gate og kryss (sykkel)
- Mellomila
- Erling Skakkes gt
- Tordenskiolds og
Smedbakken
- Dronningens gt

Prosjektutvikling: Enkle tiltak i
gate og kryss (sykkel)
- Strindvegen
- Kystadlia/Byåsvegen
- Johan Tillers veg –
Heimdalsvegen

Prosjektutvikling: Fortau
(gange)
- Lykkmarka
- Venusvegen
- Thonning Owesens gt

Det ble i årsbudsjett 2021 vedtatt prosjektutvikling av sykkeltiltak i Bøckmans veg. Det har
ikke lykkes sekretariatet å få klarhet i hva dette prosjektet skal gå ut på, og bestilling er derfor
ikke sendt til fylkeskommunen. Trondheim kommune har i år innspill om prosjektutvikling
av sykkeltiltak i nedre del av Bøckmans veg som vil kunne integreres i eksisterende prosjekt.
Staten har utarbeidet et notat (jf. KU-vedlegg 45b-21) som redegjør for prinsipielle
synspunkter vedrørende statens plikt til å påse at statlige tilskuddsordninger og bompenger
benyttes i henhold til byvekstavtalen og statens budsjettreglement. Det vises her blant annet
til:



Prosjekter som oppfattes som uspesifiserte utredningsoppgaver som i henhold til
byvekstavtalen skal finansieres av partene utenfor Miljøpakken
Foreslått økning i sekkeposter uten tilfredsstillende rapportering – prosjekter som
oppfattes å ligge i grenseland mellom drift, vedlikehold, forvaltning og mindre
investeringer.
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Foreslått økning i bruk av midler til driftstiltak, administrasjon og lite spesifiserte
utviklingsoppgaver

Det pekes også på behovet for en prinsipiell diskusjon av:
 Hvor mye midler som kan benyttes til nye prosjektutviklingstiltak og nye oppgaver
som startes opp når vi har så mange pågående prosjekter fra tidligere år som ikke er
ferdigstilt eller rapportert
 Behov knyttet til finansiering av trikkens drift, vedlikehold, fornying og
investeringsbehov i tiden framover
Staten mener også at det brukes for mye tid og ressurser på å behandle en lang rekke
prosjektutviklingstiltak enkeltvis og foreslår at det for senere år settes av en mindre sum til
hver part for å klargjøre prosjekter for videre planlegging. Foruten at dette er mer rasjonelt,
antas dette å gi partene et incitament til å prioritere midlene mer målrettet.
Prosjekter i 2023-2025
Det er relativt lite prosjekter som har kommet langt nok i planlegging for avsetning av midler
etter 2022. De viktigste er:
- Nydalsbrua
- Tanem – Tulluan
- Metrobussprosjekt i Innherredsvegen, Kongens gate og Nordre Ilevollen
- Tre delstrekninger på hovedsykkelveg mellom Gildheim og Lilleby
- To fortausprosjekt
- Gang, sykkel og kollektivtiltak på Sluppen.
Innspill til statsbudsjett 2023 må være vedtatt i dette handlingsprogrammet.
Behandling
Programrådet har legger her fram de prosjektene som staten, fylkeskommunen og aktuell
kommune er enige om å prioritere i Handlingsprogram 2022 – 2025. Etter behandling i
Kontaktutvalget oversendes forslaget, sammen med innspill uten omforent tilslutning, til
lokalpolitisk behandling og behandling i de tre statlige etatene i løpet av året. Vedtakene vil
deretter bli drøftet i et samordningsmøte i januar/februar, og de forslagene som har felles
tilslutning fra alle parter tas inn i handlingsprogrammet. Vedtakene bør inneholde en delegert
fullmakt til ordfører/fylkesordfører for eventuell avklaring av de forslagene det ikke er
enighet om.
Sekretariatets kommentar for senere arbeid med handlingsprogram
Det er svært arbeidskrevende å utarbeide detaljerte handlingsprogram og følge opp alle disse
prosjektene uten en omforent fortolkning av styringssignalene. Statens forslag om å løfte
prosjektutviklingsprosjektene ut av handlingsprogrammet, vil innebære en betydelig
forenkling og gjøre det enklere å fokusere på de prosjektene som skal prioriteres for videre
detaljplanlegging. Det oppfordres også til etablering av et enklere beslutningssystem og en
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tydeliggjøring av hvorvidt partene skal forholde seg til felles føringer eller om vi i større grad
skal overlate beslutningene til partene hver for seg.
Sekretariatets forslag til konklusjon:
Kontaktutvalget oversender forslag til handlingsprogram 2022 - 2025 til politisk behandling.
Kontaktutvalget ber partene vurdere mulighetene for å ta prosjektutviklingstiltakene ut av
handlingsprogrammet for neste år, samt foreslå mer effektive beslutningssystem for arbeidet
med oppfølging av tiltakene i Miljøpakken.
Ad sak 46-21: Miljøpakken i media (Sek)
Det orienteres om informasjonsarbeidet og omtalen av Miljøpakken i media.
Eventuelt:
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Trafikkutvikling per september 2021
1. Innledning
I notatet gjennomgås trafikkutviklingen i Miljøpakken og på E6 øst per september 2021. Alle
passeringstall i notatet viser trafikkutvikling for klassen liten bil gjennom bomsnittene. Vegamot
gjorde endringer i sine datasystemer mai 2021. Dette påvirker hvilke data som samles inn, og hvilke
data som kan hentes ut. Selv om vi har fått disse endringene, så skal passeringsdata før og etter
endringen være sammenlignbare.
I tillegg til biltrafikk, gis det en gjennomgang av de siste kollektivtall fra AtB, overordnede tall fra
Trønderbanen, og en gjennomgang av resultatene fra de årlige manuelle tellingene av gående og
syklende over bruene til Midtbyen i september.

2. Biltrafikk gjennom bomsnittene
Tabell 1 oppsummerer hovedtallene for biltrafikk gjennom bomstasjonene i Miljøpakken, og på E6
øst.
Passeringer
Miljøpakken

Miljøpakken
Inkl E6 Ranheim
E6-øst

Takstgruppe
Lette biler
Tunge biler
Sum
Lette biler
Tunge biler
Sum
Lette biler
Tunge biler
Sum

2019
57 847 788
3 991 146
61 838 934
62 825 969
4 459 851
67 285 820
9 215 684
927 918
10 143 602

2020
55 148 620
3 688 737
58 837 357
59 410 737
4 103 190
63 513 927
7 745 837
804 947
8 550 784

2021
55 697 167
3 842 363
59 539 530
59 966 238
4 274 975
64 241 213
7 719 717
827 026
8 546 743

Endring
2021/2019
-3,7 %
-3,7 %
-3,7 %
-4,6 %
-4,1 %
-4,5 %
-16,2 %
-10,9 %
-15,7 %

Endring
2021/2020
1,4 %
4,5 %
1,6 %
1,3 %
4,6 %
1,5 %
0,0 %
3,1 %
0,3 %

Tabell 1 Trafikkutvikling januar-september 2021, sammenlignet med 2019 og 2020. Kilde: Vegamot

For perioden januar til september viser passeringsdata fra bomstasjonene høyere trafikk i 2021 enn i
2020, men lavere trafikk enn i 2019. Akkumulert trafikk liten bil gjennom Miljøpakkens bomstasjoner
og bomstasjonen på E6 Ranheim fremgår av figur 1.

Figur 1 Akkumulerte passeringer liten bil gjennom Miljøpakken og bomstasjonen på E6 Ranheim. Kilde: Vegamot

Døgntrafikk per måned årene 2019 til 2021 i Miljøpakken og E6-øst Ranheim er vist i figur 2, og
passeringstall i september er vist i tabell 2.

Figur 2 Antall passeringer liten bil per døgn per måned gjennom Miljøpakkens bomstasjoner og bomstasjonen på E6
Ranheim. Kilde: Vegamot

I september 2021 er trafikken i Miljøpakken høyere enn både september 2020 og september 2019.

Trafikkutvikling
Miljøpakken
Miljøpakken inkl. Ranheim
E6-øst

2021/2019
September
3,0 %
2,7 %
-2,5 %

2021/2020
September
1,7 %
2,2 %
11,7 %

Tabell 2 Trafikkutvikling i september 2021, sammenlignet med 2019 og 2020.

På E6 øst er trafikken fremdeles lavere enn i 2019, men på samme nivå som i 2020 så langt i år. Den
akkumulerte trafikken gjennom året er illustrert i figur 3 under.

Figur 3 Akkumulere passeringer liten bil E6-øst. Kilde:Vegamot.

Trafikken på E6-øst er i større grad påvirket av koronapandemien enn i Miljøpakken. Dette skyldes en
kombinasjon av redusert flytrafikk, mindre pendling og færre reiser til Sverige. Passasjertall fra
Værnes viser økt aktivitet, noe som bidrar til en trafikkvekst på nesten 12 prosent i september 2021
sammenlignet med 2020. Sammenlignes trafikken på E6-øst i september 2021 med september 2019,
er trafikken 2,5 prosent lavere.

3. Biltrafikk i Melhus, Malvik og Stjørdal
3.1 Melhus
Trafikken årets ni første måneder og i september forbi målepunktet på E6 nord for Melhus og på
Øysand er oppsummert i tabellene under.
Januar - september Endring 2021/2019 Endring 2021/2020
E6 Melhus nord
-11 %
-6 %
Øysand
-2 %
3%
Tabell 3 Trafikk i perioden januar-september 2021 sammenlignet med 2019 og 2020.

September
Endring 2021/2019 Endring 2021/2020
E6 Melhus nord
1%
12 %
Øysand
3%
0%
Tabell 4 Trafikk i september 2021 sammenlignet med 2019 og 2020.

Trafikktall ved målepunktet på E6 påvirkes av vegarbeid.

3.2 Malvik
Antall passeringer de ni første måneder i 2021 er sammenlignet med 2020 redusert med 3 prosent
gjennom bommen på E6 Hommelvik, og 34 prosent høyere gjennom bomstasjonen på Leistad.
Sammenlignet med 2019 er trafikken 20 prosent lavere på E6 Hommelvik, og 17 prosent høyere på
Leistad.

Januar – september Endring 2021/2019 Endring 2021/2020
Hommelvik
-20 %
-3 %
Leistad
17 %
34 %
Tabell 5 Trafikk i perioden januar-september 2021 sammenlignet med 2019 og 2020.

September
Hommelvik
Leistad

Endring 2021/2019 Endring 2021/2020
-6 %
12 %
56 %
75 %

Tabell 6 Trafikk i september 2021 sammenlignet med 2019 og 2020.

Bygging av ny E6 påvirker trafikkflyten i området.

3.3 Stjørdal
I Stjørdal ligger det et registreringspunkt langs E6 i Helltunnelen, to ved rundkjøringen inn til Værnes,
og et på Bjørgmyran langs 705 mot Selbu, og et på E6 Kvislabakken rett nord for avkjøringen til
Stjørdal.
Januar – september
Endring 2021/2020
Bjørgmyra
8%
Kvislabakken
2%
Mellom Hell og Værnes rkj
5%
Mellom E6 og Værnes rkj
1%
Tabell 7 Trafikk i perioden januar-september 2021 sammenlignet med 2019 og 2020.

Trafikkregistreringspunktene var ikke operative de første månedene av 2019. Så en sammenligning
av 2021 og 2019 for hele perioden har ikke mulig, men tall for september er mulig å sammenligne.
Trafikken i september 2021 sammenlignet med september 2019 og 2020 er:
September
Bjørgmyra
Kvislabakken
Mellom Hell og Værnes rkj
Mellom E6 og Værnes rkj

2021/2019
2021/2020
7%
13 %
4%
5%
3%
11 %
-7 %
16 %

Tabell 8 Trafikk i september 2021 sammenlignet med 2019 og 2020.

4. Elbilutvikling
Miljøpakken:

Figur 4 Elbilutvikling gjennom Miljøpakkens bomstasjoner

I september var elbilandelen gjennom Miljøpakkens bomstasjoner 25,6 prosent, 5,8 prosentpoeng
høyere enn på samme tid i 2020. Inkluderes bomstasjonen på E6-øst Ranheim, er elbilandelen
gjennom bomstasjonene i Trondheim 25,8 prosent. Elbilandelen er høyest forbi bomstasjonen på
RV706, 29,0 prosent, og lavest forbi E6 Klett, 21,2 prosent.

E6-øst:

Figur 5 Elbilandel på E6-øst.

Elbilandelen på E6 øst i september er 26,8 prosent, 4,6 prosentpoeng høyere enn for et år siden.
Andelen elbiler som passerer gjennom bomstasjonene på E6-øst er:


Ranheim 27,9 prosent




Hommelvik 25,0 prosent
Leistad 32,6 prosent.

Tall fra Opplysningskontoret for vegtrafikk (OFV) viser bestandstall og salgstall fordelt på drivstoff.
Det er en liten feilkilde knyttet til leasingbiler i statistikken fra OFV. Omlag fire prosent av de leasede
bilene mangler adresse, og er derfor ikke plassert geografisk.

Figur 6 Elbilbestand og andel elbiler av nybilsalg i Miljøpakkeområdet. Kilde OFV.

Salgsstatistikken per måned viser en stigende trend i andelen elbiler som førstegangsregistrertes i
Miljøpakkeområdet. Av alle nyregistrerte personbiler i september 2021 er 83 prosent elbiler, mot 67
prosent for et år siden. Bestanden elbiler er 19 prosent ved utgangen av august, mot 14,5 prosent
ved utgangen av september 2020.
Figuren under viser elbilsalg og bestand per kommune i Miljøpakken.

Figur 7 Andel elbiler av nybilsalg og elbilbestand. Kilde: OFV

Malvik har den største elbilbestanden i Miljøpakken, 27 prosent. Så langt i år er 88 prosent av
nybilsalget i Malvik elbiler.

5. Kollektivreisende
5.1 Kollektivreisende buss Trondheimsområdet
Gjennom 2021 varierer passasjertallet i takt med gjeldende koronatiltak. De siste ukene stiger antall
kollektivreisende i Trondheimsområdet til rett over 100 000 påstigninger passasjerer daglig på
hverdager. AtB har tidligere anslått at antall påstigende passasjerer i ukedager er mellom 130150 000 i en normalsituasjon.

Figur 8 Påstigninger Trondheimsområdet. Utvikling hverdager i 2021. Kilde: AtB

Ser vi nærmere på utviklingen de siste ukene, er utviklingen flere passasjerer både på hverdager og i
helgedager.

Figur 9 Antall påstigende passasjerer i gj.snitt per uke, ukene 31-39. Kilde: AtB

Oppsummert viser passasjertallene fra AtB store variasjoner som følge av koronapandemien
gjennom 2021, men en positiv trend med flere påstigende passasjerer på buss i Trondheimsområdet
de siste ukene. Antall passasjerer de siste ukene er det høyeste så langt i 2021.

5.2 Reisende med tog på Trønderbanen
Jernbanedirektoratet rapporterer om at trafikken på Trønderbanen øker. Siden sommerferien er
trafikken økt med 5-7 prosent ukentlig, og er nå om lag 20 prosent under normalt nivå. Det pågår et
arbeid for å få på plass bedre reisetall fra jernbanen.

6. Gående og syklende
Hvert år siden 2010 er antall gående og syklende inn og ut av Midtbyen manuelt registrert to
onsdager i september, morgen og ettermiddag. Fra 2020 er også sparkesykler registrert. I 2021 er
registreringene gjennomført 8.september og 15. september.
Korttidstellinger har større usikkerhet enn kontinuerlige tellinger. Årets telling preges av dårlig vær
med regn og vind den første telledagen, mens den andre telledagen ble gjennomført på en vindstille
dag med sol fra klar himmel. Været og koronapandemien påvirker telleresultatene, og forskjellen i
antall registrerte fra telledag en til telledag to har aldri vært større. På telledag to ble det registrert
28 prosent flere gående og sparkesyklende, og 35 prosent flere syklende enn telledag en.
Utviklingen i antall registrerte i gjennomsnitt de to telledagene fra 2010 til 2021 fremgår av figur 10.

Figur 10 Gjennomsnittlig antall gående, syklende og sparkesyklende (fra 2020) begge telledager.

Oppsummert er antall registrerte gående, syklende og sparkesyklende i 2021:
-

4 prosent høyere enn i 2020
11 prosent lavere enn toppåret 2018
33 prosent høyere enn i 2010

De mest markante utviklingstrekkene fra de manuelle tellingene er 50 prosent flere sparkesykler i
2021 sammenlignet med 2020. Figur 10 viser en utvikling siden 2010 med flere gående og syklende,
men at utviklingen de siste årene er stagnert.
Utviklingen for de ulike trafikantgruppene:
-

-

Antall gående:
o 6 prosent høyere enn i 2020
o 18 prosent lavere enn i 2018
o 17 prosent høyere enn i 2010
Antall syklister inkl. sparkesykler (uten sparkesykler i parentes):
o 2 prosent høyere enn i 2020 (4 prosent lavere uten sparkesykler)
o 3 prosent lavere enn i 2018 (19 prosent lavere uten sparkesykler)
o 51 prosent høyere enn i 2010 (26 prosent høyere uten sparkesykler)

Endringen per måned i antall syklister som passerer forbi de kontinuerlige målepunktene på
Rotvollekra og ved Svingbrua fremgår av tabell 9.

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September*
Jan-sept (2019 per
aug).

Rotvollekra (ÅDT: 396)
Svingbrua (ÅDT: 586)
2021/2019 2021/2020 2021/2019 2021/2020
-40 %
-51 %
-37 %
-49 %
-30 %
-38 %
-24 %
-33 %
4%
6%
8%
16 %
-30 %
4%
-24 %
10 %
-20 %
19 %
5%
41 %
-13 %
-23 %
13 %
-21 %
-2 %
1%
-11 %
14 %
-21 %
-15 %
-7 %
-16 %
-6 %
-19 %
-13 %
-17 %

-13 %

-6 %*

-7 %

Tabell 9 Endring i syklende per måned ved Svingbrua og Rotvollekra. kilde: SVV (trafikkdata.no)

*Svingbrua var stengt de fire siste månedene i 2019.
Antall registrerte syklister forbi disse tellepunktene er lavere i 2021 sammenlignet med 2019 og
2020.
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Kontaktutvalget 22.10.2021

2. tertialrapport 2021
Miljøpakken

Til Kontaktutvalget i Miljøpakken
Fra sekretariatet
Dato 14.10.2021

Miljøpakken tertialrapport 2 2021
Kontaktutvalget ba i møte 27. januar (sak 3/21) om å få tertialrapportering som legges frem
for programråd (PR) og Kontaktutvalg (KU). Sekretariatet (SEK) koordinerer arbeidet med
tertialrapporten og sammenstiller informasjon som er rapportert fra partene.
Utkast til tertialrapport 2 ble behandlet i programrådet i møte 07.10.2021 (sak 101/21), utkast
til referat er sendt partene med følgende forslag til vedtak:
Programrådet godkjenner at tertialrapport 2 oversendes Kontaktutvalget.
Senere rapporter må skille tydelig på avvik som skyldes forsinket fremdrift i forhold til plan
(periodiseringsavvik) og reelt avvik i forhold til plan. PR ber om å få inn overordnede
vurderinger fra partene.

Sammendrag
Tertialrapporten er laget ut fra etatenes rapportering på ca 350 prosjekter. Pr 2. tertial (T2)
disponerer etatene 1 964 mill. kr, dette er 126 mill. kr høyere enn ved 1. tertial (T1). Årsaken
til økningen er prosjekter har fått tilført økt ramme etter vedtak i programråd eller
Kontaktutvalg. Rapportert årsprognose 2021 er ved T2 redusert med 111 mill. kr sett i forhold
til T1 (-9%). Forventet mindreforbruk for 2021 vil etter dette være 789 mill. kr, dette er vel 237
mill. kr høyere enn ved T1.
Dette viser at det fortsatt er utfordring knyttet til gjennomføring av vedtatte prosjekter.
Årsakene til dette er flere, men manglende ressurser internt i enkelte etater, trekkes frem
som en forklaring. Ser man på etatenes mange nye prosjekter som spilles inn til kommende
handlingsprogram, kan det stilles spørsmål til hvorvidt det er realistisk å kunne gjennomføre
disse som planlagt.
Partene har de senere årene utviklet omforente retningslinjer for prosjektarbeidet der
arbeidet deles inn i flere faser og håndterlige delprosjekt. Hensikten er å begrense usikkerhet
knyttet til planavklaring, eiendomserverv, kostnader og finansiering på tidlig stadium og gi et
godt grunnlag for politisk prioritering. Rapporteringen viser at denne usikkerheten fortsatt er
stor, og en viktig forklaringsfaktor til forsinket prosjektfremdrift.
I kapittel 3. Oppfølgingssaker er det listet saker som mangler avklaring. Flere punkter er
knyttet til Trøndelag fylkeskommune og har økonomisk betydning for Miljøpakken. I tillegg er
det forhold knyttet oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjonen av Miljøpakken.
Fylkeskommunen har egne kommentar til dette.
Rapporteringen viser at mange prosjekter fortsatt befinner seg i innledende fase selv etter
mange år. Dette er vist i kapittel 6. Oversikt over status for bestilte prosjekt, og omhandler
prosjekter innen programområdene sykkel, kollektiv, trafikksikkerhet og støy.
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1. Prosess
Bestilling til etatene:
● Del 1: Partene bes gi en overordnet vurdering av status for fremdrift og økonomi i
egen prosjektportefølje.
● Del 2: Utsendt fil med grunnlagsinformasjon pr prosjekt, hvor partene blir bedt om å
fylle ut økonomisk status og fremdrift (samme malverk som ble benyttet ved
årsrapport 2020 og T1 2021).
Prosess T2:
● Bestilling til parten 01.09.2021
● Partenes frist for rapportering 12.09.2021 (iht vedtatt årshjul KU-sak 13/21)
● Møter mellom sekretariat og den enkelte etat med gjennomgang av etatenes rapport.
Avholdt i perioden 14.-17.09.2021
● Partenes frist for tilbakemelding på oppfølgingspunkt fra rapporteringsmøtene kl.
12.00, 24.09.2021
● Behandling i programrådet 07.10.2021
● Behandling i Kontaktutvalget 22.11.2021
Det er ikke bedt om rapportering fra Jernbanedirektoratet, dette vil komme på plass ved
neste rapportering.

2. Overordnet vurdering fra etatene
I del 1 av bestillingen er partene bedt om å gi en overordnet vurdering av status for fremdrift
og økonomi i egen prosjektportefølje.
Statens vegvesen
● Anleggsarbeidene på Nydalsbrua ble startet opp i oktober 2020 og går etter planen
(sist rapportert i KU-sak 39/21).
● Midlertidige tiltak på Klettkrysset vil bli startet over nyttår i 2022.
● Ombygging av ramper på Sluppen vil bli startet opp høsten 2021 (SEK: ikke del av
Miljøpakken). De tilhørende rekkefølgetiltakene (SEK: inngår i Miljøpakken) vil bli
startet over nyttår 2022. Det vil bli søkt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene
noen måneder til disse tiltakene er ferdig.
● Reguleringsplan for Tonstad – Sluppen er under arbeid med forventet vedtak våren
2022.
● Anleggsarbeidene på hovedsykkelveg mellom Dalenbrua og Lilleby skole pågår og vil
ferdigstilles høsten 2021. Det klargjøres for oppstart av delstrekning 2 Leangbrua –
Dalenbrua. Reguleringsplanen for Gildheim – Leangbrua blir vedtatt høsten 2021 og
spilles inn til statsbudsjettet for 2023.
● For øvrig jobbes med prosjektutvikling for nye hovedsykkelruter både sørover og
østover.
Trondheim kommune
Vi har høy aktivitet og god framdrift, men vi har litt utfordringer på framdrift der vi har erverv.
God kostnadskontroll, men vi ser at lange prosesser gir økte kostnader og behov for økt
finansiering på noen prosjekter som har lang historie
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Stjørdal kommune
Når det gjelder framdrift har Stjørdal kommune tre prosjekt som vil bli ferdigstilt i år, men er i
fasene prosjektutvikling og detaljplanlegging. Disse tre prosjektene vil vi sende sluttrapport
på når de er ferdigstilt, jf. tidligere e-postdialog om disse prosjektene.
Melhus kommune
I år har Melhus kommune ett prosjekt som er ferdigstilt, Gang- og sykkelbru over E6. Offisielt
åpnet 21. september.
Andre prosjekter som foregår i 2021 og som vil foregå videre er:
●
●
●
●

GS-bru over Gaula
Bussholdeplass skysstasjon,
Monstuflata – Gimsvegen, GS-veg
GSV, Hermanstad – Losenkrysset

Det er ønskelig å få bygd om bussholdeplassen på skysstasjonen ila 2022. I dag jobbes det
med skisseløsning, og skal etter hvert prosjektere løsningen vi velger.
Det er lagt ut konkurranse på et mulighetsstudie GS-bru Gaula, der vi skal se på alternativer
til trase og type bru. Videre ønsker vi å gå for et alternativ som vi tar videre i
detaljeringsfasen.Gang og sykkelveg Monstuflata – gimsvegen har hatt en
alternativsvurdering, der det er sett på 5 ulike alternativ. Videre utredes det hvilke alternativ vi
skal gå for, som vi tar videre i detaljeringsfasen. GSV Hermanstad – Losenkrysset jobbes det
med en prinsippavklaring der vi bl.a. ser på om prosjektet støtter opp om mål i
byvekstavtalen.
I tillegg til disse prosjektene jobber vi aktivt med å finne andre prosjekter som kan være en
del av Miljøpakken.
Kort oppsummert så er Melhus kommune godt i gang. Vi har flere prosjekter som er
ferdigstilt, og er kommet et stykke videre på de andre prosjektene.
Malvik kommune
Når det gjelder status for fremdrift og økonomi kan vi se at det har vært liten progress
gjennom 2021. Dette skyldes MaK sin mangel på en rammeavtale for leverandørtjenester.
Dette har ført til en tregere framdrift enn tidligere antatt. Nye rammeavtaler er nå etablert og
vi er i gang med å bestille de arbeidene vi trenger for å komme i gang med den
prosjekteringen vi har behov for på de enkelte prosjektene.
Totalt sett vil nok dette føre til en kortsiktig forsinkelse av prosjektene for Malvik kommune,
men vi jobber med å minimere konsekvensene.
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune besitter god kapasitet til utbygging av Miljøpakkeprosjektene, og
med flere store Miljøpakke prosjekter i utlysningsfasen vil omsetningen øke ganske vesentlig
i 2022. Dette bla. gjennom full utbyggingsaktivitet for prosjektene Fv. 704 Tanem – Tulluan
og Innherredsveien (øst).
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Ressursområdet som knytter seg til prosjektutvikling og utredning har imidlertid begrenset
kapasitet i forhold til behovet. Prosessen for å styrke området er igangsatt, og denne
kapasitet forventes derfor vesentlig økt i 2022.
For prosjektøkonomien gjelder det generelt at det er god økonomi- og usikkerhetsstyring.
Innen rapportering og håndtering av oppfølgningsaker knyttet økonomi har 2021 vært et
utfordrende år mht. interne ressurser. Dette er imidlertid ivaretatt gjennom ansettelse høsten
2021, som sikre en vesentlig styrkelse av området. Effekten av dette forventes fullt effektuert
i 2022.

3. Oppfølgingssaker
Fra årsrapportering
I Miljøpakkens årsrapporter er det beskrevet flere økonomiske forhold som må avklares:
Trøndelag fylkeskommune
● Avstemming av fylkeskommunens avtalte forpliktelse av fylkesmidler og faktisk
tildeling for perioden 2010-2019. Dette inkluderer mva-kompensasjon som
fylkeskommunen har mottatt med bakgrunn i prosjektkostnader på fylkeskommunalt
ansvarsområde, og som fra 2014 skal tilbakeføres som inntekt i Miljøpakken.
Sekretariatet har laget et grunnlagsnotat og bedt fylkeskommunen kvalitetssikre
tallene. Grunnlagsnotatet viser at fylkeskommunen mangler å tildele 120 mill. kr.
● Fylkeskommunen har i perioden 2010-2019 årlig fått utbetalt belønningsmidler fra
staten (Kap. 1332, post 66). Sekretariatet har bedt fylkeskommunen avstemme
saldoen av belønningsmidler og forklare forbruket, forbruket er tredelt:
○ Regnskap i Statens vegvesen 2010-2019, oversendt fylkeskommunen
○ Regnskap driftstilskudd til kollektivtrafikken og tilskudd til biogass,
regnskapsført i fylkeskommunen, gjenstår avstemming internt i
fylkeskommunen
● Fylkeskommunen har meddelt at de vil følge samme prinsipp som kommunene når
det gjelder årlige tildelinger av egne midler i Miljøpakken. Dette bør komme på plass i
løpet av 2021.
Trøndelag fylkeskommunes kommentar:
Styrkelse innenfor økonomiområdet har bla. til hensikt at håndtere en revisjon for
avstemming av fylkeskommunens avtalte forpliktelse av fylkesmidler og faktisk tildeling for
perioden 2010-2019. TRFK vil søke dette gjennomført så fort som mulig, men slutter seg
ikke umiddelbart til sekretariatet sitt refererte grunnlagsnotat.
Nytt prinsipp tilsvarende anvendt av kommuner er under implementering.
Statens vegvesen
● Finansierer enkelte Miljøpakkeprosjekt med egne rv-midler, dette er midler som ikke
er behandlet i Miljøpakkens handlingsprogram. Det må det etableres et skille på
prosjektnivå som klart viser hvilken finansiering som har bakgrunn i Miljøpakkens
handlingsprogram. Dette gjelder spesielt statlige planleggingsmidler.
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●
●

Prosjektet E6 Knutepunkt Sluppen, det gjenstår en statlige forpliktelse på 7,2 mill. kr
rv-midler fra prop. 1S (2017-2018) for å oppfylle Miljøpakkens årsbudsjett 2018.
Utbetaler det statlige investeringstilskuddet (kap. 1332, post 63) med bakgrunn i
regnskapsførte kostnader (ekskl. mva) for Metrobuss. I Byvekstavtalen inngår et
investeringstilskudd til bussdepot, dette er et forhold mellom Statens vegvesen og
Trøndelag fylkeskommune, og inngår ikke i Miljøpakkens portefølje. Viktig at dette
behandles adskilt fremover.

Andre oppfølgingssaker
Oppfølging forvaltningsrevisjon: På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg
gjennomførte Revisjon Midt-Norge SA en forvaltningsrevisjon av Miljøpakken. Rapporten ble
presentert i Kontaktutvalget i møte 5. mai 2021(sak 20/21). Der ble konklusjonen at
fylkeskommunen vurderer de merknadene som har kommet frem og deretter behandle disse
i programrådet. Pr T2 er dette ikke fremlagt for programrådet.
Trøndelag fylkeskommunes kommentar:
Forvaltningsrevisjonen av Miljøpakken har vært politisk behandlet i Fylkesting i møte
28.04.2021.
Videre oppfølgning er lagt til grunn:
●
●

Revisors anbefalinger som gjelder partssamarbeidet fremmes som forslag i
respektive organer, senest innen utgangen av juni 2022.
Revisors anbefalinger om egen organisasjon vurderes og/eller iverksettes, senest
innen utgangen av desember 2021.

Salg av ervervede bygninger i Elgeseter gate: Den 3. mai ble det avholdt møte mellom
Trøndelag fylkeskommune og sekretariatet knyttet til prosessen rundt salg av ervervede
bygninger i Elgeseter gate 4, 6 og 30B. Bygningene ble kjøpt i 2013 for i overkant av 50 mill.
kr finansiert av Miljøpakken og bompenger, med tanke på riving. Etter nedklassifisering av
gata fra riksveg til fylkesveg er fylkeskommunen formell eier (som part i Miljøpakken). Det er
nå politisk vedtak på at bygningene ikke skal rives, men legges ut i markedet for salg. Da er
det viktig for Miljøpakken å få tilbakeført de midlene som ble brukt til å kjøpe bygningene. I
møtet ble det konkludert med at fylkeskommunen tar et innledende initiativ til å få frem et
grunnlag og sak til programrådet og Kontaktutvalget.
Trøndelag fylkeskommunes kommentar:
For salg av eiendommene i Elgeseter gate (4, 6 og 30 B), som formelt er i eierskap av
Fylkeskommunen, pågår det en prosess som skal ivareta fremdrift samtidig som en
hensiktsmessig og ryddig håndtering.
Fv. 704 Tanem - Tulluan: Det er tidligere fortsatt bruk av resterende fylkeskommunale midler
fra fv. 704 del 1, Røddekrysset - Tanem, og midler tildelt fra kommunesammenslåingen
mellom Trondheim og Klæbu, til delfinansiering av strekningen fv. 704 Tanem - Tulluan. Det
gjenstår å avklare størrelsen på disse bidragene.
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Trøndelag fylkeskommunes kommentar:
Omfang av innvirkning på finansiering av Miljøpakkeprosjektet Fv. 704 Tanem Tulluan fra
fylkeskommunale midler knyttet Fv. 704 prosjektet fase 1 (Sandmoen – Tanem) vil først være
klarlagt når det foreligger sluttoppgjør for prosjektet, herunder for gs-veg prosjektet
(Sandmoen – Røddekrysset) som er under utbygging.
Økonomirutiner:
I siste forvaltningsrevisjon av Miljøpakken konkluderte revisjonen med at økonomistyringen
skjer i henhold til de vedtatte retningslinjene, men at retningslinjene er for lite detaljert til å
veilede en god praksis. Det er pr T2 ikke formalisert rutiner som bidrar til å bedre den
praktiske økonomistyringen, dette gjelder både mellom sekretariatet og partene, og mellom
partene (hvor en part er ansvarlig utbetaling av en spesifikk finansieringskilde). Dette går
både på ansvar, fakturafllyt, likviditetsstyring og rapportering.

4. Økonomistatus - hovedtall
I dette kapittelet vises en økonomisk status som fremkommer med bakgrunn i etatenes
rapportering. Regnskapsgrunnlaget er etatenes enkelte prosjektregnskap, dette inneholder
ikke informasjon om hvilken finansieringskilde som blir belastet1. Alle tall er oppgitt i løpende
tusen kroner og inkluderer merverdiavgift.
Et sammendrag av hovedtall for T2 og endring fra rapporteringen T1 vises i følgende tabell:
Tabell 1: Økonomiske hovedtall T2

Pr T2 disponerer etatene 1 963 mill. kr, dette er om lag 125 mill. kr (7%) høyere enn ved T1.
Årsaken til økningen er prosjekter har fått tilført økt ramme etter vedtak i programråd eller
Kontaktutvalg. Økt ramme er finansiert enten fra ledige midler på avsluttede prosjekter eller
forskuttering fra kommende år. Rapportert årsprognose 2021 er ved T2 redusert med om lag
109 mill. kr sett i forhold til T1 (-8%).
Forventet mindreforbruk i 2021 vil etter dette være 785 mill. kr, dette er vel 234 mill. kr
høyere enn ved T1. Oversikt over økonomisk status pr T2 pr programområde vises i tabell 2,
kapittel 5 viser detaljene på prosjektnivå.

1

Oversikt over status på den enkelte finansieringskilde vises kun i årsrapporteringen. Bakgrunnen for
dette er at finansieringskilden i enkelte tilfeller ligger hos andre etater enn der prosjektregnskapet
bokføres - og er avhengig av viderefakturering for å bli belastet.
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Tabell 2: Økonomiske hovedtall T2 fordelt på programområder

Partene rapporterer et regnskapet hittil i år på vel 446 mill. kr, og de forventer en
årsprognose på om lag 1178 mill. kr. Sekretariatet vurderer årsprognosen som optimistisk,
ved å forutsette at driftstilskuddet til kollektivtrafikken blir benyttet i sin helhet, må
prosjektaktiviteten øke i siste del av året. Det begrunnes også med at det er prosjekter som
pr T2 ikke har startet og som rapporteres ferdigstilt innen året.
Det meldes om en årsprognose som er høyere enn disponible midler innen Lokal veg (811%)
og Gange (106%). Innen Lokal veg er det et enkeltprosjekt som forklarer det store avviket,
Johan Tillers veg del 1, er rapportert med et merforbruk, dette må avklares av Trondheim
kommune. Innenfor Gange er det stor grad av sekkeposter, det gjør det vanskelig å forklare
hvor avvikene oppstår.
Innen Hovedveg er årsprognosen lavere enn disponible midler inne flere prosjekter. E6
Jaktøya - Sentervegen vil avsluttes med et mindreforbruk, deler av dette er forventet å
finansiere økt behov på Rv. 706 Nydalsbrua (jfr. Finansieringsavtale mellom Statens
vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune). Rv. 706 Nydalsbrua
forventer i tillegg noe lavere forbruk enn disponibel ramme, men det rapporteres om at
prosjektet har god fremdrift og går i henhold til plan (KU-sak 39/21). Fv. 704 Tanem - Tulluan
er oppgir også et forventet mindreforbruk.
Det forventes å bli benyttet 59% av den disponible rammen innen programområdet Sykkel,
tilsvarende 183 mill. kr i mindreforbruk. Det er over 100 aktive sykkelprosjekt, av de
prosjektene som forventer størst mindreforbruk er Saupstadbrua, vel 60 mill. kr, og
Tyholtvegen del 2, vel 40 mill. kr.
Innen Metrobuss er det også stort avvik mellom disponible midler og årsprognose, 144 mill.
kr (22%). Dette er hovedsakelig knyttet til utbygging av Innherredsvegen (østre del), 119 mill
kr, samt planleggingen av Olav Tryggvasons gate (16 mill).
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5. Prosjektstatus
Forklaring til tabellverket:
Ansvarlig etat: MeK - Melhus kommune, StK - Stjørdal kommune, MaK - Melhus kommune,
TK - Trondheim kommune, TRFK - Trøndelag fylkeskommune, SVV (ToS) - Statens
vegvesen (Divisjon Transport og samfunn), SVV (UtB) - Statens vegvesen (Divisjon
Utbygging), SEKR - Miljøpakkens sekretariat.
Vedtatt år: Henviser til til første år med budsjettvedtak.
Forventet ferdig: Ferdigstillelse inneværende fase oppgis med måned/år dersom dette er
rapportert, dersom ikke så benevnes dette “Avklares”. På de prosjekt som står oppført som
“Ferdig” er tiltaket utført, men er ikke nødvendigvis regnskapsmessig avsluttet. I tillegg er
sekkepostene referert som “Løpende”.
Alle tall er oppgitt i løpende tusen kroner og inkluderer merverdiavgift. Mer-/mindreforbruk
benevnes henholdsvis -/+.
Hovedveg

Fv. 704 Tanem - Tulluan, i fasen detaljplanlegging.Entreprise planlagt utlyst november 2021
og forventet byggestart mars 2022.
Rundkjøring Klett, KU-sak 11/21. Årsprognosen er på 2,5 mill. kr og ligger i E6 Jaktøya Sentervegen. Opprettes som eget prosjekt.
Lokal veg

Johan Tillers veg, del 1, rapportert et merforbruk. Trondheim kommune avklarer hvorvidt
dette er reelt. Sak til programrådet.
Fv. 707 Brå bru, utbygging forutsetter avklaring av finansieringsramme.
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Gange

Innenfor Gange er det generelt et skille mellom sekkeposter til planlegging og utbygging,
overgang mellom prosjektfaser konkretiseres pr prosjekt. Men det er stor grad av
porteføljestyring av midlene internt i etaten, ved rapportering til sekretariatet er dette
utfordrende.
Gatebruk

Prøveprosjekt Innherredsveien, oppgir et merforbruk. Dette er ikke avklart i Miljøpakken.
Jernbane, stasjons‐ og knutepunktsutvikling

Trondheim S, terminalbygg, plan for finansiering vil fremgå av Miljøpakkens
handlingsprogram 2022-25. Dette vil være grunnlag for fremtidig rapportering.
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Kollektiv, drift av kollektivtransport

Reduserte billettpriser, viser KU-sak 32/21 (møte 20. august 2021), og til orientering under
eventuelt i Kontaktutvalgets møte 16. september 2021.
Kollektiv, infrastruktur - del 1

E6 Tonstad - Sluppen, midlene er omdisponert til Rv. 706 Hovedsykkelveg Leangbrua Lilleby (KU-sak 36/21), hensyntas ved neste rapportering.
Holdeplasser fv. 950 Malvikvegen (Storsand - Muruvik), merforbruk i henhold til vedtatt
ramme, dette er ikke avklart i Miljøpakken.
E6 Sluppen, Holtermannsvegen, prosjektet er ferdig, men gjenstår å avklare regnskapet.
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Kollektiv, infrastruktur - del 2

Trikk infrastruktur, oppført i tabellen som to prosjekter, sees i sammenheng.
Stasjoner Sluppen, gjennomført av Metrobussprosjektet fase 1, men ikke del av
finansieringsrammen, mangler tildeling.
Metrobuss

Elgeseter gate, planlegging, forventer merforbruk, TK/TRFK tar ansvar for å få dette behovet
ivaretatt i Miljøpakkens handlingsprogram 2022-25.
Innherredsvegen (øst), fremdrift ikke i henhold til innmeldt behov og derav stort
mindreforbruk. Fortsatt arbeid med byggeplan, kommunen har VA-arbeider i tilknytning til
prosjektet som medfører forsinkelser.
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Tiltak mot støy

Fv. 864 Bromstadvegen og Kong Øysteins veg,del 1, prosjektet er ferdig. Merforbruket
fremmes som egen sak i PR.

12

Sykkel - del 1

Saupstadbrua, gang- og sykkelbru, forsinkelser i fremdrift, nye krav til stabilisering. Økt
totalkostnad avventer fremtidig behandling i Miljøpakken.
Tyholtveien, del 2, ble tildelt utbyggingmidler i årsbudsjett 2021, men prosjektering pågår
fortsatt (forventes ferdig desember 2021).
Fv. 950 Ranheim - Malvik, gsv regulering, merforbruk ikke avklart av Miljøpakken.
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Sykkel - del 2

Sigurd Jorsalfars veg, avsatt midler til utbygging, men må reguleres (forventet ferdig mai
2022)
Rv. 706 Dalenbrua - Lilleby skole, 21 mill. kr tilført ved en omdisponering fra E6 Tonstad Sluppen Rv. 706 Hovedsykkelveg Leangbrua - Lilleby (KU-sak 36/21), hensyntas ved neste
rapportering.
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Sykkel - del 3

Breidablikveien, sykkelveg, detaljplanlegging ferdig, utbygging forventes ferdig oktober 2022.
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Sykkel - del 4

Sykkelpakke Lade, ferdig utbygd i 2019 og gjenstår 3,6 mill. Sluttrapporteres.

16

Trafikksikkerhet - del 1

Fv. 6654 Ringvålvegen, fortau Skogly-Hestsjøen, overført fra TK til TRFK. Prosjektering og
fjelluttak pågår i 2021, utbygging i 2022 med forventet ferdigstillelse juni 2023.
Kong Inges gt, fortau, byggeplanlegging, samkjøres med VA. Melder behov for
investeringsmidler.
Fv. 707 Spongdalsvegen, Berg - Høstadkorsen, reguleringsplan ikke vedtatt, fremdrift
usikkert. Årsprognosen må være feil, TRFK avklarer dette til neste rapportering.
Klæbuveien, fortau, utlysning av entreprise og byggestart betinger grunneieravtale.
Sikker kryssing over fv. 950 og Nytt vegkryss og miljøgate på Vikhammer, overføres fra MaK
til TRFK.
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Trafikksikkerhet - del 2

Mindre TS-tiltak kommunal veg og fylkesveg, løpende sekkeposter, behov for avklaring for
begge prosjektene. Rapporteres årlige etter at tiltak er gjennomført.
G/S Fv. 707 Mortenstu - Stormyra, trafikkåpning i august 2019, etter dette restarbeid, ledige
midler, sluttrapporteres.
Mobilitet

Samlet oppgis et forventet merforbruk, forklaringer til dette er ikke rapportert.
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Øvrige innsatsområder
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6. Oversikt over status for bestilte prosjekt
I sak 37/20 ba Kontaktutvalget om en oversikt over status for bestilte prosjekter og vedtak.
Dette ble behandlet i KU-sak 3/21, oppdatert status pr T2 gjengis videre. Oversikten viser
fremdriften for fire prosjekttyper: Sykkel, trafikksikkerhet, støy og kollektiv (ekskl. Metrobuss).
Oversikten viser at mange prosjekter fortsatt befinner seg i innledende fase selv etter mange
år. Dette gjelder spesielt fylkeskommunal prosjekter. Mange prosjekt krever omfattende
planlegging og tar lang tid å gjennomføre. Valg av løsning har betydning for når tiltakene kan
gjennomføres. Enkle tiltak uten krav til regulering kan i beste fall gjennomføres raskt. Store
kompliserte prosjekt som krever regulering og betydelig erverv er krevende og tar tid.
Dette illustreres av følgende figur:

Figuren illustrere sekretariatets opplevelse av en normal framdriftsprosess. Med dette som
utgangspunkt, vil bygging av enkle tiltak som ikke krever regulering først stå ferdig til 2024,
tiltak med regulering i perioden 2026 – 28, og kompliserte prosjekt først helt mot slutten eller
etter at gjeldende miljøpakkeperiode er over.
Programrådet har økende fokus på framdrift. Partene har de senere årene utviklet omforente
retningslinjer for prosjektarbeidet der arbeidet deles inn i flere faser og håndterlige
delprosjekt. Prosjektutviklingsfasen er spesielt viktig i så måte:
• Beskrive formålet med prosjektet
• Vurdere alternative løsninger
• Anbefale konsept
• Beskrive nytten av tiltakene
• Utarbeide grovt kostnadsanslag
• Beskrive videre prosess (tekniske forhold, behov for regulering og erverv m.m.)
Hensikten er å begrense usikkerhet knyttet til planavklaring, eiendomserverv, kostnader og
finansiering på tidlig stadium og gi et godt grunnlag for politisk prioritering.
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Prosjektfaser:
PU = Prosjektutvikling
REG = Reguleringsplan
BP = Byggeplan
EV = Erverv
VA = Vann og avløp (ikke MP)
UB = Utbygging

Etater:
Trøndelag fylkeskommune (TRFK)
Melhus kommune (MeK)
Trondheim kommune (TK)
Malvik kommune (MaK)
Stjørdal kommune (StK)
Statens vegvesen (SVV)

HISTORIE/STATUS
2016 2017 2018 2019 2020

FRAMDRIFTSPLAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ÅR
2

Strakstiltak

PU

UB

Enkle tiltak uten regulering

PU

BP

UB

Små tiltak med regulering uten erverv

PU

REG

BP

UB

Små tiltak med regulering og erverv

PU

REG

BP

EV

UB

BP

EV

Vanlige prosjekt (regulering, erverv og VA)
Kompliserte prosjekt (regul., erverv og VA)

Gj. snitt:

PU

REG
PU

3

REG

4
5
VA
BP

UB

7
EV

VA

UB

10

3,8
2,9
2,1
2,4
PU
REG
BP/EV
VA/UB
11,2
Sannsynlig at arbeidet av flere grunner tar noe lengre tid. Dette fordi det her forutsettes at det ikke
oppstår ytterligere forsinkelser, og fordi de største og mest kompliserte prosjektene ikke er med.
Gateprosjektene er f.eks. ikke med.
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 dsfristero
 gk valitetp
 åinnspill.F lereavp
 artene
hard
 essverreikkek lartå leveree tti
 lfredsstillendeinnspillinnena vtaltf rist,o
 g
sekretariateth
 arb
 ruktu
 hensiktsmessigm
 yeti
 dp
 åa vklaringa vinnspillo
 gk valitetssikring
avd
 okumentasjon.D
 eth
 arimidlertidv ærtg jennomførtg odep
 rosesseriA
 Uh
 vor
parteneif ellesskaph
 ard
 røftetinnspillenem
 ht.m
 åloppnåelseo
 gø
 vrigef øringerlagtti
 l
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grunnf orh
 andlingsprogrammet.D
 etteg jenspeilesid
 etf remlagtef orslagetti
 l
handlingsprogramh
 vore nr ekketi
 ltake rs kiltu
 ti“ hvitet abeller”.D
 isseti
 ltakenek an
eventueltt asinnih
 andlingsprogrammets enered
 ersoms taten,f ylkeskommuneno
 g
kommunene re nigeo
 ma td
 ete rr iktigå p
 rioritered
 em. 

Årsbudsjettetk anr evideresd
 ersomp
 artenes ers pesielleb
 ehovf ord
 et.F orholds omk an
utløseb
 ehovf orr evideringa vå rsbudsjettete ru
 forutsettee ndringerp
 åinntektssiden,
samtu
 forutsettee ndringerp
 åk ostnadssidens omv ilo
 verskrideP
 rogramrådetso
 g
Kontaktutvalgetsm
 andatti
 lb
 ehandling.E te ventueltr evidertå rsbudsjettb
 ehandlesi
Programrådo
 gK
 ontaktutvalg,s amtp
 olitiskh
 osa llep
 arter. 


3.Miljøpakkensmål 
Byvekstavtalenb
 leinngått1
 5.03.2019m
 elloms taten,T røndelagf ylkeskommune,T rondheim
kommune,S tjørdalk ommune,M
 alvikk ommuneo
 gM
 elhusk ommunef orp
 erioden
2019-2029.A
 vtalene re nv idereføringa vb
 ymiljøavtalens omb
 leinngåtti2
 016o
 ge n
utvidelsea va vtalensv irkeområdem
 edS tjørdal,M
 alviko
 gM
 elhus.  

Deto
 verordnedem
 åletf orb
 yvekstavtalene rå s ikrea tv ekstenip
 ersontransportt asm
 ed
kollektivtransport,s yklingo
 gg ange( 0-vekstmålet).D
 ets kala ltsåikkev ærev eksti
persontransportm
 edb
 il. L øsningenes omv elgesm
 åb
 idrati
 lå s ikreb
 edref ramkommelighet
totalts ett,s pesieltv edå leggeti
 lr ettef ora ttraktivea lternativerti
 lp
 rivatbil.B
 yvekstavtalen
ere tv irkemiddelf orå n
 ån
 ullvekstmålet.

Byvekstavtalenes kalo
 gsåb
 idrati
 le nm
 ere ffektiva realbruko
 gm
 era ttraktiveb
 ysentreo
 g
tettsteder. 

Deto
 verordnetem
 åleth
 art oh
 ovedknagger: 
● Nullvekstip
 ersontransport 
● Arealbruk 

Regjeringenf astsattei2
 020e tv idereutvikletn
 ullvekstmål,m
 end
 ettee re nnåikke
implementertiv årea vtaler.D
 enn
 yem
 ålformuleringene r: 
Ib
 yområdenes kalk limagassutslipp,k ø,luftforurensningo
 gs tøyr eduseresg
 jennome ffektiv
arealbruko
 gv eda
 tv ekstenip
 ersontransportent asm
 edk ollektivtransport,s yklingo
 gg
 ange. 

Denn
 yem
 ålformuleringene rt ydeligerep
 åh
 vilkeh
 ensyns omliggerti
 lg runn,m
 en
videreførers amtidigm
 åleto
 mn
 ullvekstip
 ersontransportm
 edb
 il. 

Iti
 lleggti
 ld
 eto
 verordneden
 ullvekstmåleth
 arp
 arteneib
 yvekstavtalenu
 tarbeidetn
 ilokale
delmålf orM
 iljøpakken: 
● Mål1
 :D
 ets kals lippesu
 tm
 indreC
 O2.U
 tslippf rat ransports kalr eduseresit empoet
some rn
 ødvendigf orå o
 ppfylleP
 aris-avtalen,o
 git rådm
 edlokalek limamål. 
● Mål2
 :F leres kalr eisem
 iljøvennlig.Ø
 kningenim
 iljøvennliger eiseria vtaleområdet
skalv æres tørree nnb
 efolkningsveksten. 
● Mål3
 :S amordneta real-o
 gt ransportplanleggings kalr eduseret ransportbehoveto
 g
gjøred
 etletto
 gt ryggereå v elgem
 iljøvennliget ransportmidlerie nv elfungerendeb
 y-
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●
●
●
●
●
●

oga rbeidsregion. 
Mål4
 :B
 y-o
 gt ettstedsområders kalb
 lim
 erti
 lgjengeligf ora lle. 
Mål5
 :A
 ntallt rafikkulykkerm
 edd
 repteo
 gh
 ardts kaddes kalr eduseres.A
 ntall
trafikkulykkert otalts etts kalr eduseres. 
Mål6
 :N
 asjonalem
 ålo
 gf orurensningsforskriftensk ravti
 lluftkvalitets kalo
 verholdes. 
Mål7
 :T rafikkstøyinnendørso
 gu
 tendørsf ors tøyfølsomb
 ebyggelseo
 gv irksomhet
skalr eduseres. 
Mål8
 :N
 æringstransportens kalb
 lig rønnereo
 gm
 ere ffektiv. 
Mål9
 :Ø
 keb
 rukertilfredshetena vti
 ltakiM
 iljøpakken. 


KUg odkjentee valuering2
 020is ak1
 9/21. 

Areal-o
 gt ransportplanleggings kals esis ammenheng,n
 oes omf remgåra vd
 elmål3
 i
byvekstavtalen.G
 jennomb
 yvekstavtalenf orplikterp
 artenes egti
 lå k onsentrereu
 tviklingo
 g
oppbyggingip
 rioritertet ettstedsområdero
 gn
 ærk nutepunkter.D
 etteb
 lanta nnetg jennomå 
sikree ne ffektivo
 gh
 øya realutnyttingm
 edh
 øyb
 y-o
 gb
 okvalitet,p
 rioriterte
utbyggingsområdero
 gu
 tarbeidee no
 mforentp
 arkeringspolitikk.K
 ommuneneforplikters eg
tilå innarbeidef orpliktelseneib
 yvekstavtalenis inea real-o
 gs amfunnsplaner. 


4.Evalueringavmåloppnåelse 
Detv isesti
 le gene valueringsrapportf oru
 tfyllendeo
 pplysningero
 gs tatistikk.D
 ettee re n
korts ammenfatninga vm
 åloppnåelsef or2
 020. 

Dennee valueringene re n«
 mellomevaluering»sidenalleindikatoreneikkev arf erdigep
 å
rapporteringstidspunktet. 

0-vekstmålet 
Trafikkeni2
 020v ars omf ølgea vk oronapandemienr undts eksp
 rosentlaveree nni2
 019,o
 g
nullvekstmålete rs likts ettn
 ådd. R
 eferanseåretf orb
 yvekstavtalene r2
 019. 

Mål1
 :C
 O2- D
 ets kals lippesu
 tm
 indreC
 O2 
Des amledeu
 tslippenef rat ransportsektoreng årn
 edm
 edc a.4
 %
 ia vtaleområdetf ra2
 018
til2
 019.U
 tviklingeng årr iktigv ei.D
 etm
 åa rbeidesv ideref orå k unnes in
 oeo
 mih
 vors tor
gradd
 enner eduksjonenb
 idrarti
 lå o
 ppfylleP
 aris-avtalenf orh
 elea vtaleområdet. 

Dete rk unT rondheims omh
 arlokalek limamåla vk ommunene.T rondheimh
 ara mbisiøse
målo
 mu
 tslippskutt,o
 gi«
 kommunedelplan:e nergio
 gk lima2
 017-2030»e rd
 etv edtatte t
målo
 m8
 0p
 rosentr eduksjonik limagassutslippi2
 030s ammenlignetm
 ed2
 009.T akteni
utslippskuttm
 åø
 kesv esentligf ora tT rondheimk ommunes kaln
 å2
 030-målet. 

IM
 iljøpakkensb
 omstasjonerv ar1
 6p
 rosenta vp
 asseringeneit akstgruppe1
 i2
 019e l-bilero
 g
20p
 rosenti2
 020.D
 ete rr elativtf åa vp
 asseringeneit akstgruppe2
 s ome re lbiler,m
 en
salgsstatistikkenv isera ndelene l-varebileriT rondheimø
 ktef ra7
 p
 rosenti2
 019ti
 l1
 6
prosenti2
 020. 
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Mål2
 :M
 iljøvennliger eiser- F leres kalr eisem
 iljøvennlig 
Sisteti
 lgjengeligeR
 VUe rf or2
 019s ome rr eferanseåretf ore valueringe tterb
 yvekstavtalen.
Tilv if årR
 VU2
 020,s ammenlignerv i2
 019m
 ed2
 018.H
 erh
 arv ib
 aret allf orT rondheim.
Trondheimu
 tgjørimidlertide ns ås tord
 ela vb
 efolkningenib
 yvekstområdeta tr esultatene
forT rondheimo
 gsåv ilp
 reget allenef orh
 eleb
 yvekstområdet. 

RVU2
 019v isern
 oen
 edgangia ntallm
 iljøvennliger eiseri2
 019,c a.3
 %
 .B
 efolkningsveksten
harv ært1
 ,4%
 f ra2
 018ti
 l2
 019.M
 åleneo
 mm
 inst1
 ,4%
 v ekstib
 rukena vm
 iljøvennlige
transportmiddele rm
 eda ndreo
 rdikken
 ådd. 

Vim
 åti
 lbaketi
 lR
 VU2
 013/14f orå b
 eskriveu
 tviklingenid
 eø
 vrigek ommunene,o
 gd
 ab
 are
transportmiddelfordelingen– ikkea bsolutta ntallr eiser: 
● IM
 alviko
 gM
 elhuse ra ndelenm
 iljøvennliger eiserlaverei2
 019 
● IS tjørdale ra ndelenm
 iljøvennliger eiserh
 øyerei2
 019 

Antalls omr eiserk ollektivti2
 020p
 åvirkesis torg rada vk oronapandemieno
 gm
 åa nsees
some tu
 nntaksår.B
 illettvolumeti2
 020e ro
 mtrent3
 5p
 rosentlaveree nni2
 019.D
 ete rikke
muligå a nslåe ndringeria ntallr eiserf ra2
 019– 2
 020.D
 ets kyldesa tm
 åtent rafikantene
registreresp
 åb
 lee ndretv edinnføringa vM
 etrobussi2
 019. 

Mål3
 :S amordneta real-o
 gt ransportplanlegging 
Samordneta real-o
 gt ransportplanleggings kalr eduseret ransportbehoveto
 gg jøred
 etlett
ogt ryggereå v elgem
 iljøvennliget ransportmidlerie nv elfungerendeb
 o-o
 ga rbeidsregion. 
Detv arikkeg runnlagf orå e valuerem
 åloppnåelsep
 åd
 etti
 dspunktete valueringenb
 le
foretatt,m
 enn
 åh
 arK
 ontaktutvalgetg odkjenta llea realbruksindikatorenef ors enereb
 ruk. 

Mål4
 :T ilgjengelighet- B
 y-o
 gt ettstedsområders kalb
 lim
 erti
 lgjengeligf ora lle 
Nård
 etg jeldero
 pplevdti
 lgjengelighet,h
 arv ig odm
 åloppnåelseia vtaleområdet.H
 ele8
 6%
 ,
oppleverd
 ets ome nkelte llers værte nkeltå r eiseti
 lh
 andel/service.7
 1%
 o
 ppleverr eisenti
 l
jobb/skoles ome nkele llers værte nkel.V
 ih
 arikkes ammenlignbared
 ataf rati
 dligereå r 

Mål5
 :R
 eduksjonia ntallt rafikkulykker 
Deng enerelleu
 tviklingeng årr iktigv ei.B
 åden
 asjonalt,iT røndelago
 giM
 iljøpakke-området
erd
 ets torn
 edgangia ntallu
 lykkero
 ga ntalld
 repte/skaddeit rafikken.N
 edgangens kyldes
troligm
 estd
 eng enerelleu
 tviklingen,m
 eno
 gsåt rafikksikkerhetstiltakir egia vM
 iljøpakken.
Deth
 ard
 erimotikkev ærtv esentligr eduksjonia ntalld
 repte/hardts kaddes iden2
 011. 

Mål6
 :L uftkvalitet 
Dete rg odm
 åloppnåelsem
 edliteluftforurensningia vtaleområdet. 

LuftaiT rondheimb
 lirs tadigr enere,o
 gm
 ålingenef or2
 020v isera tluftkvalitetenikkeh
 ar
værtb
 edres idenm
 ålingenes tartetp
 å9
 0-tallet.F orM
 alvik,M
 elhuso
 gS tjørdale rd
 etlite
luftforurensing( jf.L uftkvalitetiN
 orge).P
 roblemområderk anv ærelangsh
 ovedvegene. 

Bruk a vp
 iggdekkp
 åvirkerluftkvalitetenn
 egativt.O
 msetninga vp
 iggdekkgebyrf ørjule r
forholdsviss tabilt,m
 enr eduserte tterjul.  
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Mål7
 :T rafikkstøy– r eduksjon 
Støytiltak:D
 etv arlitena ktivitetp
 åd
 etteo
 mrådeti2
 020. 

Dete re ns tora ndela vb
 efolkningenia vtaleområdets omo
 pplevers tøyu
 tendørso
 g
innendørss omp
 roblematisk.F ord
 es omo
 pplevers tore llers værts torg rada vs tøy,e rd
 et
likevele tb
 etydeligp
 roblem,s ærligf ord
 e8
 p
 rosentenes omo
 ppleverd
 ennes tøyen
innendørs.U
 tendørss varer1
 2p
 rosenta td
 eo
 pplevers tore llers værts torg rada vs tøy. 

Via vventern
 yeb
 eregningera vs tøysituasjons oms kals kjeh
 vert5
 .å r.F orrigeb
 eregningb
 le
foretatti2
 016.  

Mål8
 :N
 æringstransport- g rønnereo
 gm
 ere
 ffektiv. 
Næringstransportenb
 lirg rønnere.D
 ete re np
 ositivu
 tviklingb
 ådem
 edt ankep
 åa ndel
elektriskev arebilero
 gm
 erm
 iljøvennligem
 otorer( Euroklasse).I2
 019v ars omn
 evnts ju
prosenta vs olgtev arebilere lektriske,m
 ensd
 eni2
 020v ar1
 6p
 rosent.A
 ndelent unge
kjøretøym
 edE uro-6s ertifisertm
 otors tegf ra3
 6p
 rosenti2
 019ti
 l4
 0p
 rosenti2
 020.  

Dete rikkeg runnlagf orå v urdereo
 mn
 æringstransportene rb
 littm
 ere ffektiv.D
 etjobbes
viderem
 edindikatorer. 

Mål9
 :Ø
 ktb
 rukertilfredshet 
Dete rg odm
 åloppnåelsem
 ht.b
 rukertilfredshet. 

Ia vtaleområdete rd
 efl
 este( 78%
 )f ornøydem
 edh
 verdagsreisens in.T allf raN
 AFs
trafikkbarometerf orT rondheimv isere np
 ositivu
 tviklings iden2
 013.I2
 019v ar
Trondheimsområdetb
 estes torby. 

Avd
 es purtee r2
 a v3
 p
 ositiveti
 lM
 iljøpakken. 

Holdningsundersøkelsenev isera tb
 efolkningeniT rondheime rm
 erf ornøydem
 edh
 vordan
tilretteleggingenf orf otgjengereo
 gs yklisterh
 aru
 tviklets egd
 es istet oå renee nniS tjørdal,
Malviko
 gM
 elhus.IT rondheimm
 ener3
 9– 4
 4%
 a tf orholdeneh
 arb
 littb
 edre,m
 ot2
 5– 3
 2%
 
id
 et rea ndrek ommunene. 


5.FinansiellerammerforMiljøpakken 
 lg runnf orh
 andlingsprogrammete rd
 ev eiledendeinntektero
 g
Finansiellerammerlagtti
 lev edtattv edb
 ehandlingena vM
 iljøpakkensh
 andlingsprogram2
 021-2024.I
kostnadersomb
 ovedsakeligs omf ølgea vS tatsbudsjett2
 021,r evidert
ettertide rr ammenee ndret,h
 021ogM
 iljøpakkenså rsbudsjett2
 021.V
 ideree rf orslagti
 lS tatsbudsjett
Nasjonalbudsjett2
 ktober)inkludert. 
2022(12.o

 andlingsprogramperiodene ro
 ppgittim
 ill.2
 2-kr( budsjettindekseriht.
Alletallih
 erverdiavgift.T allf ør2
 022e ro
 ppgittiløpendek roneverdier. 
byvekstavtalen)oginkludererm
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 eiledendeinntekter2
 022-2025( 2010-29) 
Tabell1:V


 etti
 lg runnå rligeinntekterip
 erioden2
 022-2025p
 åm
 ellom
Ihandlingsprogrammetleggesd
 ,8m
 rd.k roner.E nkelteinntektskilderg iss ome nf astå rligb
 evilgning,a ndreb
 evilges
1,2-1
 ommunalm
 omskompensasjono
 gr enteinntektera vhengera v
etterplanlagtf remdrift.K
 ominntekteneleggesd
 etti
 lg runne te stimatp
 åinnkrevingf ra
faktiskf remdrift.F orb
bompunktene. 

 etlagtinn4
 3m
 ill.k rp
 åp
 ostenAndreinntekter.D
 eter
Ihandlingsprogramperiodene rd
 ruka vr esterendef ylkeskommunalem
 idlerf raf v.7
 04d
 el1
 ,R
 øddekrysset- 
tidligerefortsattb
 idlerti
 ldeltf rak ommunesammenslåingenm
 ellomT rondheimo
 gK
 læbu,ti
 l
Tanem,ogm
 04T anem- T ulluan.D
 etg jenstårå a vklares tørrelsenp
 å
delfinansieringavs trekningenf v.7
dissebidragene. 

 lh
 andlingsprogramperiodenh
 arM
 iljøpakkene nk apitalbeholdningp
 åv el
Vedinngangenti
 etv ils ia td
 ete rv edtattå g jennomføreti
 ltakm
 ede ns amletk ostnadsramme
450mill.k r.D
 50m
 ill.k rlaveree nnd
 ens amledeinntektsrammenf ord
 isseå rene.
somer4
 ovedsakeliga vb
 ompenger,m
 eniø
 kendeg rado
 gsåa ndre
Kapitalbeholdningenbestårh
 llegge rd
 ete ts amletm
 indreforbrukp
 åv edtattep
 rosjekter,d
 ette
finansieringskilder.Iti
 anglendef remdriftip
 orteføljenih
 enholdti
 lp
 lano
 gm
 anglende
skyldeshovedsakeligm
 lanene. 
realismeip

 iljøpakkenfi
 nansieresm
 ede nr ekkes tatlige,f ylkeskommunaleo
 gk ommunale
TiltakeneiM
 lleggti
 lb
 ompenger.H
 verfi
 nansieringskildeh
 arf rab
 evilgendee tateru
 likef øringer
midler,iti
 ek anb
 enyttes,d
 ettee rn
 ærmereb
 eskrevetiK
 U-sak14/21F øringerf ora
 rbeidet
forhvord
 022-25( Kontaktutvalgetsmøte2
 3.04.2021).D
 imensjoneneer
medhandlingsprogram2
 riftstiltako
 gp
 rosjektfase. 
tiltaksområde,vegkategori,investering-v s.d
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 vas ome rlagtti
 lg runna vf orventedek ostnadere tterd
 ef øringers ome r
Tabell2v iserh
1
beskrevetinnledningsvis. 

 eiledendek ostnader2
 022-2025( 2010-29) 
Tabell2:V


 ppsummeringa vo
 mforenteti
 ltakinnarbeidetif orslagti
 l
Tabell3v isere no
 erioden2
 022-25f orventeså v æren
 oelavere
handlingsprogram.Denv isera ta ktivitetenip
ennd
 ets omti
 dligeree rlagtti
 lg runn.Avstørrep
 rosjektn
 evnesf ullføringa vN
 ydalsbruao
 g
fv.7
 04T anem– T ulluanip
 erioden.B
 lantk ollektivprosjektn
 evnesu
 tbyggingena vT rondheim
So
 go
 mbygginga vInnherredsvegeno
 gK
 ongensg ate/NordreIlevollenf orM
 etrobuss.
Hovedsykkelrutenm
 ellomG
 ildheimo
 gL illebyf orventesb
 ygdip
 erioden.D
 ete re llersr elativt
storer ammeavsetningerti
 ls ykkel,k ollektiv,t rafikksikkerheto
 gs tøys omv ilf ordelesp
 å
prosjektis enerer evisjonera vh
 andlingsprogrammet. 



1

Medu
 nntaka
 vforslagtilS
 tatsbudsjett2
 022. 
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 ostnader2022-2025( 2010-29)b
 asertp
 åf ordelingih
 andlingsprogram2
 022-25 
Tabell3:K




 o
 gt abell3
 v iserf orventetlånebehov/kapitalbeholdningi
Ensammenstillinga vt abell1
handlingsprogramperioden. 

Tabell4:L ånebehov/kapitalbeholdning2022-2025 





6.Porteføljestyring 
Miljøpakkens tyresg jennomp
 orteføljestyringm
 edf okusp
 åm
 ålstyring.T iltakenes kal
prioriterese ttere nv urderinga vti
 ltakenesb
 idragti
 lm
 åloppfyllelseo
 gs amfunnsøkonomisk
lønnsomhet,o
 gb
 asertp
 åd
 isponiblem
 idler,p
 lanstatuso
 gti
 lstrekkeliger essurserf or
planleggingo
 gg jennomføring( jf.b
 yvekstavtalen).R
 ekkefølgeno
 gs ammensetningena v
enkeltprosjekterti
 lpassesp
 lanframdrifto
 gk ostnadsendringer.J usteringers kjerp
 rimært
gjennome ndringerinnenforp
 rogramområdene. 

Ip
 raksiss kjere njusteringo
 gp
 orteføljestyringp
 åtremåter: 
A. Justeringerif ramdrifto
 gr ammeriløpeta vå ret( Programråd/Kontaktutvalg) 
B. Årligjusteringa v4
 -årigh
 andlingsprogram( bystyre/kommunestyre,f ylkestingo
 g
politisks tyringsgruppe) 
D. Justeringavlangsiktigu
 tbyggingsplanf oretasn
 årh
 eleM
 iljøpakkenr evideres
(bystyre/kommunestyre,f ylkestingo
 ge ventueltS torting) 
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Fullmaktti
 ldeltK
 ontaktutvalgetso
 gP
 rogramrådetsm
 edlemmer,s amtM
 iljøpakkens
sekretariatet,f remgåra vb
 yvekstavtalen. 

Føringers oms kals ikrea tk raveneti
 lp
 orteføljestyringivaretas 
Miljøpakkenh
 are ns toro
 gk omplisertø
 konomi.T ilh
 vera vfi
 nansieringskildenee rd
 et
knyttetf øringers omm
 åivaretas.Iti
 llegge rp
 artenee nigeo
 me ts etta vk riterierf orå s ikre
atd
 isseo
 ffentligem
 idleneb
 enyttesit rådm
 edintensjonenep
 åe nf orsvarligm
 åte. 

Bidragti
 lm
 åloppfyllelse: 
IM
 iljøpakkene rd
 ete nf orutsetninga ta llep
 artere ro
 mforenteo
 ma tti
 ltakenes ominngåri
handlingsprogrammetb
 idrarti
 lm
 åloppfyllelseih
 enholdti
 lM
 iljøpakkensm
 ål( ikkeb
 are
nullvekstmålet).D
 etf orutsettesv iderea td
 ete re nighetm
 elloms tat,f ylkeo
 gd
 ena ktuelle
kommuneno
 ma llep
 rosjekteneih
 andlingsprogrammet. 

Midlenes kalr epresentereø
 ktinnsats/verdi: 
Tiltakenes omfi
 nansieresa vM
 iljøpakkens kalikkee rstattea ndreo
 ffentligee llerp
 rivate
bevilgninger,m
 enr epresenteree ne kstrainnsatss omikkev illeh
 ab
 littg jennomførtu
 ten
Miljøpakkensfi
 nansiering.F orå s ikree nf orsvarligb
 ruka vm
 idlene,o
 ge nti
 lstrekkelig
ensartetp
 raksism
 ellomp
 artene,leggesf ølgendef øringerti
 lg runn: 
● Miljøpakkenbyggerb
 area nleggs omv egeiere rv illigti
 lå d
 rifteo
 gv edlikeholde.Id
 et
liggere nf orpliktelseti
 lå t av arep
 åd
 ev erdienes omti
 lføresf raM
 iljøpakken. 
● Miljøpakkenbidrarb
 areti
 lå r ealiserep
 lanero
 gb
 ehov.R
 egistreringero
 gp
 laners om
ern
 ødvendigf orå a vklareb
 ehov,fi
 nansieresn
 ormaltikke( jf.b
 yvekstavtalen). 
● Miljøpakkenfinansiererikked
 rifto
 gv edlikeholdm
 edu
 nntakf orti
 lskuddti
 ld
 rifta v
kollektivtrafikk,e kstrav interdrifta vs ykkelvegero
 ge ventuelta ndreti
 ltaks om
Kontaktutvalgetg odkjenner. 
● Miljøpakkensprosjekters kalikkee rstatteb
 ehovf orv edlikeholda vv eg,m
 enm
 åv ed
ombyggingf ramstås omf unksjoneltf orskjelligef rao
 pprinneliga nlegg,d
 etv ils ie n
merverdif ort rafikantenif orma vf ore ksempels tørreb
 redde,r øda sfalte ller
sykkelvegm
 edf ortau. 

Prioriteringsgrunnlag 
Vurderinga vti
 ltakenesb
 idragti
 lm
 åloppfyllelseo
 gs amfunnsøkonomisklønnsomhetk rever
etg runnlag.P
 rosjektened
 elesit ref aser.



● Prosjektutvikling.Partenes pillerh
 erinnf orslagti
 lti
 ltak/prosjektidéer.D
 ete rikke
andrek ravti
 ld
 okumentasjonf ord
 ennef asene nna tti
 ltakeneti
 lfredsstillerk riteriene
forano
 ge rp
 olitiskg odkjent.D
 etb
 evilgese tm
 indreb
 eløpti
 ld
 ettea rbeidets omg år
utp
 åå d
 okumenterep
 rosjektetsf orventeden
 ytte,k ostnado
 gp
 rinsipielleløsning. 
● Detaljplanlegging.Resultatenef rap
 rosjektutviklingd
 annerg runnlagf orv urderingen
avh
 vilkep
 rosjekterv ip
 rioritererå g åv iderem
 ed.D
 ets ettesa vm
 idlerti
 l
detaljplanlegging( byggeplano
 ge ventuellr egulering).A
 rbeidets kalg ie nb
 edre
beskrivelsea vti
 ltaketo
 gs ikrerek ostnadsanslag.E ndringera vb
 etydningf or
prosjektetsn
 yttem
 åd
 okumenteres. 
● Utbygging.Resultatenef rad
 etaljplanleggingend
 annerg runnlagf orp
 rioriteringa v
utbyggingstiltak. 

12 



 etk ravo
 ma to
 mforentef orslagti
 lp
 rioriterings kalb
 ehandles
Iutgangspunktets tillesd
 ppstarta vh
 verp
 rosjektfase.S ome tm
 inimums kalo
 ppstarta vp
 rosjektutvikling,
politiskføro
 etaljplanlegginge lleru
 tbyggingb
 ehandlesp
 olitisk. 
samtoppstarta vd

Bindingerif orholdti
 lg jennomføring 
Prosjekteneihandlingsprogrammetd
 elesinnit reg rupper: 
a) Bundnep
 rosjekt( rødf argeit abeller): 
● Alleredeigangsatteb
 yggeprosjekter 
● Nyeprosjektih
 enholdti
 le ntydigeo
 mforentep
 olitiskev edtako
 m
oppfølging/igangsetting 
● Forskuttertb
 eløpf ora vklarteti
 ltako
 giht.v edtattef ullmakterf orp
 orteføljestyring.
Bindingeng jelderf orskuttertb
 eløp,ikketi
 ltaketis inh
 elhet. 

b) Delvisb
 undnep
 rosjekt( gulf argeit abeller): 
● Prosjektvedtattiti
 dligereh
 andlingsprogramhvordetf oreliggerb
 yggeplano
 gh
 vor
detikkee rv esentligee ndringerif orutsetningene( f.eks.n
 ytte-o
 gk ostnadsvurdering) 
● Prosjektsoma nsess oms pesieltv iktigf orå s ikreti
 ltakinnenforti
 ltaksområderh
 vor
planberedskapenid
 age rlav 
● Pågåendeaktivitetp
 åd
 agensn
 ivåk nyttetti
 linformasjon,m
 obilitetsrådgivning,
evaluering/trafikkdata,k oordineringo
 ga dministrasjon,v interdrifta vs ykkelanleggo
 g
infrastrukturt rikk 

c) Ubundne/nyep
 rioritertep
 rosjekt( grønnf argeit abeller): 
● Prosjektsome rf erdigp
 rosjektutvikleto
 gh
 vord
 etf oreliggerd
 okumentasjonp
 å
måloppnåelseo
 gn
 ytte-o
 gk ostnadsvurdering 
● Andreprosjekts omp
 artenee ro
 mforenteo
 må t ainniå rsbudsjetteto
 gs om
tilfredsstillerd
 ek ravs oms tillesv edinnmelding 
● Øktinnsatsiløpendea ktiviteter( jf.t redjek ulepunktu
 nderd
 elvisb
 undnep
 rosjekt)
somp
 artenee re nigeo
 må f oreslå 

Samordning 
Miljøpakkenb
 eståra vm
 angem
 indrep
 rosjektp
 åu
 liketi
 ltaksområderp
 åk ommunalt,
fylkeskommunalto
 gs tatligv egnett.S amordninge rv iktigf orå f erdigstilles ammenhengende
tilbudo
 gf orå s ikrer asjonella nleggsdrift.T rafikantenesn
 ytteø
 kern
 årti
 lbudetb
 lir
sammenhengendeu
 tenb
 arrierero
 gb
 rudd.A
 nleggsdriftenb
 lirm
 err asjonellf orti
 ltakspakker
innenfors ammeg eografiskeo
 mrådeo
 gti
 d.D
 erd
 ete rh
 ensiktsmessigå b
 yggeu
 tfl
 ere
tilstøtendeti
 ltakie tf ellesp
 rosjekt,f ore ksempele ts tørref ortaus amtidigm
 eds tøyskjerm,
kand
 etf åb
 etydningf orp
 rioriteringen.T ilsvarendek anf ore ksempelg jeldef orfl
 ereti
 ltakp
 å
sammeh
 ovedrutef ors ykkel. 

Vedp
 rioriteringa vu
 tbyggingsrekkefølgev ektleggeså : 
● Ferdigstilles ammenhengender utetilbudf ort rafikantene 
● Tilretteleggerasjonelleti
 ltakspakkerinnenfors ammeg eografiskeo
 mrådeo
 g
tidsperiode 
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7.Prosjektfaser,dokumentasjonskravogrammeavsetninger 
Behovsvurderingo
 gidéfasee rf orløpereti
 le tp
 rosjekto
 ge rp
 artenesa nsvarå g jennomføre
ogb
 ekoste.P
 rosjektforslagenes oms pillesinnti
 lM
 iljøpakkens kalb
 eskriveidéero
 mm
 ulige
prosjekt.D
 ets kalv æree nkeltå f orståh
 vas ome rk jernenip
 rosjektidéene,h
 vilke
tiltaksområded
 eh
 ørerinnu
 ndero
 ga ntatto
 mfang. 

ProsjektiM
 iljøpakkend
 elesinnit reh
 ovedfaser;p
 rosjektutvikling,d
 etaljplanleggingo
 g
utbygging.H
 ovedregelene ra td
 ets ettesa vm
 idlerti
 lg jennomføringa vé nf ase,o
 ga t
arbeidetf rad
 ena ktuellef asend
 okumenteresf øry tterligereb
 evilgningg is. 

Prosjektutvikling 
Derd
 etf oreliggere np
 rosjektidéb
 estård
 enf ørstef aseniM
 iljøpakkensp
 lanlegginga vå 
gjennomførep
 rosjektutvikling.A
 rbeidetid
 ennef asend
 elesinnit oh
 ovedaktiviteter. 

Del1
 :K
 onseptutvikling 
● Beskriveformåletm
 edp
 rosjektet 
● Vurderealternativeløsningero
 ga mbisjoner 
● Anbefalevalga vk onsept 
● Beskrivenyttena vti
 ltaketo
 gti
 ltaketsb
 idragti
 lm
 åloppfyllelse 
● Enkelkostnadsvurderingf orp
 rosjektet- f rap
 rosjektutviklingti
 lf erdigu
 tbygdp
 rosjekt 

Del2
 :F orprosjektm
 edt eknisku
 tsjekk 
● Videreutvikledenv algteløsningenie tf orprosjekt,inkludertu
 tarbeidelsea v
tegninger/skisser 
● Interessentanalyse-b
 eskriveb
 ehovf ora vklaringerm
 otm
 yndighetero
 gf ors amråd
medb
 erørtep
 arter 
● Avklarebehovf ore ndringerir eguleringe lleru
 tvidetb
 ehovf ora realm
 edti
 lhørende
reguleringo
 ge rverv 
● Utsjekka vt ekniskef orholdf orå a vklareo
 mti
 ltakete rg jennomførbart 
● Oppdatertkostnadsanslagf orp
 rosjektet- f rap
 rosjektutviklingti
 lf erdigu
 tbygd
prosjekt 

Hovedregelene ra td
 ets ettesa vinntil0
 ,5m
 ill.k rti
 lp
 rosjektutvikling( del1
 o
 g2
 ).F orti
 ltak
hvorfi
 nansieringsbehovete rs tørree nn0
 ,5m
 ill.k r,leggesa rbeidetf rad
 el1
 f ramf ør
ytterligereb
 evilgningg is.R
 esultatetfrad
 el1
 o
 g2
 s kald
 okumenteresie ts kjemau
 tarbeidet
forf ormåleto
 gg in
 ødvendigg runnlagf orå v urdereh
 vilketi
 ltaks oms kalp
 rioriteresinnenfor
deu
 liketi
 ltaksområdenef orv idered
 etaljplanlegging.K
 ostnadsvurderingens kalg ie t
realistisks tyringsmåls ome rf ørendef ord
 env iderep
 lanleggingena vti
 ltaket.Detere n
 sikkerhetenik ostnadsanslagetp
 åd
 etteti
 dspunktetliggerinnenfor+ /-4
 0
målsettinga tu
prosent. 

Detaljplanlegging 
Detaljplaneru
 tarbeidesf orp
 rioritertep
 rosjekterh
 vord
 ete rg jennomførtp
 rosjektutvikling
ellerd
 erd
 eta va ndreg runnerf oreliggere tti
 lfredsstillendep
 rioriteringsgrunnlag.
Planarbeidets kalg id
 etg runnlagets ome rn
 ødvendigf orå k ommeti
 le n
investeringsbeslutning.O
 mfangetv ilk unnea vhengea ve ksisterendep
 lansituasjono
 ga v
prosjektetss tørrelseo
 gk arakter. 
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Arbeidetk anf oregåié ne llert of aser: 
● reguleringsplanderd
 ete rn
 ødvendigå g åu
 to
 vere ksisterendea realformåle llerg i
hjemmelf ore kspropriasjon 
● byggeplansomg irg runnlagf oru
 tlysninga va nbudp
 åg jennomføring. 
Byggeplane llerr eguleringsplanleggesti
 lg runnf oru
 tarbeidelsea vk ostnadsanslag( +/-1
 0%
 )
somg irg runnlagf orf astsettelsea vs tyringsramme.K
 ravo
 mb
 ruka vA
 nslagsmetodikkg jelder
prosjekterm
 eds tyringsmålo
 ver1
 0m
 ill.k r,m
 ensm
 indrep
 rosjekts kalg jennomgåe nklere
kostnadsvurderinger.P
 arteneiM
 iljøpakkene tablerere ts amarbeids oms ikrera tp
 rosjektene
harti
 lgangti
 ln
 ødvendigk ompetansef org jennomføringa vk ostnadsanslage tter
Anslagsmetodikken.E ndringera vb
 etydningf orp
 rosjektetsn
 yttem
 åd
 okumenteres. 

Partenesd
 okumentasjonf raa rbeidetm
 edp
 rosjektutviklinge riå rinkluderti
handlingsprogrammet.Informasjonene rs ammenstiltit abellerp
 r.ti
 ltaksområdeo
 ginkludert
id
 ea ktuellek apitlene.D
 ettee rf ørstes krittir etninga vå f åp
 åp
 lasse tg runnlagf orå 
sammenligneo
 gp
 rioritereh
 vilketi
 ltaks oms kalg åf rap
 rosjektutviklingti
 ld
 etaljplanlegging.
Sammenstillingens ynliggjørn
 oenn
 økkeltallf ork ostnaders amta ndreb
 eslutningsrelevante
forhold. 

Dete rikkea vsattm
 idlerti
 ld
 etaljplanlegginga vti
 ltaks omm
 anglerp
 rioriteringsgrunnlagi
forslagti
 lh
 andlingsprogram.T iltakenee rh
 ellerikkef remstiltih
 vitet abellers omg runnlag
ford
 røftinga vh
 vilketi
 ltakp
 artenek anb
 lie nigeo
 må p
 rioritere.D
 ettep
 åb
 akgrunna v
vedtattef øringerf orh
 andlingsprogrammet( KU-sak1
 4/21);“ D
 etsettesa
 vr ammerf or
konkretep
 rosjekters omti
 lfredsstillerk raveneti
 ld
 okumentasjoninnenf risten1
 .juni.
Prosjekters omv edf ristenm
 anglerti
 lfredsstillended
 okumentasjono
 gg
 runnlagf or
prioritering,t asikkeinnif orslagti
 lh
 andlingsprogram,h
 ellerikkeih
 vitet abeller.” 

Byvekstavtaleng ire nf øringo
 ma tp
 orteføljestyringo
 gp
 rioriteringa vti
 ltaks kalt a
utgangspunktie nv urderinga vti
 ltakenesb
 idragti
 lm
 åloppfyllelseo
 gs amfunnsøkonomisk
lønnsomhet.P
 rogramrådeth
 ars tiltt ydeligek ravti
 lh
 vilkend
 okumentasjons oms kal
foreligge.E tters ommerenh
 ars ekretariatetv ærtiløpended
 ialogm
 edp
 arteneo
 må 
tilrettelegges upplerendeinformasjonf ramti
 la tu
 tkastti
 lh
 andlingsprogramb
 leo
 versendtti
 l
behandlingiP
 rogramrådet3
 0.s eptember2
 021. 
8innspillm
 anglerti
 lfredsstillended
 okumentasjons omg runnlagf orp
 rioriteringp
 r.1
 3.
oktober2
 021: 
● Fv.6666G
 løshaugen-Lademoen,h
 oldeplasser 
● Fv.6666G
 løshaugen-Lademoen,k ryssutbedringo
 gg angfelt 
● Fv.6666G
 løshaugen-Lademoen,s ykkelfelt 
● Fv.6658U
 tleirvegen,O
 mkjøringsvegen-Steindalsvegen,k ryssombygging 
● Fv.6658U
 tleirvegen,O
 mkjøringsvegen-Blaklivegen,s ykkelvegm
 edf ortau 
● Brattørruta,H7-Ranheim,d
 el5
 -7,s ykkeltiltak 
● Fv.6658T orbjørnB
 rattsv eg,s ykkelvegm
 edf ortau 
● OddH
 usbysv eg,s tøyskjerm 
Iu
 tgangspunktete ra llep
 rosjekts omf årm
 idlerti
 ld
 etaljplanlegging,ti
 ltaks oma lleredee r
tattinniM
 iljøpakken.E ventuellv iderefi
 nansieringk and
 erforv edtasa vP
 rogramrådet
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underveisiå retn
 årti
 lfredsstillendep
 rioriteringsgrunnlagleggesf ram.D
 etteg jelderd
 e6
 
førstep
 rosjektenep
 ålista. 

Iti
 lleggh
 arT røndelagf ylkeskommuneo
 gT rondheimk ommunes piltinnh
 verts ittn
 ye
prosjektd
 irekteti
 ld
 etaljplanleggingm
 edb
 akgrunnia tp
 rosjektutviklinge ru
 tførtu
 tenfor
Miljøpakken.D
 et os istnevntep
 rosjektenep
 ålistao
 verp
 rosjekterm
 edm
 anglende
dokumentasjone rti
 dligereikkev edtattiM
 iljøpakken. 

Håndteringa vti
 ltaks omm
 anglerp
 rioriteringsgrunnlagh
 arv ærtd
 iskutertiP
 rogramrådet
hvorp
 arteneh
 aru
 likts yn.S tatene ra vd
 eno
 ppfatninga tp
 rogramrådets kalf ølgev edtatte
føringero
 gd
 ermedikkes ettea vm
 erm
 idlerf ørd
 okumentasjonene rp
 åp
 lass,jamførv edtatt
føring( KU-sak1
 4/21o
 gP
 R-sak3
 7/21).F ylkeskommunens tøttera td
 etikkes ettesa vm
 idleri
handlingsprogrammetti
 lti
 ltakm
 edm
 anglended
 okumentasjonf orutsatta tp
 artenee re nige
oma tti
 ltakeneikkee rti
 lstrekkeligd
 okumentert.T rondheimk ommunes itts yne ra ta lleti
 ltak
soms pillesinna vp
 artenes kalleggesf ramf orK
 ontaktutvalget,o
 gsåti
 ltaks omm
 angler
tilfredsstillendeg runnlagf orp
 rioriteringd
 ersomti
 ltakenea nsess omv iktige. 

 ontaktutvalgett as tillingti
 lo
 md
 etn
 ås kals ettesa vm
 erm
 idlerti
 lti
 ltak
ProgramrådetberK
 rioriteringsgrunnlagif orslagti
 lh
 andlingsprogramf øro
 versendelseti
 l
medmanglendep
politiskb
 ehandling. 

Utbygging 
 åb
 akgrunna vf erdigstiltb
 yggeplanm
 ed
Nyeinvesteringsbeslutningerf astleggesp
 l1
 .juniå retf øru
 tbyggings omg runnlag
kostnadsanslag.Dets kalf oreliggek ostnadsanslagti
 rosjekters ettesdeta vm
 idlerti
 l
forfastsettelsea vs tyringsramme.F ora vklarte/oppstartedep
 ge tatenesd
 okumenterteb
 ehov. 
utbyggingutf rag odkjents tyringsrammeo

Rammeavsetninger 
Ih
 andlingsprogrammets ettesd
 eta vm
 idlerti
 lk onkreteti
 ltaks omti
 lfredsstillerd
 ek ravs om
stillesv edinnmelding.Iå r2
 -4s ettesd
 etiti
 llegga vu
 spesifiserter ammerinnenford
 e
tiltaksområderh
 vorh
 andlingsprogrammetså rligeinntektsrammerikkee rd
 isponert.
Rammeavsetningenef ordelesti
 lp
 rioriterteti
 ltakv edf remtidigr evideringa v
handlingsprogrammetn
 årti
 lfredsstillended
 okumentasjono
 gf ramdriftsplanf remlegges.
Rammeavsetningeneinnenfore tti
 ltaksområdee rikkes pesifisertm
 edb
 eløpp
 r.f ases om
tidligere,m
 env eiledendef ordelinge r5
 %
 ti
 lp
 rosjektutvikling,1
 5%
 ti
 ld
 etaljplanleggingo
 g
85%
 ti
 lu
 tbygging. 

Underveisiå retk anP
 rogramrådeto
 gK
 ontaktutvalgetinnenforg ittef ullmakterv edta
forskutteringf rah
 andlingsprogrammetsr ammeavsetninger.B
 eløps omf orskutteres
underveisiå rets pillesinna vp
 artenev edr evideringa vh
 andlingsprogrammet. 

Sekkeposter 
IK
 ontaktutvalgetsb
 ehandlinga vf øringerf orH
 andlingsprogram2
 022-25( sak1
 4/21)b
 led
 et
åpnetf orå a vsettes ekkeposterp
 åinntil5
 m
 ill.k rf org jennomføringa vp
 rosjektporteføljera v
fleres måti
 ltakinnenfors ammeti
 ltaksområdeo
 gs ammef ormål.E te ksempelp
 åd
 ettek an
værefi
 nansieringa vh
 oldeplasstiltak.P
 artenesp
 rioriteringa vti
 ltaks kals kjeis amsvarm
 ed
føringerg ittih
 andlingsprogrammet.S ekkeposters kalikkeinngås omd
 elfinansieringa v
størreti
 ltakm
 edm
 indred
 ettee rs ærskiltb
 ehandletinnenforg jeldendef ullmakter.V
 ed
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sekkeposters kalb
 rukena vm
 idlener apporteresti
 ls ekretariatet,m
 ensa nsvaretf orb
 rukena v
midleneivaretasa vp
 artene. 


8.Begrepogforkortelserihandlingsprogrammet 
PU= p
 rosjektutvikling,inkludererk onseptutviklingo
 gf orprosjekt 
DP= d
 etaljplanlegging,inkludererb
 yggeplano
 ge vt.r eguleringsplan 
UB= u
 tbygging 

Ansv.e tat= e tatens omv ilv ærea nsvarligf org jennomføringa vf asend
 etb
 eso
 mfi
 nansiering
til,u
 nntaksvisa vvikerd
 ettef rav egeier. 

Styringsmål:P
 rosjektetst otalek ostnads omf astsettesv edg jennomførtp
 rosjektutvikling,
førendef ord
 env iderep
 lanleggingena vti
 ltaket.U
 sikkerhetinntil+ /-4
 0%
 .O
 ppgisik olonne
2it abellverket( ip
 arentes)f ord
 eti
 ltakh
 vors tyringsrammeikkee rlagtf ram. 

Styringsramme:P
 rosjektetst otalek ostnads omf astsettesp
 åb
 akgrunna v
byggeplan/reguleringsplano
 gs omleggesti
 lg runnf orinvesteringsbeslutning.U
 sikkerhet+ /-
10%
 .O
 ppgisik olonne2
 it abellverket( utenp
 arentes)d
 erd
 ete rg runnlagf orå leggef ram
styringsramme. 

Kroneverdier:S tyringsmålo
 gs tyringsrammee ro
 ppgittid
 enk roneverdiens ome rs piltinna v
partene( fremgåra vd
 ete nkeltep
 rosjektark).F ors tørreti
 ltak,p
 rimærtinnenh
 ovedvegero
 g
Metrobuss,e rs tyringsmål/-rammeindeksregulertti
 l2
 022-krh
 vorb
 udsjettindeksere rlagtti
 l
grunn.B
 ehovetf ore rt ydeligerer utinep
 åd
 etteo
 mrådetm
 åv urderes.B
 evilgningf ør2
 022e r
oppgittiløpendek ronero
 gf oreslåtta vsetningip
 erioden2
 022-25e ro
 ppgitti2
 022-kr. 

Allet allih
 andlingsprogrammete ro
 ppgittim
 ill.k ro
 gk ostnadstalle rinkl.m
 erverdiavgift. 


9.Hovedveger 
 ela vM
 iljøpakkensm
 idlerip
 erioden2
 022-25e rf oreslåtta vsattti
 lb
 ygginga v
Enstord
 ela vf v.7
 04T anem- T ulluan. 
Nydalsbruaoga ndred

 ydalsbrua:P
 rosjektetr apportererløpendeti
 lP
 rogramrådo
 gK
 ontaktutvalg.
Rv.706N
 edc a.3
 0%
 a va nleggsperioden.D
 ete rm
 ålo
 må k unnes ettet rafikkp
 å
Prosjekteterf erdigm
 ktober2
 023,o
 gS kanskaø
 nskerå o
 verleverep
 rosjektetiløpeta vh
 østen2
 023.D
 ete r
bruaio
 024.P
 rognosenv isert otalkostnad
enmera mbisiøsf remdrifte nnf ristens omerijuni2
 9/21). 
innenforrammen( KU-sak3

 rosjektete rikkea vklart.D
 ete rf orutsattb
 ruka v
Fv.704T anem- T ulluan:F ullfinansieringa vp
 idlerf raf v.7
 04d
 el1
 ( Røddekrysset- T anem)o
 gm
 idlerti
 ldelt
resterendefylkeskommunalem
 gK
 læbusomd
 elfinansieringf ors trekningen
kommunesammenslåingmellomT rondheimo
 etg jenstårå a vklares tørrelsenp
 åd
 isseb
 idragene. 
Tanem-Tulluan.D
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 ovedveger2
 022-25 
Tabell5:F inansieringh





10.Lokaleveger 
 erioden2
 022-25ikkea vsattm
 idlerti
 lo
 mforenteti
 ltakinnenlokalv eg,k un
Deterip
rammeavsetninger. 

 elhetligv urderinga vo
 mrådet
Brundalsforbindelsen:T rondheimk ommunev ilg jøree nh
 gC
 harlottenlunds omg runnlagf ord
 etaljplanlegginga v 
Jakobsli,Skovgårdo
 lB
 rundalsforbindelsens kjernårm
 an
Brundalsforbindelsen.Avklaringa vv egeierskapetti
 iljøpakkenst rinn2
 liggerb
 aref ørstee tappea v
kommernærmereg jennomføring.IM
 mkjøringsvegenti
 lY rkesskolevegen/Hørløcksv eg).T iltaketligger
Brundalsforbindelsen(fraO
 iljøpakkensa vklartefi
 nansieringsrammero
 gm
 åa vklaresi
imidlertidikkeinniM
 ltaksplan. 
behandlingenavlangsiktigti

 råb
 rub
 lef astlagtiå rsbudsjett2
 019b
 asertp
 åe n
Bråbru:InvesteringsbeslutningforB
 4,7m
 ill.k r( 19m
 ill.k ra vsatti2
 019).F inansieringe tter2
 019h
 ara vventet
totalkostnadpå4
 yggeplano
 gg runnlagf ore no
 ppdaterts tyringsramme.  
ferdigstillelsea vb

 022-25 
Tabell6:F inansieringlokalev eger2
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 022-25-  innspillti
 la vklaring 
Tabell7:F inansieringlokalev eger2


Fv.6684T illerflata-Tillerbrua: 
Staten- Prosjektetmåk onkretiseres.F remstårs omv edlikehold.S annsynligviss værtlav
måloppnåelse. 

Rammeavsetningerlokalev eger: 
 eta vsatt4
 9m
 ill.k rir ammeavsetningerinnenlokalev eger.P
 rioritering
Ifireårsperiodene rd
 andlingsprogrammeto
 gm
 ås eesis ammenhengm
 edd
 et
skjervedf remtidigr evideringa vh
 edlangsiktigti
 ltaksplan.E lgeseterg atee rd
 ete nestep
 rosjektets om
pågåendearbeidetm
 mforenteo
 minnenlokalv eg.D
 etfi
 nansieresd
 elvism
 edm
 idlerf ra lokalv eg
parteneero
 elvism
 edm
 idlerf rak ollektiv( Metrobuss).H
 ere rd
 etikkes piltinnb
 ehovf or
(miljøgate)ogd
 erioden.J ohanT illersv eid
 el2
 låo
 pprinneliginniM
 iljøpakkent rinn1
 ,m
 enb
 let att
midlerip
 åg runna vm
 anglendefi
 nansiering.H
 ere rd
 etti
 dligeres atta vm
 idlerti
 l
utit rinn2p
 ete rikkes piltinnb
 ehovf orv iderefi
 nansiering.  
prosjektutvikling,ogd




11.Gatebrukstiltak 
 ltakf orå b
 edref orholdenef orf otgjengere,s yklistero
 g
Gatebrukstiltake rti
 idtbyen.G
 atebruksplanf orMidtbyenb
 lev edtatta vB
 ystyret2
 5.03.21.
kollektivtrafikanteriM
 rukena va realeneis entrum. 
Gatebruksplanenskalv iseb

 022-25 
Tabell8:F inansieringg atebrukstiltak2




 022-25-  innspillti
 la vklaring 
Tabell9:F inansieringg atebrukstiltak2
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Redusertgjennomgangstrafikk: 
Staten- U
 tredningsoppgaverfinansieresa vp
 artene( jf.B
 yvekstavtalenk ap.2
 .12). 
TRFK- Ikkeg odtn
 okb
 eskreveto
 gf orr undp
 ost. 

 rosjektutviklinga vg atebrukstiltak 
Tabell10:S ammenstiltinformasjonf rap
Tiltak 

Beskrivelse 

Styrings- Fysiske
mål 
størrelser Antallbrukere 

Etablerenytt
Ravelsveitaog brosteinsdekke,iht
4,8mill  430m 
Sommerveita  veilederen. 

Kostnadpr. Kostnadpr.
meter/antall bruker 

2000-2300gående
(mobilteller),200
2181
syklende(manuell
11162kr/m  kr/trafikant
telling) 



12.Kollektivtransport 
 edto
 me np
 rinsippsaks oma vklarerf remtidigd
 rifto
 g
Trikken:Kontaktutvalgetharb
 rinsippsakens kalb
 elyseg renseoppgangenf ord
 rifta vt rikken
moderniseringavt rikken.P
mellomMiljøpakkenogT rondheimk ommunes oms tårs omjuridiske iera vt eknisk
infrastruktur. 

 ålinjem
 edb
 usse tå rligf ylkeskommunaltti
 lskuddti
 lk jøreoppdraget.
Trikkenmottarp
 lleggn
 ødvendigu
 tbedringa vf eilv eds kinnegangenes amtti
 ltak
Miljøpakkenfinansiereriti
 edres ikkerheto
 gk valitet.D
 enneprinsipielle
forombygginga vinfrastrukturenf orå b
 ellomM
 iljøpakkeno
 gf ylkeskommunene ra vklartp
 olitiski
fordelingenavk ostnadenm
 009.S enerev edtokk ommuneno
 gf ylkeskommuneni
kommunenogf ylkeskommuneni2
 eø
 nskera to
 gsåk ostnaderti
 lv ognmateriellfi
 nansieresg jennomM
 iljøpakken.
2018atd
 gsåa tk ommuneno
 gf ylkeskommunenv edstos egd
 en
Vedtakeneinnebaro
 raktisert. 
ansvarsfordelingensomharv ærtp

 ln
 yttv ognmateriell,m
 eno
 gsåti
 lhørende
Trikkenstårf orane ns tørreinvestering,s ærligti
 ommuneno
 gf ylkeskommunens amarbeidero
 mu
 tredningen
oppgraderingavinfrastruktur.K
 oderniseringsprosjektf orG
 råkallbanen.D
 ete re tu
 ttryktp
 olitiskø
 nskeo
 må s ikree n
avetm
 riftsmodellf orG
 råkallbanenogp
 rosjektetv ilk ommeti
 lbaketi
 lM
 iljøpakkenf orå 
langsiktigd
 ltaks omo
 ppgraderinga vn
 yttv ognmateriello
 g
søkefinansieringa ve ventuelts tørreti
 lråra te tablertp
 raksisf orfi
 nansieringa v
baneinfrastruktur.Moderniseringsprosjektetti
trikkeinfrastrukturfølgesinntilv idere. 

 mforenterammerti
 ld
 riftstilskuddk ollektivtrafikk( 225m
 ill.
Driftstilskuddk ollektivtrafikk:O
 andlingsprogrammet.D
 etf ramtidigen
 ivåetp
 åd
 riftstilskuddetm
 å
2022-kr)ert attinnih
 edlangsiktigti
 ltaksplano
 ginnarbeidesv edf remtidigr evideringa v
avklaresif orbindelsem
handlingsprogrammet. 

Redusertekollektivtakster: 
 lb
 yvekstavtalenf årT rondheimsområdetti
 lført5
 3m
 ill.2
 022-kr
Gjennomtilleggsavtalenti
 ete rg jennomførte np
 rosessf orå v urdereh
 vordan
årligtilår eduserek ollektivtakstene.D
 enyttesm
 estm
 ålrettet.B
 asertp
 åp
 olitiskev edtakh
 osp
 arteneh
 ar
midlene kanb
 idlenek anb
 enyttesti
 lf ølgendeti
 ltak( KU-sak3
 7/21): 
Kontaktutvalgetvedtatta tm
 arnebillettenti
 l2
 0å r,n
 ya lderb
 lirdaf rao
 gm
 ed6
 å ro
 g
A. Utvidetaldersgrensef orb
 0å r 
fremtilf ylte2
20 



 eleb
 yvekstavtaleområdetf orb
 usso
 gt og.D
 ette
B. Likprisf ork ollektivreiserih
 illetterib
 yvekstavtaleområdet. 
innebærerfullintegreringa vT rønderbanensb
 åe nkeltbillettti
 lm
 aks3
 ti
 meru
 tenomr ushtrafikk 
C. Økegyldighetstidenp
 es omh
 ard
 elvish
 jemmekontors lika td
 ev elgerk ollektiv
D. Billettprodukts omt refferd
 ee rf ysiskp
 åa rbeidsplassen. 
dedagened


 022-25 
Tabell11:F inansieringk ollektiv2
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 022-25-  innspillti
 la vklaring 
Tabell12:F inansieringk ollektiv2


MøteplasserKlefstadhaugen: 
Staten- Oppfattessomb
 ydriftsansvar. 

Tiltake ttert rasébefaring: 
Staten- T iltakslistef ørs øknado
 mm
 idler. 
TK- B
 øre ntenk onkretiserese llere ndresti
 lP
 Um
 edr amme0
 ,5m
 ill.k ro
 gd
 eretterk omme
medk onkreteti
 ltak.F .e ks.PUf ørsteh
 alvår,o
 gr esterendeb
 evilgninge tterp
 resentasjonP
 R. 
Sek- Ikkeg jennomførte ninnledendeb
 eskrivelseo
 gv urderinga vti
 ltakets omg runnlagf or
prioriteringa vd
 ennet ypens ekkeposter. 

 vilebodF erista: 
Snuplassogh
Staten- Malviko
 gM
 elhuss kalp
 rosjektutviklef orh
 vileboderf or2
 00.D
 etk anT Ko
 gsåg jøre. 

 idlertidigløsning: 
Fv.6680S luppenk nutepunkt,m
Staten- Ikketilstrekkeligd
 okumentasjonti
 lå t as tillingti
 lp
 rosjektet. 

 kninginnsats: 
Trikkinfrastruktur,ø
 iserti
 ln
 otat.E tterlyserp
 rinsippavklaring. 
Staten-V
TRFK- Fastsumv edtatt,s torg rada vd
 rifto
 gv edlikehold. 

 vilebodf orlokalbussL 70,M
 alvik: 
Snuplassogh
 sikkerp
 åa nsvaretk nyttetti
 lh
 vileboder 
Staten-U
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 vilebodf orlokalbussV
 armbu: 
Snuplassogh
Staten- Usikkerpåa nsvaretk nyttetti
 lh
 vileboder 

 alviko
 gM
 elhus: 
DriftavlokalbussM
 iserti
 ln
 otat.E tterlyserp
 rinsippavklaring. 
Staten-V
 ørd
 ekkesa vd
 ete ksisterended
 riftstilskuddetf raM
 iljøpakken,a lternativtm
 åd
 et
TK-B
 idlenea vsattti
 ld
 et ok ommuneneg jennomb
 yvekstavtalen. 
finansieresavm

 rosjektutviklinga vk ollektivtiltak 
Tabell13:S ammenstiltinformasjonf rap
Tiltak 

Beskrivelse 

TSS
Jernbanebrua-Bra
Oppgradere
ttørbrua,
kollektivfelt 
kollektivfelt 
Utbedringav
Holdeplasspakke metrobuss-
2 
holdeplasser 

Fysiske
Styringsmål størrelser  Antallbrukere 
22linjer
passerer.1566
daglige
230mhver påstigende
vei,totalt ukedager(2021
2,7mill 
460m 
uke33-37) 
140eller155
reisendepr.
9
holdeplasspr.
22mill 
plattformer dag 

Tilretteleggingfor Utbedreleskur
nyeleskur 
langsKVogFV  19,5mill 
Oppgradere
Holdeplasserfv. holdeplasser
950Storsand– langs
Hommelvik 
stamrutenettet  10mill. 

TSSmetrobuss-
stasjoner 
Fv.6666
Gløshaugen–
Lademoen 

Endre
trafikkmønster.
Øktkapasitet  12,2mill 



10mill 

50leskur 



Kostnadpr. Kostnadpr.
meter/antall  bruker 

5870kr/m 



2.444.444
kr/plattform 



390000
kr/leskur 





168daglige
750000
påstigende
kr/holdeplass
ukedager. 
22linjer
passerer.1566
daglige
påstigende
ukedager(2021

uke33-37) 



Noenhundre
daglig 

12holde-
plasser 



53571kr/
påstigende 

7791kr/
påstigende 




Rammeavsetningerkollektiv 
 eta vsatt5
 51,7m
 ill.k rir ammeavsetningerinnenk ollektivinfrastruktur
Ifireårsperiodene rd
 andlingsprogrammet.E ksemplerp
 å
hvorprioriterings kjerv edf remtidigr evideringa vh
 ark ommets ålangtip
 lanavklaringena tdek anv ærea ktuellef or
kollektivtiltaks omh
 erioden2
 023-25: 
utbyggingip
● Holdeplasspakke2 
 ill.2
 021-kr 
○ styringsmål22,5m
○ byggeplanleggingigangsatt 
 022-23 
○ muligutbyggingsperiode2
 ppgraderinga vinntil1
 2h
 oldeplasser 
● Fv.950S torsand-Hommelvik,o
 ill.2
 021-kr 
○ styringsmål10m
 etaljplanlegging 
○ klartford
 022-25 
○ muligutbyggingsperiode2
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13.Metrobuss 
 gm
 indreinfrastrukturtiltakf orå s etteM
 etrobussenid
 rifti2
 019e r
Enrekkes toreo
gjennomført,o
 gM
 etrobussf ase1
 b
 lef ormelta vslutteti2
 021( KU-sak1
 0/21).Id
 em
 est
sentraled
 elenea vb
 yene rd
 etif ase1
 k unu
 tførtm
 idlertidigeinfrastrukturtiltak.In
 estef ase
erd
 etm
 ålo
 må e tablerelangsiktigeløsningerf ord
 ef ireg ateprosjekteneE lgeseterg ate,
Kongensg ate,O
 lavT ryggvasonsg ateo
 gInnherredsveien.G
 atenes kalb
 yggeso
 mti
 le ffektive
kollektivårerm
 edh
 øym
 iljøstandardo
 gm
 edg odef orholdf orm
 yket rafikanters omf erdes
langso
 gk rysserg atene. 

 7/20b
 les tyringsmål/-rammef orM
 etrobussb
 ehandlet.D
 etb
 lev edtatta te n
IKU-sak1
 gk ostnadseffektivu
 tbyggingleggesti
 lg runn.K
 ostnadsfordelingm
 ellom
nøkternstandardo
 rosjekteneb
 lev edtatth
 åndtertg jennomp
 orteføljestyringinnenfore nt otalkostnad
deulikep
 700m
 ill.2
 020-krinkl.m
 idlerti
 lb
 ussdepot.Tilskuddetti
 lb
 ussdepote rf ast( 143,6
påca.3
 gf ylkeskommunenb
 ærerk ostnadsansvaret.K
 ostnadeneti
 lm
 omsd
 ekkes
mill.2020-kr)o
 lbakeføresg jennomm
 omskompensasjon.D
 ens tatligea ndelena vfi
 nansieringen
lokaltogti
 vav ilm
 edd
 etteu
 tgjøre6
 7,2%
 .Ih
 enholdti
 lti
 lleggsavtalene tter
avkostnadenee kskl.m
 ets tatligebidragetm
 åltik ronerv edlago
 gsåd
 ersom
regjeringensbompengeforliks tård
 ens amledep
 orteføljenr eduseres. 
kostnadeneid

 eterf attetv edtakiT rondheimk ommuneo
 gT røndelagf ylkeskommuneo
 m
Elgesetergate:D
 ygningeriE lgeseterg ate.V
 iderep
 rosesst ard
 ermedu
 tgangspunkti
bevaringavv ernedeb
 end
 ete rb
 ehovf orenp
 olitiskf orankringa vp
 rosjektetso
 mfango
 g
dagensgateløp,m
 mgangm
 edu
 likep
 rinsippalternativer
finansieringsmodell.Prosjektgruppajobberif ørsteo
 mrådetr undtS amfundet.N
 ærmereu
 tredninga vp
 rinsippvalgf orr estena v
forvegnettetio
 idtstilt/sidestiltk ollektivløsning,s tård
 eretterf ort ur.P
 rosjektetjobberm
 ot
gata,inkludertm
 021/2022s oms kalb
 eslutten
 ødvendigef øringerf or
enpolitisks akv edårsskiftet2
 ittp
 olitiske nigheto
 mf øringenek and
 etaljreguleringa vg atas tarte
detaljreguleringavg ata.G
våren2022. 

 etopprinneligep
 rosjekteto
 mfattert od
 elprosjekt,d
 elstrekning2
 ( Skansen)
Kongensgate:D
 ( Voldgata- S t.O
 lavsg ate).F ord
 issed
 elstrekningenejobberprosjektetm
 ed
ogdelstrekning3
 olitiska vklaringo
 mp
 rinsippvalgf orløsningen.
etkunnskapsgrunnlagf ore np
 ovedsaka ntallf elt,f eltbruko
 glokaliseringa vs tasjonerf or
Prinsippavklaringengjelderih
 usso
 gt rikkp
 åd
 eu
 liked
 elstrekningene.P
 olitisks ake rp
 lanlagt
Metrobuss,ordinærb
 021.F orutsattp
 olitiske nighetk and
 etaljplanleggingp
 åbegynnes,o
 g
fremmethøsten2
 dligsts tartei2
 023. 
utbyggingkanti
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 tgjørd
 ets omo
 pprinneligv ard
 elstrekning1
 ( Nordre
NordreIlevollen:NordreIlevollenu
 ongensg ate.B
 ystyreto
 gf ylkestingetv edtoki2
 018a t
Ilevollen-S kansen)ig ateprosjektetK
 tvidesti
 lå inkludereN
 ordreIlevolleno
 gIlas tasjon.P
 rinsipielle
gateprosjektetKongensg ateu
 lanløsningo
 gfi
 nansieringh
 arv ærtlagtframf orP
 Ro
 gK
 Uifl
 ere
forholdrundtk valitetsnivå,p
 lg runne nk valitetp
 ås ammen
 ivås omv edtattig ateprosjektet
runder.Prosjektetleggerti
 5/21u
 tbygginga vg ateprosjektetN
 ordre
Innherredsveien.Kontaktutvalgetv edtokis ak3
 oldeplasser( styringsramme5
 8,5m
 ill.2
 021-kr).D
 etg jennomføress om
Ilevollen,inkluderth
 rosjektm
 edo
 ppgraderinga vt rikkesporetBergsligata- S kansen. 
etfellesp

 ordreIlevolleng jennomføresi2
 021-22h
 vorfi
 nansieringi2
 021f orskutteres
UtbyggingavN
 022.Ih
 enholdti
 lv edtakiK
 ontaktutvalgets kalfi
 nansieringa vp
 rosjektet
fraårsbudsjett2
 orteføljestyringinnenforf astsattr ammeti
 lM
 etrobuss.M
 idlenea vsatt
håndteresgjennomp
 gK
 ongensg ateikkeskalr eduseress omf ølgea vb
 evilgningenti
 lN
 ordre
tilInnherredsveieno
 ettea vklaresv edn
 ester evideringa vh
 andlingsprogrammet. 
Ilevollen.Håndteringena vd

 eltit o;Innherredsveienv estf raB
 akkeb
 ruti
 l
Innherredsveien:Prosjekteterd
 stf raB
 assengbakkenti
 lS axenborga llé.
BassengbakkenogInnherredsveienø
 ste ra vklarto
 gkostnads-o
 gk valitetsnivåe rp
 olitisk
PrinsippløsningenforInnherredsveienø
 yggeso
 mm
 edg odb
 æreevne,o
 gp
 rosjektetinkluderer
behandlet.Strekningenb
 go
 pparbeidelsea vs tengtek ryssti
 llommeparker. 
oppgraderingavg ate,s tasjonero
 edd
 etaljering,g runnervervo
 ga nbudsprosess,o
 gti
 dspunktf or
Fylkeskommunenjobberm
 lanlegginga vs trekningenm
 ellomB
 assengbakkeno
 gBakke
oppstartbygginge rikkef astsatt.P
 åv entip
 åventea vg atebruksplanenf orM
 idtbyen( vedtattm
 ars2
 021)o
 g
bruharv ærts attp
 lavT ryggvasonsg ate.O
 ppstartp
 rosjektutviklingf orventesi2
 023. 
løsningiO

OlavT ryggvasonsg ate:Ip
 åventea vferdigstillelsea vg a tebruksplanen,h
 arp
 lanarbeidetf or
OlavT ryggvasonsg ateliggetp
 åise ns tund.G
 atebruksplanene rn
 åv edtatt.V
 iderep
 rosesse r
ikkea vklart. 

Nyhavna:B
 yvekstavtalenå pnetikkef orå t an
 yep
 rosjekterinnia vtalen,m
 end
 etb
 le
akseptertå ø
 ker ammenf orå leggeo
 mt raséenf orm
 etrobusslinje2
 o
 verN
 yhavnao
 gp
 å
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Lade.D
 etb
 les piltinnb
 ehovfor4
 32m
 ill.k r( 2021-kr)ti
 ld
 etteif orhandlingene.D
 ete rjobbet
medu
 tredningero
 gti
 ltakete rk lartf orr egulering. 

 etrobuss2
 022-25 
Tabell14:F inansieringM





14.Jernbane,stasjonerogknutepunkt 
 tviklesm
 edh
 ensynti
 lf ortetting,
Stasjoneneogk nutepunktenelangsT rønderbanens kalu
 yområdero
 gf unksjonellet erminalero
 gs tasjonerit rådm
 edn
 ullvekstmålet.D
 et
attraktiveb
 glagese np
 lanf orr ealiseringo
 gfi
 nansieringa v
skalforetasa realavklaringero
 yvekstavtalene rf ordeltpåu
 tviklinga v
knutepunktutviklingstiltakene.J ernbanemidleneib
 ill.2
 019-kr)o
 gp
 lanskiltet verrforbindelseriS tjørdal,H
 ommelviko
 g
TrondheimS( 206m
 ill.2
 019-kr). 
Melhus(77m

 ete rinngåtte nb
 yggeavtalem
 ellomJ ernbanedirektorateto
 gB
 aneN
 OR.
TrondheimS: D
 iljøpakkenh
 arø
 ktf ra2
 06m
 ill.2
 019-krti
 l2
 93m
 ill.2
 021-kr.D
 enne
Statligbidragg jennomM
 lp
 lanskiltet verrforbindelseriS tjørdal,H
 ommelvik
økningenpåvirkerikkea nleggsbidragetti
 nleggetf orventeså s tåf erdigi2
 025. 
ogMelhus.A

 leb
 ygdi
Melhusskysstasjon:J ernbaneundergangenvedk ollektivknutepunktetis entrumb
 lskudd( 4,4m
 ill.k riå rsbudsjett2
 021)v arb
 egrensetti
 lå d
 ekkee kstra
2020.Miljøpakkensti
 ndergangenb
 leb
 ygdm
 eds tørreb
 reddee nno
 pprinneligp
 lanlagt. 
kostnaderknyttettila tu

 etigangsatta rbeidm
 edo
 mrådereguleringf orS tjørdals tasjon.
Stjørdalstasjon:IS tjørdale rd
 efinereo
 mfango
 gp
 lasseringa vt verrforbindelsen.V
 ideref remdrift
Reguleringsplanenvild
 ellomu
 likep
 artero
 ma realbruk,r ollero
 g
avhengerblanta nneta ve nighetm
 åti
 lpassese lektrifiseringo
 gd
 obbeltsporp
 åT rønderbanen.Ubrukte
finansieringskilderogm
 021fi
 nansiererd
 etv iderea rbeidetm
 edo
 mrådereguleringi2
 022.
midlerfraå rsbudsjett2
 iljøpakkene rf oreløpigikkef astsatt( fordelingm
 ellomS tjørdalo
 g
AnleggsbidragetfraM
Hommelvikmåa vklares).  
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 vergangsbrumedt rappo
 gh
 eisere ru
 nderp
 lanlegging.F orslagti
 l
Hommelvikstasjon:O
 versendtM
 alvikk ommunef orb
 ehandling.P
 rosjekteringe rig ang,o
 g
reguleringsplanero
 022-23.A
 nleggsbidragetf raM
 iljøpakkenf astsettese tterf ordeling
utbyggingforventesi2
 gH
 ommelvik. 
mellomStjørdalo

 gk nutepunkt2
 022-25 
Tabell15:F inansieringjernbane,s tasjonero





15.Trafikksikkerhet 
 elmåls omd
 irekteo
 mhandlert rafikksikkerhet:“ Antallt rafikkulykkerm
 ed
Miljøpakkenhare td
 ardts kaddes kalr eduseres.A
 ntallt rafikkulykkert otalts etts kalr eduseres”.
drepteogh
Nullvisjoneneskalv ærer ettesnor. 

 020-2024b
 lev edtatta vb
 ystyretim
 ai
Trafikksikkerhetsplanenf orT rondheimk ommune2
 edt rafikksikkerhetiT rondheim. 
2021ogleggerg runnlagetfora rbeidetm
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 022-25 
Tabell16:F inansieringt rafikksikkerhet2




 022-25-  innspillti
 la vklaring 
Tabell17:F inansieringt rafikksikkerhet2
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Charlottenlundskole,t ryggs koleveg: 
Staten- Mulighetsanalysesoms kalfi
 nansieresa vp
 artene( jf.B
 yvekstavtalenk ap.2
 .12). 
TRFK- Vagtbegrunnet.B
 ørv æres pesifikkp
 åg ater.F orm
 angeti
 ltakti
 lP
 U. 
Sek- M
 ulighetsanalyses kalfi
 nansieresa vp
 artene. 

Flatåsenskole,t ryggs koleveg: 
Staten- Mulighetsanalysesoms kalfi
 nansieresa vp
 artene( jf.B
 yvekstavtalenk ap.2
 .12). 
TRFK- Vagtbegrunnet.B
 ørv æres pesifikkp
 åg ater.F orm
 angeti
 ltakti
 lP
 U. 

 gH
 usebybadet,s ikkera dkomst: 
Heimdalvgs.o
Staten- E tterlyserb
 ehovsvurdering. 
TRFK- V
 agtb
 egrunnet,b
 ørv æres pesifikkp
 åg ater.F orm
 angeti
 ltakti
 lP
 U. 

Hjertesonep
 akke2
 : 
Staten- M
 ulighetsanalyses oms kalfi
 nansieresa vp
 artene( jf.B
 yvekstavtalenk ap.2
 .12) 
TRFK- U
 klars ekkepost. 
Sek- M
 ulighetsanalyses kalfi
 nansieresa vp
 artene. 

Industriveien,GS-tilbud: 
 ehovsvurdering.B
 ørk anskjea ksepteres- g anskek onkretisertt rossa lt. 
Staten-E tterlyserb

 ltakf v.M
 alviko
 gM
 elhus: 
Mindretrafikkteknisketi
 elhusk ommune- E rd
 etr iktiga tM
 Ps kalfi
 nansiered
 ennet ypenti
 ltak?B
 ørikke
MalvikogM
 enyttes? 
ordinæreinvesteringsmidlerb

 rosjektutviklinga vt rafikksikkerhetstiltak 
Tabell18:S ammenstiltinformasjonf rap
Tiltak 

Beskrivelse 

Reppe-Vikåsen,
GS-tilbud 
Forsøket/
Romolslia,
kryssutbedring 

GS-veg.Nytt
23mill 
tilbud 
Fortauog
gangfelt.
Utbedrettilbud  4,5mill 

Fv.715
Trolla-Flakk 

Styringsmål 

Fysiske
Antall
størrelser  brukere 
ATP:140
gående,85
1100m  syklende 
ATP:150
2,5m
gående,75
bredde  syklende. 
ÅDTbil5600,
13%tunge
ca.6,2km kjøretøy. 
1900
skolebarn,5

skoler 

Etablere
5millper
belysning. 
strekning 
Bedregangog
Hjertesone
sykkelforholdved
3mill 
pakke2 
skoler. 
Sykkelvegmed
fortau,
Fv.6658
kryssombygging
Utleirvegen,
ogsikringav
65mill(sykkel),
Omkjøringsv.- gangfelt.

Steindalsvegen  Utbedrettilbud  35mill(TS) 
Fv.6666
Gløshaugen–

Uavklart 
10mill 
Lademoen 


Noenhundre
trafikanter
daglig 

Kostnadpr. Kostnadpr.
meter/antall bruker 
102222
20909kr/m  kr/trafikant


802kr/m 

20000
kr/trafikant
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Rammeavsetningertrafikksikkerhet 
 eta vsatt1
 22,1m
 ill.k rir ammeavsetningerinnent rafikksikkerheth
 vor
Ifireårsperiodene rd
 andlingsprogrammet.E ksemplerp
 å
prioriteringskjerv edf remtidigr evideringa vh
 ark ommets ålangtip
 lanavklaringena td
 ek anv ærea ktuellef or
trafikksikkerhetstiltaks omh
 erioden2
 023-25: 
utbyggingip
● Forsøket/Romolslia,kryssutbedring 
○ styringsmål4,5m
 ill.2
 021-kr 
 yggeplanlegging 
○ klartforb
 023 
○ muligutbyggingi2
 erg-Høstadkorsen,G
 S-veg
● Fv.707S pongdalsvegen,B
 ill.2
 018-kr 
○ styringsmål65m
 021,d
 erettero
 ppstartb
 yggeplanlegging 
○ reguleringsplanforventesv edtatti2
 023 
○ muligutbyggingi2
 tleirvegenx T orsv eg,k rysstiltak 
● Fv.6658U
 ill.2
 019-kr 
○ styringsmål5m
 yggeplani2
 022 
○ arbeidmedb
 022-23 
○ muligutbyggingsperiode2
 elysning 
● Fv.715T rolla-Flakk,b
 ill.2
 021-kr 
○ styringsmål4,5m
 edb
 yggeplan 
○ klartfora rbeidm
 022-23 
○ muliggjennomføring2
● Saksvikkorsen,fortau( Malvik) 
 ill.2
 019-kr 
○ styringsmål3,5m
○ detaljplanleggingpågår 
 023 
○ muligutbyggingi2
 ussholdeplassv eds kysstasjon( Melhus) 
● Ombyggingavb
 ill.2
 020-kr 
○ styringsmål2m
○ detaljplanleggingpågår 
○ sannsynligutbyggingi2022 


16.Sykkel 
 rioriterto
 ppgaveå u
 tarbeidee nh
 ovedplanf ors ykkeliM
 iljøpakken.D
 ete rb
 ehov
Detere np
 efineree th
 ovednetts omb
 indera vtaleområdets ammen.T rasévalg,a mbisjonsnivåo
 g
foråd
 olitisk.O
 verordnetn
 ettf ors ykkelv aro
 ppeti
 l
prioriteringsrekkefølgemåf orankresp
 Uijanuar2
 020,m
 end
 ab
 egrensetti
 lT rondheim.D
 ete rigangsatte np
 rosess
behandlingiK
 ede nh
 ovedplanf ors ykkels omo
 gsåinkludererS tjørdal,M
 alvik
foråv idereførea rbeidetm
ogMelhus.

 1/20ip
 rogramrådetsm
 øte2
 5.06.2020b
 led
 etb
 eslutteto
 ppstart
Saupstadbrua:Isak9
 ede ns tyringsrammepå1
 42m
 ill.k r.P
 rosjektetg jennomføres
utbyggingavS aupstadbruam
 ls ikkerhetsfaktorf orlokalstabilitetio
 mrådeth
 are tter
medtotalentreprise.S kjerpetk ravti
 mfangeta vp
 rosjektet.K
 onkretinnebærerd
 etteb
 ehovf or
avtaleinngåelseendreto
 albunnen,ikkem
 idlertidigs omf orutsattir eguleringsplan.
permanentmotfyllingid
 etydelig,m
 eno
 ppdaterts tyringsrammef oreliggere nnåikke.
Merkostnadenerb
 erkostnadenm
 ellome ntreprenøro
 gb
 yggherree rh
 eller
Ansvarsforholdogf ordelinga vm
 åb
 akgrunna vd
 etteh
 arikkep
 rosjektetm
 eldinnb
 ehovf ory tterliger
ikkeavklart.P
 022.D
 ete rp
 r.o
 ktober2
 021b
 evilget1
 22m
 ill.k rti
 lp
 rosjekteto
 g
finansieringi2
30 



 ill.k r.If orslagti
 ls tatsbudsjett2
 022e rd
 eta vsatt2
 1m
 ill.k rti
 l
regnskapsført49m
Saupstadbrua. 

 022-25 
Tabell19:F inansierings ykkel2
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 022-25-  innspillti
 la vklaring 
Tabell20:F inansierings ykkel2


Økninginnsatsv interdriftk v: 
Staten- P
 rinsippdiskusjonø
 nskes. 
TRFK- P
 rinsippdiskusjono
 mø
 kninga vm
 idlerti
 ld
 rift. 

Brattørruta,H
 7-Ranheim: 
Staten- Ø
 nskers amkjøringm
 edS VVp
 rosjekth
 ovedsykkelvegR
 otvoll-Ranheim. 

FrodeR
 innansv eg: 
Staten- O
 ppfattess omv edlikehold.. 
TRFK- B
 egrensea ntallP
 U.H
 øys ump
 åu
 prioriterts trekning. 

 ybro,d
 el5
 : 
Klæburuta,Gamleb
 sikkerp
 åp
 rioritering m
 tpå ti
 lretteleggef orh
 øyhastighetss ykkelvegie t
Staten-U
 S4
 o
 g6
 ( lignendep
 roblemstilling) 
vrimleområde.Tidligereg odtattD

Persaunvegen: 
 sikkerp
 åp
 rioritering.Ikkep
 åhovednett.S tatenm
 enerinnsatsb
 ørp
 rimærtr ettes
Staten-U
motoverordnetr uter. 
TRFK- B
 ørp
 rioriterem
 idlerti
 lv iktigs ykkelnett.H
 øyts tyringsmål 
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Saupstadbrua-Husebyu
 ngdomsskole: 
Staten- Ø
 nskeligå r evurderem
 idleneti
 lP
 U.M
 uligå t an
 edb
 eløpet? 
TRFK- B
 ørp
 rioriterem
 idlerti
 lv iktigs ykkelnett.H
 øyts tyringsmål. 

Mellomila,E rlingS kakkesg ate,T ordenskioldsg ateo
 gS medbakken,D
 ronningensg ate: 
Staten- Ø
 nskerå s lås ammen d
 issep
 rosjektene.M
 angep
 rosjekterti
 lP
 U,m
 uligå r edusere
totalbeløpb
 ruktti
 lP
 Uv edå s lås ammenp
 rosjektene. 
TRFK- IE rlingS kakkesg atee rd
 etn
 yligg jennomførtti
 ltak.0
 ,5m
 ill.k rti
 lp
 rosjektutviklinga v
Mellomilae rh
 øyt.B
 ehovf orå b
 egrensea ntallP
 U. 
Strindvegen,K
 ystadlia/Byåsveien,J ohanT illersv ei-Heimdalsvegen,K
 ongsvegen: 
Staten- Ø
 nskerå s lås ammend
 issep
 rosjektene.M
 angep
 rosjekterti
 lP
 U,m
 uligå r edusere
totalbeløpb
 ruktti
 lP
 Uv edå s lås ammenp
 rosjektene. 
TRFK- B
 ehovf orå b
 egrensea ntallP
 Uo
 gp
 rioriterem
 idlerti
 lv iktigh
 ovednett.
Kystadlia/Byåsveien;o
 verlapperm
 ede ksisterendep
 rosjektp
 åf ylkesveg.J ohanT illers
vei-Heimdalsvegen;e tablertti
 lbud,f orh
 øys um. 

 el): 
Bøckmansveg( kommunald
 edT RFKs ittp
 rosjekt. 
Staten-S amkjørm
TRFK- Overlappermede ksisterendep
 rosjektp
 åF V.U
 nødvendigm
 ede genu
 tredningp
 åK
 V
20m
 eteru
 nnaF V. 

 S-inspeksjonerF V: 
TiltaketterG
 ernestb
 eo
 mm
 idler.H
 enviserti
 ls tatensp
 rinsipielleti
 lnærmingti
 l
Staten-T iltakslistef ørst,d
sekkeposter. 
 øre ntenk onkretiserese llere ndresti
 lP
 Um
 edr amme0
 ,5m
 ill.k ro
 gd
 eretterk omme
TK-B
medk onkreteti
 ltak.F .e ks.PUf ørsteh
 alvår,o
 gr esterendeb
 evilgninge tterp
 resentasjonP
 R. 
TKh
 ara llereden
 oenk onkreteti
 ltakp
 åk ommunales ykkelruters omf ølgea vk artlegginga v
veierm
 edr iksvegfunksjons omk anv ærea ktuellef ore nti
 lsvarendes amlepottp
 åk ommunal
veg. 

 F osenkaia-Jernbanebrua: 
TSSSykkelvegf ase2
 ørfi
 nansieresa vu
 tbygger.E rd
 etteti
 ltaku
 to
 ver
TK-L øsnings omf ølgers omr ekkefølgekravb
rekkefølgekravir eguleringsplanen? 

SykkelparkeringiT rondheim: 
 ommunensa nsvar? 
TRFK-K
 tredningsoppgaves oms kalfi
 nansieresa vp
 artene( jf.B
 yvekstavtalen
SVV-S tøtterT RFK. U
kap2.12) 
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 rosjektutviklinga vs ykkeltiltak 
Tabell21:S ammenstiltinformasjonf rap
Tiltak 

Beskrivelse 

Brøsetvegen,
HenrikOurens
veg-Sigurd
Jorsalfarsveg 

Sykkelvegmed
fortau.Utvidet
tilbud.Delav
Brøsetruta 

Fysiske
Styringsmål størrelser Antallbrukere 
ATP:180-410
gående,230
syklister.136
fotgjengere254
syklistertaltfire
15,8mill
timer26.5,ÅDT
(-20/+40%) 250m  sykkelca.275. 
ATP:700-2800
gående,110-130
syklister.116
fotgjengere261
syklistertaltifire
18,2mill
timer25.5,ÅDT
(-20/+40%) 270m  sykkelca.300 

Sykkelvegmed
Brøsetvegen,
fortau.Utvidet
FrodeRinnans tilbud.Delav
veg-Kirkvollen  Brøsetruta 
Sykkelvegmed
Jonsvannsruta fortau.Utbedret
17mill
Nord
tilbud.Delav
delstrekning6  Jonsvannsruta  (+40/-20%) 250m 

Kostnad
Kostnadpr.
pr.
m/antall  bruker 

63200
kr/m 

24687-38536
kr/trafikant
(ATP),57454
kr/syklist
(ÅDT) 

67407
kr/m 

6211-22469
kr/trafikant
(ATP).60666
kr/syklist
(ÅDT) 

ATP:500gående,
52000
2000syklende 
kr/m 
ATP:1600gående,
500syklende.
Klæbuveien
Brederefortau.
Tellinger25.5irush:
220m,3 681gåendeog1165
mellomHans
Utbedrettilbud.
m,5,5m syklende,ÅDTsykkel 40909
Osnesgateog Delav
9mill 
kr/m 
vegbane  ca.1300 
Gløshaugveien  Klæburuta. 
ATP:150gående,
100syklister.8
Utbedringav
fotgjengereog14
2mill(+/-20
28571
snarveg.
syklistertaltifire
Grilstadvegen  Utbedrettilbud. %) 
70m 
kr/m 
timer2.6 
Bredereogmer
TSS–Ny
funksjonell
1,6mill
80000
sykkelskinnei sykkelskinne.

kr/m 
Sjøgangen 
Utbedrettilbud. (estimat)  20m 
TSS–
Sykkelhotell
Estimert3,1 150
20667pr.
undertrapptil Sykkelhotell.

Nytttilbud. 
mill 
plasser 
plass 
Sjøgangen 
Sykkelvegmed
fortau.Utvidet
tilbud,ny
Rv.706
sykkelbru.Delav
Hovedsykkelveg prioritert
124mill(inkl
Estimat:1000-2000 467925
Lillebyskole– hovednett,
Nordtvedtsgate riksvegfunksjon. planlegging) 265m  syklendepr.døgn  kr/m 
Sykkelvegmed
fortau.Utbedret
Hovedsykkelveg tilbud.Delav
forE6,
prioritert
60mill(inkl
54545
Søbstadvegen– hovednett,
JohnAaesveg  riksvegfunksjon. planlegging) 1100m  ATP:560syklende  kr/m 

6800
kr/trafikant 
4285
kr/trafikant
(ATP),6
923/sykkel
(ÅDT) 

8000
kr/trafikant
(ATP) 





62000-124
000
kr/syklende 

107142
kr/syklist 
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Sykkelvegmed
fortau.Utbedret
Hovedsykkelveg tilbud.Delav
100-150gående,
forE6,John
prioritert
80mill(inkl
900-1000SDTsykkel, 61538
Aaesveg–
hovednett,
Okstadøy 
riksvegfunksjon. planlegging) 1300m  ATPsykkel600-800.  kr/m 
Sykkelvegmed
fortau.Utbedret
tilbud.Delav
Hovedsykkelveg prioritert
150mill(inkl
forE6,Okstadøy hovednett,
-Selsbakk 
riksvegfunksjon. planlegging) 1700m 
Sykkelvegmed
fortau.Utbedret
tilbud.Delav
Hovedsykkelveg prioritert
110mill(inkl
forE6,Tonstad- hovednett,
Selsbakk 
riksvegfunksjon. planlegging) 2300m 
Nytttilbud.
Sammen-
Gangog
125mill
hengende
sykkelbruover GS-nettindre (foreløpig

Gaula 
anslag) 
ringrute. 

GS-veg
Monstuflata-
Gimsvegen 

Brattørruta
H7-Ranheimdel
1og4 
Brattørruta
H7-Ranheimdel
3 

Klæburuta
delstrekning5,
GamleBybro 

Persaunvegen 

Korttidstelling:
100-150gående,
900-1000SDTsykkel. 88235
ATPsykkel600-800.  kr/m 

Korttidstelling:100
gående,500-650SDT
47826
sykkel,ATPsykkel
kr/m 
600-700. 





69565-80000
kr/trafikant
(manuell).
100000-133
333kr/syklist
(ATP) 
130434-150
000kr/
trafikant
(manuell).
187500-250
000kr/syklist
(ATP) 
146666-183
333kr/
trafikant
(manuell).
129411-183
333kr/syklist
(ATP) 



Kortidstelling
Gimsevegenog
Nytttilbud.
6666-10000
Gimsebru.Grovt
Bedre
krper
estimertÅDTsykkel
sammenheng
trafikant,33
100-150,grovt
5mill(grovt 520-620 estimertÅDTgående 8064-9615 333-50000
formyke
estimat)  m 
kr/m 
trafikanter 
persyklist 
400-600. 
ATP120-340gående,
30-100syklister.
15227-44666
Telling26.5:40
kr/trafikant
gåendeog79
(ATP).38285
syklisteriløpetav2
Sykkelveg.
6,7mill
650mog timer.ÅDTsykkelca
kr/syklist
6633kr/m (ÅDT) 
Utbedrettilbud. (-20/+40%) 360m  175. 
230m,
Sykkelveg.
6,5millkr bredde3 ATP225gående,100 28261
20000
Utbedrettilbud. (-20/+40%) m 
syklister 
kr/m 
kr/trafikant 
Utvidetfortau.
Utbedrettilbud.
Delav
9,5millkr
ATP:3800gående, 76000
1900
sykkelrute
125m 1200syklister. 
(+40/-20%) 
kr/m 
kr/trafikant 
Klæburuta. 
ATP300-1000
gående,150-700
syklister.Tellinger
71.176-
26.5:142
268.888
fotgjengere,194
Sykkelvegmed 121-135
kr/trafikant
syklister,ÅDTsykkel 80667
1500m  ca225. 
fortau. 
mill 
kr/m 
(ATP). 
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Toveissykkelveg
mellom
TSS–Sykkelveg Fosenkaiaog
Fase2Fosenkaia Jernbanebrua.
1,7mill 
-Jernbanebrua  Nytttilbud. 
Fv.6666
Gløshaugen– Sykkelfelt.
Utbedrettilbud. 95mill 
Lademoen 
Sykkevegmed
fortau,
kryssombygging
65mill
ogsikringav
Fv.6658
gangfelt.
(sykkel),35
Utleirvegen 
Utbedrettilbud. mill(TS) 
Sykkelvegmed
fortauinkl.2
17mill
holdeplasser.
Fv.6658
Utbedrettilbud. (sykkel),5
TorbjørnBratts Hengersammen mill
veg 
medUtleirvegen (kollektiv) 
Sykkelvegmed
Samletfor
fortauog
BrattørrutaH7- GS-veg.
del5-7:10
Ranheimdel5-7 Utbedrettilbud. millkr 

Telling1time
12.10.2021,16
120m
syklisterog10
14166
lang,3m gående.Grovt
bred,360 estimertÅDTsykkel kr/m,4722 14167-28333
kr/syklist 
pr.m2 
m2 
60-120. 
Noenhundredagligi
hver



trafikantkategori 



850m 





420m
SVmF,220
mGS-veg 





20000
kr/m
sykkel+
2.500.000
krpr.
plattform  

15625
kr/m 




Rammeavsetningersykkel 
 eta vsatt1
 135,4m
 ill.k rir ammeavsetningerinnens ykkelh
 vor
Ifireårsperiodene rd
 andlingsprogrammet.E ksemplerp
 ås ykkeltiltak
prioriteringskjerv edf remtidigr evideringa vh
 lanavklaringena td
 ek anv ærea ktuellef oru
 tbyggingip
 erioden
somhark ommets ålangtip
2023-25: 
 S-veg(del3
 ) 
● Brattørruta,H7-Ranheim,G
 ,5m
 ill.2
 021-kr 
○ styringsmålpå6
○ byggplanoge rvervs tårf ort ur 
 023-24 
○ muligutbyggingsperiode2
 gs ykkelvegm
 edf ortau( del6
 ) 
● JonsvannsveienNord,k rysstiltako
 ill.2
 021-kr 
○ styringsmål17m
 yggeplani2
 022 
○ arbeidmedb
 022-24 
○ muligutbyggingsperiode2
 akklandet( del4
 ) 
● Klæburuta,NedreB
 ill.2
 021-kr 
○ styringsmål15m
 yggeplani2
 022 
○ arbeidmedb
 022-24 
○ muligutbyggingsperiode2
 akklandet( del6
 ) 
● Klæburuta,ØvreB
 ill.2
 021-kr 
○ styringsmål22m
 yggeplani2
 022 
○ arbeidmedb
 022-24 
○ muligutbyggingsperiode2
 snes’v eg-Gløshaugveien( del1
 2) 
● Klæbuveien,HansO
 ill.2
 021-kr 
○ styringsmål9m
 yggeplani2
 022 
○ arbeidmedb
 022-23 
○ muligutbyggingsperiode2
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17.Gange 
 lev edtattif ylkestingeto
 gb
 ystyreti2
 016,“ Gåm
 er- k jør
Engåstrategif orT rondheimb
 rioriterera td
 ets kalv ærer asktå g åti
 lm
 ålpunkts oms koler,
mindre”.Gåstrategienp
 ga ndre
senter/lokalsenter,holdeplasser,a rbeidsplasskonsentrasjoner,idrettsanleggo
fritidsformål. 

 etf oreslåttsatta vs ekkeposterd
 ad
 ettee rm
 indreo
 mfattendeti
 ltaks om
Forsnarveiere rd
 rioriteringa vs narveiers kalleggesf ramf orP
 rogramrådet
sjeldenkreverr egulering.P
 ehandlesif orbindelsem
 edr evideringa vh
 andlingsprogrammet. 
underveisiå rete llerb

 022-25 
Tabell22:F inansieringg ange2



 022-25-  innspillti
 la vklaring 
Tabell23:F inansieringg ange2



Snarveipakke9
 : 
 etb
 ørif ørsteo
 mgangs ettesa vm
 idlerti
 lk unp
 rosjektutvikling. 
TRFK-D

Gyldenløvesgate: 
Staten- Svarerikkep
 åb
 estillingf raP
 rogramrådet.K
 ostnadf remdelesf ors tor. 
TRFK- H
 øyts tyringsmål. 
Sek- Ikkes amsvarm
 edb
 estilling. 
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Nyhavna,gangforbindelse: 
 mgangs etta vm
 idlerti
 lk unP
 U,inntil5
 00.B
 ekymretf orm
 idlertidighet. 
Staten-If ørsteo
 ørd
 etif ørsteo
 mgangs ettesa vm
 idlerk unti
 lP
 U? 
TRFK-B

Lykkmarka,fortau: 
 nødvendigm
 ed5
 00ti
 lP
 U.F orø
 vrigu
 sikkerp
 åprioritering. 
Staten-U
TRFK- BegrenseantallP
 U.S narvegerb
 ørp
 rioriteresf oranf ortau. 

Venusvegen,fortau: 
Staten- Unødvendigmed5
 00ti
 lP
 U.F orø
 vrigu
 sikkerp
 åp
 rioritering. 
TRFK- BegrenseantallP
 U.S narvegerb
 ørp
 rioriteresf oranf ortau. 

ThoningOwesensg ate,f ortau: 
 nødvendigm
 ed5
 00ti
 lP
 U.F orø
 vrigu
 sikkerp
 åp
 rioritering. 
Staten-U
TRFK- BegrenseantallP
 U.S narvegerb
 ørp
 rioriteresf oranf ortau. 

 rosjektutviklinga vg åtiltak 
Tabell24:S ammenstiltinformasjonf rap
Tiltak 

Beskrivelse 

Fysiske
Styringsmål størrelser 
Sju
snarveier,
14mill 
tot.2160m

Utbedre
Snarveipakke8 snarveier 
Opprinneligdel
SnarveiBerg avsnarveipakke
skole 
7.Nytttilbud  6,5mill 
Ranheimsveien
Nyttfortau 
4mill 
fortau 
Helårsforbindelse
Gyldenløves
forgående.
gate 
Etablerefortau  18mill 


100m 
480m 

Kostnadpr.
Antallbrukere 
m/antall 
Sumpakke8(ATP):
2782gåendeog
6481kr/m 
1083syklende 


109gående 
ATP:2000gående
daglig,270
syklendedaglig.  40000kr/m
ATP:620-1110
gående,115-256
37500kr/m
syklende 

Kostnadpr.
bruker 
3622
kr/trafikant
59633
kr/trafikant
1762

 kr/trafikant
13177-24
489
 kr/trafikant


Rammeavsetninggange 
 eta vsatt1
 25,7m
 ill.k rir ammeavsetningerinneng angeh
 vor
Ifireårsperiodene rd
 andlingsprogrammet.E ksemplerp
 åg åtiltak
prioriteringskjerv edf remtidigr evideringa vh
 lanavklaringena td
 ek anv ærea ktuellef oru
 tbyggingip
 erioden
somharkommets ålangtip
2023-25: 
● AletteBeyersv eg,f ortau 
 ill.2
 021-kr 
○ styringsmål8,6m
 021,a rbeidm
 edb
 yggeplani2
 022 
○ reguleringsplanforventesv edtatti2
 023 
○ muligutbyggingi2
 ingvålvegen,f ortauv edL unds nuplass 
● Fv.6654R
 ill.2019-kr 
○ styringsmål10m
 gb
 yggeplanf orventesf erdigstiltp
 rimo2
 022 
○ reguleringsplanvedtatto
 022-23 
○ muligutbyggingsperiode2
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18.Tiltakmotstøy 
 gu
 tendørsf ors tøyfølsomb
 ebyggelseo
 gv irksomheters kal
“Trafikkstøyinnendørso
 yvekstavtalensd
 elmål7
 . 
reduseres”,jamførb

 022-25 
Tabell25:F inansierings tøytiltak2




 022-25-  innspillti
 la vklaring 
Tabell26:F inansierings tøytiltak2




Utredningavs tøysituasjonenifm.k ollektivtrafikk:
Staten- Utredningsoppgavefinansieresa vp
 artene( jf.B
 yvekstavtalenk ap2
 .12). 
TRFK- F orv agp
 ost,b
 ørv æres pesifikkp
 ås trekning.  

Rehabiliteringavs tøyskjermer: 
Staten- Oppfattessomv edlikehold.U
 sikkerp
 åo
 md
 ete rr iktigp
 rioritering. 
TK- B
 ærerprega vv edlikehold.K
 revers ome tm
 inimuma td
 ete re nf orbedringi
støyskjermingsevnen/måltstøy. 

 rosjektutviklinga vs tøytiltak 
Tabell27:S ammenstiltinformasjonf rap
Fysiske Antall Kostnad Kostnad
Styringsmål størrelser brukere  pr.m/ant. pr.bruker

Tiltak 

Beskrivelse 

OddHusbysveg
støyskjerm 

Skifteuteksisterende
støyskjermermednye. 7mill 
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19.Mobilitet 
 obilitet2
 022-25 
Tabell28:F inansieringm




 obilitet2
 022-25-  innspillti
 la vklaring 
Tabell29:F inansieringm


HjemJobbHjem,økninginnsats: 
 nskerr esultaterf ra2
 022f øra vgjørelseo
 mø
 kning2
 023-25f attes. 
Staten-Ø

Rammeavsetningermobilitet 
 eta vsatt1
 1m
 ill.k rir ammeavsetningerinnenm
 obilitet.D
 etteh
 ar
Ifireårsperiodene rd
 andlingsprogram2
 021-24h
 vord
 etis amordningsmøteiK
 U( sak2
 7/20)b
 le
bakgrunnih
 lm
 obilitetm
 ed3
 0m
 ill.k rip
 erioden2
 021-24.Ø
 kningenb
 le
vedtattåøker ammenti
 runnetb
 egrensningers omf ølgea vp
 andemienh
 ard
 etv ært
øremerketHjemJobbHjem.G
 ppstartena vH
 jemJobbHjem,o
 gd
 etteg jenspeilesir ammeavsetningeru
 toveri
forsinkelserio
perioden.  


20.Øvrigeinnsatsområder 
Koordineringoga dministrasjon 
 andlingsprogramhard
 etinnenforh
 vertt emaområdev ærts pesifiserte tb
 idragti
 l
Itidligereh
 arv ærtm
 idlers oms kald
 ekkep
 artenesg enerellep
 lanlegging,
felleskostnader.Detteh
 lknytningti
 lM
 iljøpakkensv irksomhet.D
 enne
koordineringoga dministrasjoniti
 åe rp
 lassertu
 nderø
 vrigeinnsatsområder,e rih
 andlingsprogram
budsjettposten,s omn
 ede tk onkretbeløpti
 lh
 vera vp
 artene,inkluderts ekretariatet. 
2022-25spesifisertm

 019g jennomførte np
 rosessm
 edu
 tarbeidelsea vo
 verordnedef øringerk nyttetti
 l
Detblei2
 ga dministrasjon( PR-sak1
 31/19o
 g
fakturering,herunderk ostnaderf ork oordineringo
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 issef øringeneb
 lee valuerti2
 020( PR-sak1
 26/20)o
 glagtti
 lg runnf or
KU-sak29/19).D
 021.H
 andlingsprogrammetsa vsetningerti
 lk oordineringo
 g
avsetningeneiå rsbudsjett2
 021-nivået. 
administrasjonere nindeksreguleringa v2

 nansieresinnenford
 enneb
 udsjettpostene rb
 egrensetti
 lo
 ppgavers om
Oppgaversoms kalfi
 ffentligfi
 nansiering.K
 oordineringo
 ga dministrasjon
normaltikkedekkesg jennoma nneno
finansierer: 
 iljøpakkeninternto
 ge ksterntp
 åo
 verordnetn
 ivå 
● oppfølgingavM
 iljøpakkenss tyringsorgan,inkludertf orberedendea rbeid 
● deltakelseiM
 lp
 olitiskb
 ehandling,b
 egrensetti
 ls akera vg enerellk arakter
● forberedelseavs akerti
innenforMiljøpakken 
 åloppnåelseo
 ga realutviklingjf.b
 yvekstavtalen 
● rapporteringpåindikatorerf orm

 gg enerellep
 lanerm
 eds iktep
 åå d
 okumentereb
 ehovf or
Mulighetsanalyser,utredningero
 lM
 iljøpakkenfi
 nansieresa vk ommuneneo
 gf ylkeskommunen( ref.
tiltaksoms pillesinnti
 .12).F inansieringa vidéutviklinge rp
 ås ammem
 åtep
 artenesa nsvar.
byvekstavtalepunkt2
 nansieringa vu
 tredningo
 ginnledendep
 lanlegginga vtiltakf remgåra v
Statensansvarf orfi
 .12. 
byvekstavtalenspunkt2

 lh
 andlingsprogrammeth
 arT rondheimk ommuneb
 edto
 ma td
 enå rlige
Vedinnspillti
 kesm
 ed0
 ,1m
 ill.k ru
 to
 ver2
 021-nivået.D
 ettep
 åb
 akgrunna va t
budsjettrammenø
 mfangm
 edb
 yvekstavtalene nnd
 ets omv ar
rapporteringpåa realindikatorerv ilf ås tørreo
 ymiljøavtalen,b
 ådem
 edh
 ensynti
 lf rekvens,a ntallindikatorero
 ga ntall
etterspurtib
 ae nk oordinerender olleia rbeidet
kommuner.Detf orutsettesa tT rondheimk ommunes kalh
medrapportering. 

 vilkeo
 ppgavers oms kalfi
 nansieresinnenforb
 udsjettposten
Entydeliggjøringa vh
 ensiktsmessigf orå s ikree nmestm
 uliglikp
 raksis
koordineringoga dministrasjonv ilv æreh
hospartene. 
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 vrigeinnsatsområder2
 022-25 
Tabell30:F inansieringø




 vrigeinnsatsområder2
 022-25-  innspillti
 la vklaring 
Tabell31:F inansieringø




 ylogistikk: 
Næringstransport-B
Staten- Mandatetfremståru
 llent.D
 ete rf oru
 klartp
 åd
 etteti
 dspunktet. 
TK- U
 klartd
 efinertti
 ltako
 gf orventetm
 åloppnåelse. 
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 etrobussystemet: 
Evalueringavm
Staten- Mangelfulltbeskrevet.F orø
 vrigu
 tredningsoppgaves omp
 artens kalfi
 nansiere. 
TK- M
 angelfullb
 eskrivelse. 

Teknologiprosjekterg enerelt: 
Staten- Ø
 nskert ydeligerer ammerf orp
 rosjektene.D
 etv irkers oma td
 etliggerb
 indinger
fremiti
 dm
 edt ankep
 åa nsettelsea vp
 rosjektledere. 

Samkjøring: 
TK- T eknologienbørd
 rivesa vm
 arkedeto
 md
 ete rlevedyktig.Informasjonb
 ørh
 åndteres
 osp
 artenee lleris amarbeidet.S amkjørings om
gjennomannetinformasjonsarbeid,h
 ynamiskt ransporttilbud. 
konseptkane ventueltinkluderesid

Digitalruteinformasjon: 
 nskerm
 erinformasjono
 mti
 ltaket.U
 sikkerp
 åh
 vorford
 etteikkee rA
 tBsitta nsvar. 
SVV-Ø

Koordineringo
 ga dministrasjonT K: 
Staten- Ø
 nskeringenø
 kninga vm
 idlerti
 lk oordineringo
 ga dministrasjon 
TRFK- Ikkeg runnlagf orå d
 ifferensierem
 ellomT Ko
 gT RFKs likd
 etb
 leg jorti2
 021( 0,3m
 ill).
Differansenp
 å0
 ,3m
 ill.k rb
 leiå rsbudsjett2
 021b
 egrunnetm
 eda tT Kivaretars amordninga v
politiskes aker,m
 end
 ettea nsesikkelengers omr eellg runnf ord
 ifferensiering.Y tterligere
økningia dministrasjonskostnaderu
 to
 ver2
 021-nivåm
 åiti
 lleggb
 egrenses( 0,1m
 ill). 

21.Avslutningavprosjekter 
 estillingp
 åa llen
 yep
 rosjekters omp
 artenee ro
 mforenteo
 må t ainni
Detlagesb
 rosjekters omg årf rae nf aseti
 le na nnen.D
 ettef orå a vklarepartenes
Miljøpakken,samtp
 ensynti
 lo
 ppgaver,ø
 konomi,f remdrifto
 ga nsvarsforhold.N
 åre tp
 rosjekt
forpliktelsermedh
 elhet,leveress luttrapport.Id
 eti
 lfellerh
 vorp
 artenes erd
 et
ergjennomførtis inh
 rosjekteru
 tena tb
 estilteo
 ppgavere ru
 tført,s kald
 ette
hensiktsmessigåa vsluttep
 andlingsprogrammet.Id
 ettekapitleto
 mtalesp
 rosjekters om
godkjennespolitiskg jennomh
 tena tb
 estilteo
 ppgavere ru
 tført. 
parteneforeslårå a vslutteu

Tiltakiht.f orurensningsforskriftenk v: 
Dete ri2
 017-2018b
 evilget3
 ,5m
 ill.k rti
 lti
 ltakiht.f orurensningsforskriftenlangsk ommunal
veg.D
 etb
 leb
 estilte nu
 tredninga vu
 tsatteb
 oliger( basertp
 åo
 verordnets tøykartleggingi
2017)f orå a vdekkeo
 md
 ete rk ravo
 mti
 ltake llerikke.V
 idereb
 led
 etb
 estiltp
 lanleggingo
 g
gjennomføringa vs tøyreduserendeti
 ltakf ord
 eb
 oligenes omh
 ark ravp
 åd
 et.Iu
 tredningen
bled
 etk onkludertm
 eda tingenb
 oligerp
 åk ommunaltv egnetth
 arinnendørss tøynivåo
 ver
42dB ogf ølgelige rd
 etikkea ktueltå g jennomføreti
 ltakinnenford
 enneb
 estillingen.
Trondheimk ommunef oreslårå a vsluttep
 rosjekteto
 gf rigjøreu
 bruktem
 idlerti
 lf remtidige
tiltakinnens tøys omb
 lirv edtatta vM
 iljøpakken.P
 rogramrådets tøtterf orslaget( sak3
 2/21). 

BuengetØvre: 
 uengvegenb
 les tarteti2
 010f orå s ikret ryggs koleveg
Prosjektetmede tableringa vf ortauiB
 lF latåsens kole.F orslagti
 lr eguleringsplanb
 les endtinnti
 lf ørsteg angs
fraBuengetti
 eto
 ppdagetm
 anglerip
 lanforslaget.S tørstedelena v
behandlingi2015.Ie tterkante rd
 edh
 øyf aregradsklasse.V
 iktigeg eotekniskef orholdm
 å
traséenliggerik vikkleiresonem
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 ersomm
 ans kalg åv iderem
 edp
 rosjektet.I
derfora vklarespår eguleringsplannivåd
 nderu
 tarbeidelse,e rd
 etfl
 erea ndreti
 ltakh
 vorb
 eregnet
trafikksikkerhetsplanensome ru
 llegge rd
 ets toru
 sikkerhetk nyttetti
 lk ostnadenip
 rosjektetg runnet
nyttee rhøyere.Iti
 mrådet.P
 åb
 akgrunna vd
 etteanbefalerT rondheimk ommuneå 
geotekniskef orholdio
 rogramrådets tøtterf orslaget( sak7
 0/21). 
avslutteprosjektet.P

 ymiljø: 
Innovasjon- Effektanalysea vt ransporttiltakib
 leiå rsbudsjett2
 021a vsatt0
 ,3m
 ill.k rti
 linnovasjonsprosjektetE ffektanalysea v
Detb
 ymiljø.Intensjonenv are tfi
 reårigs amarbeidm
 ellomT rondheimk ommune,
transporttiltakib
 ærumk ommuneo
 gS VVf orutsatts tøttef raN
 orges
NTNU,T røndelagfylkeskommune,B
 rosjekteth
 arf åtta vslagp
 ås øknado
 ms tøtte,o
 gg runnlagetf or
forskningsråd.P
 rosjektete rikkelengreti
 ls tede.M
 iljøpakkenså rligeb
 idragp
 å0
 ,3m
 ill.k r
gjennomføringa vp
utgår. 


 gMelhus 
22.RammerogtiltaksplanerStjørdal,Malviko
 lk ommuneneS tjørdal,M
 alviko
 g
Byvekstavtalenv iseriv edlegge nf ordelinga vr essurserti
 ela va vtalen,m
 enk ommuneneh
 arf ore gend
 elø
 nskete no
 versikt
Melhus.Detteerikkee nd
 vilkemidlers omk anb
 liti
 lførtk ommuneneg ittd
 eø
 konomisker ammero
 g
overh
 idlenes omti
 lføresg jennom
forutsetningers omliggertilgrunnf orinngåelsena va vtalen.M
 ekkek ommunenesk ostnadere kskl.m
 va. 
byvekstavtalens kald

 edenforv iserr ammeneib
 yvekstavtalen( justertm
 edk ommunald
 eflator2 ti
 l2
 2-kr)
Tabellenn
 ed⅓p
 åh
 vera vk ommunene. K
 olonnenFordeltH
 P2022-25e ru
 tdragfrat abellene
fordeltm
 ltakih
 andlingsprogrammet. 
medomforenteti

 alviko
 gM
 elhus2
 022-25 
 2:Veiledender ammerf orS tjørdal,M
Tabell3


Ih
 enholdti
 lb
 yvekstavtalens kalk ommuneneS tjørdal,M
 alviko
 gM
 elhusfi
 nansiereti
 l
 019-kr,m
 ed⅓
 p
 r.k ommune( KU-sak1
 5/19,inkl.it abell3
 1).D
 etteti
 lsvarer
sammen56mill.2
 vera vd
 et rek ommunenep
 å1
 ,9m
 ill.2
 022-kr.K
 ommunalem
 idler
enårligforpliktelsef orh
 lå fi
 nansieretiltakie genk ommuneo
 gf remgåra vh
 andlingsprogrammetsk ap.
benyttesti
 vfinansieringskilder.  
Fordelinga

 ppgittit abelleno
 verb
 enytteso
 gsåd
 elera vti
 lskuddetti
 ld
 rifta v
Itilleggtilr ammeneo
 ld
 rifta vk ollektivtilbudetik ommuneneu
 tenforT rondheim. 
kollektivtrafikkti


2

 runnk ommunald
 eflators omb
 enyttesik ommuneproposisjonen;2
 020:3
 ,1%,2
 021:2
 ,7%o
 g
Lagttilg
2022:2
 ,9%. 
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23.Oppsummering 
 andlingsprogram2
 022-25e rå rsbudsjettf or2
 022.A
 ndreå re rinnspillti
 l
Førsteå rih
 023ogå rsbudsjett2
 023iM
 iljøpakken.F orp
 erioden2
 023-25e rd
 eta vsatt
statsbudsjett2
 ee nkelteti
 ltaksområdenes omv ilk onkretiseresv edf remtidig
veiledender ammerinnenford
 etp
 ågårparallelteta rbeidm
 ede nlangsiktig
revideringa vhandlingsprogrammet.D
 gresultateta vd
 ennep
 rosessenv ilinnarbeidesv edn
 ester evideringa v
tiltaksplan,o
 enudisponerter eservenu
 tgjørc a.2
 ,7m
 rd.k r. 
handlingsprogrammet.D

 roduktf ora llep
 arteneiM
 iljøpakkeno
 gu
 tarbeides
Handlingsprogrammete retf ellesp
 ellomk ommunene,f ylkeskommuneno
 gs taten.P
 rogramrådeth
 ar
gjennometsamarbeidm
 åb
 akgrunna va vklarter etningslinjero
 gp
 artenes
drøftetdes ammenstiltee tatsinnspillenep
 åloppnåelseo
 gk ost/nyttevurderinger.O
 mforenteb
 etraktningere r
dokumentasjona vm
 ga vvikendes ynspunkte rs ynliggjortie gnet abeller.
innarbeidetihovedtabelleneo

 glånebehov2
 022-25 
 3:Inntekter,f ordeltek ostnadero
Tabell3


 lh
 andlingsprogram.D
 ete riå rsbudsjett2
 022
Tabelleng jenspeilerdetf remlagtef orslagti
 238mill.k rti
 lg jennomføringa vo
 mforenteti
 ltak.F ordeltek ostnaderi2
 023-25v iser
fordelt1
omfangeta vo
 mforenteti
 ltakinkludertr ammeavsetningers omf ordelesti
 lp
 rioriterteti
 ltak
vedf remtidigr evideringa vh
 andlingsprogrammet.R
 ammeavsetningenev ilreduseresid
 en
 artenebliro
 mforenteo
 ma tti
 ltaki“ hvitet abeller”s kalinnarbeidesi
gradp
 ehovf ora vklaringu
 tgjør7
 5,9m
 ill.k ri2
 022o
 gt otalt
handlingsprogrammet.Innspillmedb
 elep
 erioden2
 022-25.M
 edu
 tgangspunktid
 etfremlagtef orslagetti
 l
198,2m
 ill.krforh
 ehovf orlåneopptaki2
 022-25.D
 ete rd
 alagtti
 lg runn
handlingsprogramv ildetikkev æreb
 50m
 ill.k rv edinngangenti
 lp
 erioden.  
enkapitalbeholdningpåv el4

 4:Fordeltek ostnadero
 gb
 indinger2
 022-25 
Tabell3
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Forti
 ltaksområdeneh
 ovedveg,M
 etrobuss,jernbaneo
 gd
 rifta vk ollektivtrafikke re ns tor
andela vr ammeneb
 undeto
 pp,m
 ensf orti
 ltaksområdenelokalv eg,g atebruk,k ollektiv
infrastruktur,t rafikksikkerhet,s ykkel,g angeo
 gs tøye re nm
 indrea ndela vr ammeneb
 undet. 

Fordelinga vm
 idleriå rsbudsjett2
 022p
 åti
 ltaksområder: 


Dete rs piltinnf orslagti
 lm
 idlerp
 å1
 59p
 rosjekterih
 andlingsprogrammeth
 vorava llet re
parterm
 enera t9
 6a vd
 isseb
 ørp
 rioriteres.D
 e8
 innspillenes omm
 anglerti
 lfredsstillende
dokumentasjonf orå g åv idereti
 ld
 etaljplanlegging,e rp
 resentertik apittel7
 .R
 esterende5
 5
innspille rit rådm
 eds enereå rsp
 raksisp
 lassertih
 vitet abeller. 

Dete rr elativtlitep
 rosjekters omh
 ark ommetlangtn
 okip
 lanleggingf ora vsetninga vm
 idler
senereå r.D
 ev iktigstee rN
 ydalsbrua,T anem- T ulluan,m
 etrobussprosjektiInnherredsvegen,
Kongensg ateo
 gN
 ordreIlevollen,t red
 elstrekningerp
 åh
 ovedsykkelvegm
 ellomG
 ildheimo
 g
Lilleby,t of ortausprosjekto
 g g ang,s ykkelo
 gk ollektivtiltakp
 åS luppen. 

Innspillti
 ls tatsbudsjett2
 023m
 åv ærev edtattid
 etteh
 andlingsprogrammet. 

Tilå rsbudsjett2
 022e rd
 ets piltinne ts torta ntalln
 yeti
 ltakti
 lp
 rosjektutvikling.F oreløpige r
bare2
 4a vd
 isset attinniå rsbudsjettet,m
 ensy tterligere4
 0n
 yeti
 ltake rti
 ld
 iskusjon
(plasserti“ hvitet abeller”). 
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24.Fordelingavfinansieringskilder 
 versikto
 verh
 vordanh
 andlingsprogrammetsb
 udsjettrammerti
 ld
 et
Idettekapitteletg ise no
 rosjekterfi
 nansiert.T abellenee rs ortertp
 r.e tat( ansvarligf org jennomføringa v
enkeltep
 edfordelinga vti
 ltakp
 åfi
 nansieringskilder. 
tiltaket)m

 etm
 angeu
 likefi
 nansieringskilders omh
 verh
 arf øringerk nyttetti
 lb
 ruko
 g
IMiljøpakkenerd
 åfølgendet abeller.D
 ete rlagtti
 lg runna t: 
dettee rhensyntattip
 gf ylkeskommunalta nsvarsområdes kal
 åkommunalto
● Mva-kompensasjonp
 lM
 iljøpakken( jf.b
 yvekstavtalen).B
 udsjettrammenf or
tilbakeføress ominntektti
 gfylkeskommunalep
 rosjektere rinklusivem
 va-kompensasjon.I
kommunaleo
 va-kompensasjonlagtinnf orp
 rosjektera ve nv isss tørrelse,
tabelleneere stimertm
 indreprosjekte rikked
 etteb
 eregnet.F aktiskm
 va-kompensasjona vregnes
form
 edå rsrapportering.

etterskuddsvisiforbindelsem
 pptrekka vb
 ompengerf rab
 omveiselskapet.
● Statensv egvesenhara nsvarf orå f oretao
 gT røndelagf ylkeskommunev iderefakturerek ostnader( ekskl.
Trondheimk ommuneo
 ompengerti
 lS tatensv egvesen.D
 ete rf ormidlete ne genr utine
mva)s omdekkesa vb
 ette. 
ford
 ets tatligeinvesteringstilskuddetti
 l
● Statensv egvesenutbetalerd
 edgrunnlagik ostnadere ksklusivem
 va.T røndelag
metrobussprosjektenem
 aransvaretf orå s ammenstillef akturagrunnlag( bådep
 å
fylkeskommuneh
 gfylkeskommunalep
 rosjekter)s omk ildef oru
 tbetalinga vd
 ets tatlige
kommunaleo
tilskuddet. 
 tbetaltu
 likeb
 elønningsmidlerf ras tateno
 gh
 ar
● Trøndelagf ylkeskommunefårå rligu
 ppd
 etteih
 enholdti
 lv edtattb
 udsjett.K
 ommunene
ansvaretf oråf ølgeo
 va)ti
 lf ylkeskommunen. 
viderefakturererk ostnader( ekskl.m
 ppførtm
 edIo
 gII,o
 gh
 envisertilbyvekstavtaleno
 g
● Belønningsmidlererit abelleneo
 ard
 etaljerto
 versikto
 verh
 vordand
 ettes kalf ølgeso
 pp. 
tilleggsavtalen.F ylketh

 ltakp
 åfi
 nansieringskilderu
 tarbeidese tters amordningiK
 Ui
 edfordelinga vti
Tabellerm
januar. 


25.Pågåendeprosjektmedtildeltemidlerfør2022 
 dligereå rsbudsjetts amtv edtakiP
 rogramrådo
 gK
 ontaktutvalgv isera t
Engjennomgangavti
3
 65 s måo
 gstorep
 rosjekters omp
 ågåriM
 iljøpakken.Io
 verkanta v1
 00p
 rosjekter
dete rca.2
 rosjektutvikling( 87p
 rosjekteri2
 020),iti
 lleggh
 arv el2
 5p
 rosjekter
erknyttettilf asenp
 rosjektutviklingp
 r2
 .t ertial.V
 el9
 0p
 rosjektere ru
 nder
rapportertå haf erdigstiltp
3

Etatenesrapporteringp
 r2
 .tertial,r edusertm
 edd
 ep
 rosjekters ome
 rr apporterts omferdigstilt. 
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 r.2
 .t ertial.E nd
 ela vd
 issep
 rosjektene
detaljplanlegging( reguleringsplan-erverv-byggeplan)p
 idlerti
 lu
 tbygging.A
 ntallp
 rosjekth
 voru
 tbyggingp
 ågåre r3
 6.I
haritilleggf åtta vsattm
 lanta nnetK
 oordineringo
 ga dministrasjonf or6
 a vp
 artene,4
 
kategorien“ Annet”liggerb
 ld
 riftstiltako
 g1
 1prosjekters ome re nd
 irekteo
 ppfølginga v
prosjekterk nyttetti
byvekstavtalen. 



 ågåendep
 rosjekts orterte tterf ørsteb
 udsjettildeling: 
Enfordelingavp



 ver,m
 eng rupperte ttera nsvarlige tat: 
Sammegrunnlagsomo
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 ndervisera ntallp
 rosjekterp
 r.p
 rosjektfasep
 r.e tat: 
Figurenu



 ågåendep
 rosjektere rg jengittu
 nder,g rupperte tterf ørsteå rp
 rosjektet
Detaljertlisteoverp
 iljøpakkenså rsbudsjett: 
fikktildeltmidleriM
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26. Prosjektbeskrivelserhovedveger
Hovedveger
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Rv.7 06Nydalsbruamedtilknytninger

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektetomfattern yS
 luppenbru(Nydalsbrua)o gtilknytningenetil
vegnettetpåb eggesidera velva,bådedets omfinnesidagogdet
fremtidigevegnettet.Bruavils enerek oblestildenp lanlagte
Byåstunnelen.EksisterendeS
 luppenbruerstattesavn ygang-og
sykkelbru.Prosjektetblesendtpåa nbuds ommeren2019,og
byggestartvarhøsten2020. 
Ia vtalem
 ellompartene,vedtattiT
 rondheimbystyre3.9.2020o gi
Fylkesutvalget8.9.2020erprosjektetsinnholdogfinansiering
avklart.PåkjøringsrampenforE6s ørerperdagsdatoikkee ndelav
entreprisen. 

Formåletm
 edtiltaket:

Leggetilr ettef orennyhovedvegstrekningsomivaretarkravtil
miljø,fremkommeligheto gtrafikksikkerhetlangsOsloveienog
Nidelvkorridorenf ora lletrafikkgrupper.E
 rstatteeksisterende
Sluppenbrusomeris værtdårligforfatningogikkehargodn ok
standardetterdagenstrafikkmengder. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Nydalsbruabidrartilåf erdigstilleetavlastendehovedvegsystemsom
begrensertrafikkpåandreg atero gv egeroggirbedreutgangspunkt
foråprioriteremiljøvennligetransportmidler.  

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Utbygging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanogbyggeplan

Muligutbyggingsperiode: 

2020-2024 

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunnavkostnadsanslagbasertpåb
 yggeplan,førendeforutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
1463

2022

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

ANSLAG

2020

59

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

Beløp(mill):

657,1

300

260

186

55,8

Prosjektfase:

UB

UB

UB

UB

UB

Restbevilg.

IKU-sak36/21ble9 0,2mill.kro mdisponertf raavsluttederiksvegprosjekttilNydalsbrua.D
 ette
inngåritidligerebevilget. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Hovedveger
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.704Tanem-Tulluan

Ansvarlige tat: 

TRFK 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

NyvegmellomTanemogTulluan.V
 eganleggetso mfanger
beskrevetireguleringsplanen,somb ådeerkonkretogdetaljertp åde
flesteområdene.Hovedelementeneiveganleggeter: 
- Hovedvegeridagen(4.300m
 )
- Kryssogavkjørsler
- Tunnel(980m)
- Konstruksjoner,bruer( 93/36m
 )o gtunnelportaler
- Avbøtendetiltakilandskapogforytremiljø
- Vegerfordriftogfriluftsliv(1.630m)
- Gang-ogsykkelveg(300m
 )
- Støyskjerming( 250m)

Formåletm
 edtiltaket:

Etableregod,trafikksikkero gm
 estm
 uligmiljøvennligvegtil
næringsområdetvedT
 ulluan.H
 erunderå fåtrafikkenutenom
Tulluan.Altsomend elavh elhetligo gg odforbindelsefra
SandmoentilT
 ulluan 

Tiltaketsbidragtil
måloppfyllelse: 

Målknyttettilnullvekst,m
 iljøvennligtransportogtrafikksikkerhet.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Reguleringsplanvedtatt,prosjekteringferdig.

Muligutbyggingsperiode: 

2021-23 

Samordningandre
tiltak/grensesnitt: 

Veganleggetsomfangergodtd efinertir eguleringsplanen,menflere
grensesnittmåkonkretiseresoghåndteresf orå unngåutydelig
omfangellera nsvar.F
 v.7 04hard isseviktigstegrensesnittene: 
- Arbeidm
 edtilgrensendereguleringsplanerellerrealiseringav
nærings-ogboligarealer
- Avbøtendetiltakforytrem
 iljø
- Grunnervervogerstatningsoppgjør
- Håndteringa vuttakavgrusmasser,bådepraktiskogkommersielt
- Disponering/deponeringa vsteinmasserfratunnel
- Midlertidigtrafikkavviklingianleggsperioden
- Koordineringmedandreetater(kabeleiere,VA-ledninger)
- Kommunikasjonmedinteressenter(naboer,grunneiereog
kommune)

61

Usikkerhetiprosjektet

-

Kvalitetireguleringsplan
Grunnerverv
Marked
Geologi

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
468,6 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2020

10% 

2021 

SVV-anslag29.08.2018:4 42,1mill.k r

STYRINGSRAMME
Fastsettespåbakgrunnavkostnadsanslagbasertpåb
 yggeplan,førendef orutbygging 
Styringsramme(mill.k r):

Kroneverdi( år):

480,9

Vedtattiårsbudsjett(år):

2022

2022

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

Beløp(mill):

91,6

140

180

69,3

Prosjektfase:

DP,UB

UB

UB

UB

2025

Restbevilg.
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Hovedveger
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

E6OmbyggingavKlettkrysset

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

OmbyggingavKlettkrysset.

Formåletm
 edtiltaket:

Sikreavviklingg jennomkrysset,s lika ttilbakeblokkeringmotE
 6
unngås. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Redusererisikoforulykkerv edattilbakeblokkeringmotE6u nngås.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging

Planstatus: 

Byggeplan

Muligutbyggingsperiode: 

2021-2022

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendef orutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
40

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2022

10%

ANSLAG

2020

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

15

25

Prosjektfase:

UB

UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

15mill.krfinansieresmedmindreforbrukf raE6Jaktøya–Sentervegen,25mill.finansieresmed
bompenger(forskutterti2021jf.KU-sak11/21). 
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27. Prosjektbeskrivelserlokaleveger
Lokaleveger
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6684Tillerflata–Tillerbrua

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Forsterkningavs trekningenm
 ellomT
 illerbruaogFlotten
forsamlingshus.Børtasenv urderingavheleFv.6 684. 

Formåletm
 edtiltaket:

Måleterå fåentrafikksikkerv eg,h erunderf orsterkning,
rekkverksetting,sikringa vløsmasser–k vikkleireområde.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Trafikksikkerveg,herundermulighetforåutviklee tk ollektivtilbud
somidagikkeermuligp ågrunna vvegensbeskaffenhet.Dettevil
underbyggeb yvekstavtalensm
 ålo møktandelkollektivreiser. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Planstatus: 

Ingeniørgeologiskrapport  

Muligutbyggingsperiode: 

2023 

Samordningandretiltak: 

Vedlikeholdir egiavfylkeskommunen

Usikkerhetiprosjektet 

Kvikkleireområde 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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28. Prosjektbeskrivelsergatebrukstiltak
Gatebrukstiltak
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

RavelsveitaogSommerveita

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Oppgraderinga vgatedekkelengstø stiSommerveita( ca.80m2)og
Ravelsveita(ca.350m2). 
Sommerveitab inderTorvets ammenm
 edNordregateogerenviktig
gangforbindelsemellommålpunktiMidtbyen.Varmekablers ikrer
snøfritilgjengelighetheleå ret. 
RavelsveitabindersammenP
 rinsensg ateo gM
 unkegataogeren
viktigsnarveiforbindelsemellomh oldeplassogservicetilbudi
Midtbyen.

Formåletm
 edtiltaket:

Ravelsveitaharidagdårligframkommelighetgrunnetsværtujevne
overflatermedaltforstorttverrfall. 
Sommerveitae ridagdelviso ppgradertm
 ednytrillevennlig
steinleggingogvarmekableriforbindelsem
 edgravingforVAanlegg.
Finansieringa vdettek omf raMiljøpakken.Densistebitenmangler
(lengstøst)oghere rdetidage tujevntdekkeutenvarmekabler.Forå
fåtilenhelhetligsammenhengerd etd erforønskeligå oppgradere
restenavveita. 
Formålete råetableree tg atedekkes ombådehensyntaruniversell
utformingogb ymiljø.O
 ppgraderingavd ekketinnebærerleggingav
brosteiniht.Trondheimkommunesb rosteinsveiledersomblevedtatti
2020.B
 rosteinsveilederenerutarbeidetinærtsamarbeidmed
handikapforbundetogblindeforbundet. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketvilbidratilatbyenblirmertilgjengeligforalleslikatflere
kanb eveges egtilfots.Tiltaketvilo gsåbidratilatdetblirenklereå
kommesegtilk ollektivholdeplasss amtøktbrukertilfredshet.  

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Forprosjektgjortsomend elavb rosteinsveilederenogtiltakkan
derforgåretttild etaljplanlegging. 

Innspilltilprosjektfase:

Detaljplanlegging(byggeplan) 

Planstatus: 

Ikkebehovfornyreguleringsplan.

67

Muligutbyggingsperiode:

2022-2023 

Usikkerhetiprosjektet 

Arkeologi,menf remgangsmåteerivaretattib rosteinsveilederen.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
4,8 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1

Prosjektfase:

DP

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

DelenavSommerveitas ome rf erdigo ppgradert.
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Gatebrukstiltak
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Redusertgjennomgangstrafikk(Midtbyen)

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Tiltakogløsningerforå redusereg jennomgangstrafikkengjennom
Midtbyen. 

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edprosjekteteråg jennomføretiltaksomkanbidratil
redusertgjennomgangstrafikkiM
 idtbyen. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Ens torandelavb iltrafikkeniMidtbyenerg jennomgangstrafikk.
Tiltaks omkanr eduseregjennomgangstrafikkenkano gsåh agod
effektpådentotaleandelenavk jøringimiljøpakkensavtaleområde
ogbidratilredusertbiltrafikkogflerereisermedkollektiv,sykling
oggange. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Samordningandretiltak: 

Kansamordnesmedtiltaksomf ølgeavg atebruksplanforMidtbyen

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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29. Prosjektbeskrivelser kollek vtransport
Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

GjennomkjøringSivertThonstadsvei/VestreRosten

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

DaS
 ivertT
 honstadsveib levalgtsomtraséforMetrobussen,bledet
bestemtatforbindelsenmellomSivertT
 honstadsveio gVestre
Rostenskullestengesforåreduseregjennomkjøring.F
 orslageterå 
åpneoppforbuss,entenv edås kilte,s ettoppenb omellerpåannen
måtesørgef oratdeterk unb usss omkankjøremellomSivert
 osten. 
ThonstadsveiogVestreR

Formåletm
 edtiltaket:

Vedå gjennomføretiltaketv ilmanfåk orterereisetidforbussen.
Dagenstraséopplevessome n"melkerute"grunnetb egrensningeri
kjøremønster. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Gjøraktuelllinjemerattraktivd aflerevilvelgeå tabussen.Vilgi
laveredriftskostnad. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,2

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

TSSJernbanebrua-Brattørbrua,kollektivfelt

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Fornyelse,oppgraderingogutvidelsea vkollektivfeltmellom
JernbanebruaogBrattørbruaiforbindelsemedgjennomføringav
utbyggingavTrondheimStasjonssenter.
Lengdeca.230meteribeggeretninger–p lanleggesiht.vegeiers
gjeldendenormaler,håndbøkerogr etningslinjer,norskestandarder,
etc.

Formåletm
 edtiltaket:

Endringa vdagenstrafikkmønsterfratofeltsbussgateogtofelts
bilvegtilsidestiltekollektivgaterogmidtfeltforbiltrafikksamt
opparbeidelsea vnyek ollektivfeltfraPolitihusettilBrattørbrua.
Forbedretogutvidettraseforkollektivtrafikk.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tilretteleggingforeffektivo gpublikumsvennligkollektivtrafikk.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanleggingogu tbygging 

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanr20140024

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Samordningandretiltak: 

Utføresisammenhengmeddenøvrigeu tbyggingavTrondheim
Stasjonssenteriht.vedtattreguleringsplan–herk onkret
opparbeidelseavg ateo gu tomhusanleggettera tG
 ryta
ParkeringskjellererbygdogførnyttTerminalbyggpåTrondheimS

igangsettes 

Usikkerhetiprosjektet

Normaleu sikkerheterknyttettilplanlegginga vsliketiltak:
- Investeringsbeslutninger
- Kapasitetentreprenørmarked/Endringkostnadsnivå
- Tekniskplangodkjenning
- Diversetillatelserfram
 yndigheterogetater

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunnavkostnadsanslagbasertpåb
 yggeplan,førendeforutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
2,4

2017

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
25%

Oktober2 017

Elementskjema

2022

71

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

2,7

Prosjektfase:

DP,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Holdeplasspakke2

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Femh oldeplasseroppgraderesmedkantstein,taktilmerking,nytt
dekkeogendretgeometritilpassetb usseridrift.Umiddelbart
nærliggendefortauo ppgraderes.Holdeplasser: 
● Alfheimsvingen(2plattformer,delvisombyggingtil
kantstopp)
● ChristianJelstrupsvei( 1p lattform,ombyggingtilkantstopp)
● Jakobslivegennedre(2plattformer)
● OppsynsmannEggensv eg(2plattformer,ombyggingtil
kantstoppo gf ortaustiltak)
● Thaulowbakken(2plattformer,ombyggingtilk antstoppog
fortaustiltak)

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketgjennomføresf orå gjøreholdeplasserpåhovednettetmer
likemetrobussholdeplassene,o gf orå sikretryggoguniverselt
utformetav-ogp åstigningf orb rukerne. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppfyllelsea vmålknyttettilmiljøvennlig
transport,trafikksikkerheto gtilgjengelighet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Planstatus: 

Ulikp lanstatusforulikeprosjekter.O
 ppsynsmannE
 ggensvegkan
kreved ispensasjonf raformål.Thaulowbakkeninngåriplanforslag
hosprivatutbygger. 

Muligutbyggingsperiode:

2022-2023

Samordningandretiltak: 

Usikkerhetiprosjektet

-

Samordnesmedø vrigeholdeplasspakker
HoldeplassJakobslivegenn edrek oblestilprosjekt
Jakobslivegenkryssutbedringvedutbygging

Utfallavdispensasjonssøknad,behandlingstidr eguleringsplan
Thaulowbakken 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
22,5 

2021

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
40% 

2022 

73

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5 

2 

Prosjektfase:

PU 

DP/byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.

2mill.krtilbyggeplanleggingblef orskuttertiPR-sak47/21.

KART/PROSJEKTSKISSE

KartviserlokasjonerforholdeplasseriH
 oldeplasspakke2
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Holdeplasspakkeøst

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

14h oldeplassermedtils ammen23plattformerskalo ppgraderes.
Holdeplasseneliggerp åogin ærhetenavRosten.Dettegjelder
følgendeholdeplasser: 
IJ ohnAaesveg(AtBlinje15,16og45):
● Moltmyraø st(2p lattformer)
● Moltmyra(1plattform)
● Torvmyra(2plattformer)
● Tonstadgrenda(2plattformer)
● ØstreR
 osten(1p lattform)
IV
 estreR
 osten(AtBlinje16):
● Idrettsveien(2plattformer)
● C.J.H
 ambrosvei( 2p lattformer)
● MarcusThranesvei( 2p lattformer)
● SivertT
 honstadsveg(2plattformer)
II ndustriveien(AtBlinje1 6o g4 6)
● JohanNygaardsvoldsv ei(1plattform)
● Lundemobakken(2plattformer)
● Adresseavisen(2plattformer)
Detk anunderveisiprosjektutviklingend ukkeoppinformasjons om
indikereratenkeltholdeplasserb ørtasutave llerinkluderesi
prosjektet. 
If orbindelsemedutbyggingenavHallsteingårdendresrutef orAtB
linje45gjennomSjetnmarka.D
 etblirb ehovf orå etableretonye
ensidigeholdeplasser: 
● Parallellen(1plattform)
● PaulSkolemestersveg( 1p lattform)
Dete rbehovforentilsvarendeholdeplassiMikkelvegen,mendenne
konseptutredesg jennomMiljøpakkensfortausprosjektiMikkelvegen
i2021. 

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketg jennomføresforåg jøreholdeplasserpåh ovednettetmer
likemetroholdeplassene,ogforåsikretryggoguniverseltutformet
av-ogpåstigningforbrukerne. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketb idrartilo ppfyllelseavmålknyttettilmiljøvennlig
transport,trafikksikkerheto gtilgjengelighet 
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STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Planstatus: 

Detk anienkelttilfellerværenødvendigås øked ispensasjonf ra
reguleringsplanensformål. 

Muligutbyggingsperiode:

2023

Samordningandretiltak: 

-

Usikkerhetiprosjektet

Holdeplasspakkevest
FortauMikkelvegen

Detk anunderveisiprosjektutviklingend ukkeoppinformasjons om
indikereratenkeltholdeplasserb ørtasutave llerinkluderesi
prosjektet. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Holdeplasspakkevest

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

10h oldeplassermedtils ammen19plattformerskalo ppgraderes. 
HoldeplasseneliggerpåF
 latåsen,p åLundåsen,påH
 eggstadmoenog
iÅsveien.Dettegjelderfølgendeh oldeplasser: 
IH
 øgreina(AtBlinje1 6og40):
● HøgreinaØvre(2plattformer)
● Høgreina(2plattformer)
IØ
 vreFlatåsveg( AtBlinje23)
● ØvreFlatåsveg(2plattformer)
● Flatåsensenter( 2plattformer)
IK
 ongsvegen(AtBlinje16)
● Skytterbanen(2plattformer)
● Klokkstein(2p lattformer)
● JohnP.Kroglundsv eg(2plattformer)
IH
 eggstadmoen(AtBlinje46)
● Heggstadmoen2( 2plattformer)
● Heggstadmoen4 (2plattformer)
IØ
 vreFlatåsvegv urderesdetomdeterb ehovf oretnyttoge ffektivt
omstigningspunkt.D
 etteinnebæreråtilretteleggeforå snuen
metrobussiområdetdersomd etblira ktueltås tarteinnsatsturerpå
M2her. 
IB
 reidablikveienerdetbehovforenn yh oldeplassvedÅ
 sveien
skoles omerstatningforF
 ramveienholdeplassr etningøst,d ad enne
fjernessomendelavprosjektetmedsykkelvegiBreidablikveien.
Dennyeholdeplassenv urderess omrekkefølgebestemmelseinnmot
enutbyggeriområdet. 

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketg jennomføresforåg jøreholdeplasserpåh ovednettetmer
likemetrobussholdeplassene,o gf orå sikremereffektivbetjeningav
holdeplasseneo gtryggoguniverseltu tformetav-o gp åstigningfor
brukerne. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketb idrartilo ppfyllelseavmålknyttettilmiljøvennlig
transport,trafikksikkerheto gtilgjengelighet. 
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STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Planstatus: 

Detk anie nkelttilfellerværen ødvendigåsøkedispensasjonfra
reguleringsplanensformål. 

Muligutbyggingsperiode:

2023

Samordningandretiltak: 

-

Usikkerhetiprosjektet

Holdeplasspakkeøst
TrafikksikkerhetstiltakØvreFlatåsveg
SykkelvegBreidablikveien

Detk anunderveisip rosjektutviklingend ukkeo ppinformasjonsom
indikereratenkeltholdeplasserb ørtasutave llerinkluderesi
prosjektet. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Tilretteleggingfornyeleskur

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Tiltaketomhandlern ødvendiginvesteringfravegeierforå
tilretteleggef ornyeleskursomk ostnadsfrittertilgjengeligviaavtale
medClearChannel. 
Bakgrunn 
Trondheimkommune,Trøndelagf ylkeskommuneogS
 tatens
Vegvesenharifellesskapinngåttenk ontraktmedClearChannel
NorwayASomleveringo gv edlikeholdavreklamefinansierte
bymøbler.Kontraktenløperf ra2018til2 032. 
Tilbudetf inansieresavreklamepåb ussleskur,bysykkelstasjonerog
skjermpåbysykkelen,itilleggtilb rukerbetaling.Detskalleveres
340leskurførsteavtaleårmede nøkningtil4 00iår2025.Itillegg
skalalleleskurpåmetroholdeplassdriftesavC
 learChannel. 
Itilleggtilatavtalenfornyereksisterendeleskurgiravtalentilgang
påca6 0-70nyeleskurforallevegkategorier,somdeulikevegeiere
beslutterp lasseringena v.Forutsetningenf oråf åtilgangtildisseerat
grunnenerklargjortforoppsettingavleskur. 
Tiltaket 
Tiltaketinnebæreråtilrettelegges likatClearChannelkanlevereet
komplettleskurm
 edtilhørendeb etongfundament.Detteinnebærer
planeringavg runn,samtfremføringa vstrømforbelysningogevt.
sanntidsinformasjon. 
Omfangetforågjennomføred ettev ilvarieref raholdeplasstil
holdeplassavhengigavs tedligef orhold.T
 iltakenesomfange r
differensiertitrekategorier: 
- Tiltakskategori1- litekomplisert
Fremføringavstrømogplaneringp åeksisterendeterreng.
- Tiltakskategori2-n oekomplisert
Merkrevendearbeidforf remføringavstrøm,e ndelny
kantsteinogf.eks.behovforterrengtilpasning/mur.
- Tiltakskategori3–k omplisert
Størredeleravh oldeplassenvilmåtteoppgraderes.
Foråavklarehvilkeholdeplassersomb ørp rioriteresfornyttleskur,
harT
 røndelagf ylkeskommune,Trondheimk ommuneogAtBjobbet
sammenf orlageenprioriteringsliste.Dennelistenerbasertpåantall
påstigendepassasjerer,mendete rgjortn oens kjønnsmessige
vurderingerif orholdtilmomentersomnærhettilskoleogandre
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institusjoner.Detanbefalesatdetleggeso pptilåutplassere50nye
leskurforåkunnehac a.10-20leskurtilgjengeligviderei
avtaleperioden(fremtil2032).Avd e50holdeplassenesom
prioriteresforleskur,er3 4leskurp åkommunalvego g1 6p å
fylkeskommunalv eg. 
Økonomio goppfølging 
Utbyggingskostnadeneerbasertpåe rfaringstallfrau tbyggings-og
driftsavdelingeneibådefylkeo gk ommune.Dissekostnadene
inkludererbådep lanlegging,utbyggingogmva. 
Dissetalleneergrunnlagforkostanderid etretiltakskategoriene: 
- Tiltakskategori1- litekomplisert - kr200000,- Tiltakskategori2-noekomplisert- kr400000,- Tiltakskategori3-komplisert-kr650000,Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketerå gjørenødvendigtilretteleggings likat
økningeniantallleskurs omeravtaltmedClearChannelk an
realiseres.Tiltaketvilgibedreforholdf orb usspassasjerene.Tiltaket
skalrepresenteree nekstrainnsatsogikkee rstatteansvarsom
gjennominngåttea vtalererp ålagta ndreaktører. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilågie tb edretilbudtilk ollektivreisende.Dette
bidrartiløktkollektivandel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanleggingogutbygging

Muligutbyggingsperiode: 

2022-2024 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
13,5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

25% 

2022 

Styringsmålerbasertp åbyggherreoverslag12.04.21.Styringsmåletøkertil19,5mill.krnårleskur
langsf ylkesveginkluderes.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg. 

2022 

2023 

2024 

Beløp(mill):

5,5

4

4

Prosjektfase:

DP,UB

DP,U
 B

DP,U
 B

2025

Restbevilg.

TRFKspilleritillegginn2 mill.k rå rligtiltilretteleggingavleskurlangsfylkesveg.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

TSSmetrobusstasjoner

Ansvarlige tat: 

TrøndelagFylkeskommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Detaljplanleggingogb yggingavtom
 etrobusstasjonermellom
JernbanebruaogPolitihusetiforbindelsemedutbyggingav
TrondheimStasjonssenter.Gjelderbådes ør-ogn ordsideavd ennye
kollektivtraséeniGryta–p lanleggesiht.vegeiersgjeldende
normaler,håndbøkerogretningslinjer,n orskestandarder,etc. 
Tiltaketg jelderoppgraderingfranormalbusstandardtilata nlegget
oppfyllerkravettilprosjektanvisningf orm
 etrobusstasjoner. 

Formåletm
 edtiltaket:

Dets kjerenendringavdagenstrafikkmønsterfratofeltsbussgateog
tofeltsbilvegtilsidestiltekollektivgaterogmidtfeltforb iltrafikk.
Dettes ammenmedopparbeidelseavn yem
 etrobusstasjonerpå
TrondheimSvilgiforbedretogutvidetk apasitetforkollektivtrafikk.
Bygginga vton yemetrobusstasjonere rikkeetrekkefølgekrav.D
 et
erireguleringsplanenlagttilrettef orb yggingavkollektivfeltf or
bussogtilhørendeholdeplasser. 
Metrobusstasjonenebyggesitrådm
 edgjeldendes tandard.Dettevil
økeverdienp åstasjonenevesentligiforholdtildenstandardsomv ar
førbyggeprosjektetpåT
 rondheimSs tartet. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tilretteleggingforeffektivo gpublikumsvennligkollektivtrafikk.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanleggingogu tbygging 

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanr20140024

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Samordningandretiltak: 

Utføresisammenhengmeddenøvrigeu tbyggingavTrondheim
Stasjonssenteriht.vedtattreguleringsplan–herk onkret
opparbeidelseavg ateo gu tomhusanleggettera tG
 ryta
ParkeringskjellererbygdogførnyttTerminalbyggpåTrondheimS

igangsettes 

Usikkerhetiprosjektet

Normaleu sikkerheterknyttettilplanlegginga vsliketiltak:
- Investeringsbeslutninger
- Kapasitetentreprenørmarked/Endringkostnadsnivå
- Tekniskplangodkjenning
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-

Diversetillatelserfram
 yndigheterogetater

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendef orutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
11,3

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

Okt2 017

25%

2017

Elementskjema

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg. 

2022 

Beløp(mill):

13,5

Prosjektfase:

DP,UB

2023 

2024 

2025 

Restbevilg.

Finansieringeneråa nsesometbidragmedøvrer amme.TSStarrisikoenforenev.kostnadsøkning.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Trikk,infrastrukturogtilskuddtild
 rift

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

ÅrligtilskuddtildriftavtrikkenoginvesteringerpåGråkallbanen.
Tiltakenebasertp åentilstandsrapportg jennomførta vRambøll2019.

Detv ilitilleggb ligjennomførtp akkinga vspor.Deterbevilget
midlertildetteitidligerebudsjett.Tiltaketinkludererogsåtilskudd
tildriftogadm.kostnaderf orT
 K.  
Formåletm
 edtiltaket: 

Sikrefremkommelighetogdrifta vtrikken. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Nullvekst,miljøvennligtransport,tilgjengelighetogtrafikksikkerhet.

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):

Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

244,4 

26,8

26,8

26,8

26,8

Restbevilg.

Inkluderertiltakspakke(19mill.),tilskuddtild rift(7,5mill.)ogadm.kostn.(0,3mill.)inkl.mva.
Bakgrunnenforøkningenfratidligereårermerverdiavgift.B
 orealhartidligerefakturertTKuten
mva.Dete rnåavklartatdetvedfremtidigfaktureringm
 åf aktureresmedm
 va,o gd ettegiren
kostnadsøkningtilsvarendeøkningeniinnspillet. 
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Trikk,B
 ergsligata-Skansen

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

ProsjektetgjelderoppgraderingavtrikkesporlangsNordreIlevollen
ogframtilBergsligata.D
 ettee rettavtredelprosjektp åstrekningen,
hvorgateprosjektetKongensg ateo gm
 etrobusstasjonerutgjørde
andredelene. 

Formåletm
 edtiltaket:

Trikkesporetmedfundamentogtilstøtendedekkeeridårligtilstand.
Prosjektetskale tableren ytttrikkespormedbedrefundament.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bidrartilbedretilgjengelighet,f remkommelighetogkomfortfor
reisendemedtrikk.Øktandelreisendem
 edkollektiv. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Innenfordagensregulering.

Muligutbyggingsperiode: 

2022-2023 

Samordningandretiltak: 

UtskiftingavVA-ledningeriNordreIlevollen.Gateprosjektog
metrobuss-stasjonerpås ammestrekning 

Usikkerhetiprosjektet

Trikkespor,anleggsgjennomføring,m
 arkedssituasjon

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr):  Kroneverdi(år):
25 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2020 

40% 

Merknad:SpiltinntilHandlingsplan2021-2024

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunna vk
 ostnadsanslagbasertpåbyggeplan,f ørendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
51,5

2021

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

16.11.2020

Anslag

2022

Merknad:Andelb eregnetu tf ras amleta nslagfora lletredelprosjektpåKongensgatedel1 .
StyringsrammebehandletiKU-sak35/21. 
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

Beløp(mill):

35

16,5

Prosjektfase:

UB

UB

2024

2025

Restbevilg.

Merknad:IKU-sak35/21bled etv edtattåb evilge51,5m
 ill.krtiltrikkeni2022,derav7 ,5m
 ill.
forskutteringi2021.Dautbyggingvilpågåtilhøsten2 023,f ordelesbeløpetovertoåri
handlingsprogrammet. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Trikk,likerettereGråkallbanen

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalbyggestonyelikeretterefortrikkenpåGråkallbanen.En
likeretterere nmaskinsomtare lektriskkraftfrael-nettet
(vekselstrøm)o gomdannerdentilk raftsomtrikkenbruker
(likestrøm). 
Gråkallbanenharidagtrelikerettere:éniBergsligatao gto
samlokalisertpåMunkvoll.A
 nleggetp åMunkvollersværtgammelt,
ogharo vergåttteknisklevetidmedo mlag4 0å r.Detteanleggeternå
planlagterstattet,ogd issetolikeretterneskalf ordelespåSøndre
HoemogKyvannetforåsikrejevnstrømtilførseloverhelebanen. 
Tilstandsrapporterfra2008og2019anbefaleratlikeretterpå
Munkvollsnarests kiftesu t.Bygningsmassene r100å rgammel,
nøkkelkomponentererfra1 942,ogmyeanleggsdokumentasjonhar
gåtttaptitidensløp.Detharo ppståtte noljelekkasjeibygget,som
følgesopp.Sikkerdriftavanleggete ravhengiga vmangeårig
erfaringh osdagenspersonell.K
 omponentsviktvilf øretillangvarig
driftsstansfortrikken. 

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketskalbytteutforeldetk ritiskd riftsmateriello ggitrikken
driftssikkerhetogbedrearbeidsvilkårf orp ersonell. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetbidrartilåopprettholdedagensm
 åloppnåelsev ed
Gråkallbanen,medh ensynpån ullvekstipersonbiltrafikkenog
miljøvennligtransport. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Ikkebehovforregulering

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Samordningandretiltak: 
Usikkerhetiprosjektet

-

Trikk,infrastrukturo gtilskuddtildrift
Trikk,nyarbeidsmaskin

Markedssituasjonf orlikerettero ge ntreprisekostnad.
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STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
27 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2020

2021 

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
31,2 

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2021 

10%

28.05.2021

Anslagsmetode

2022

Merknad:Standardavvikpå7 ,4%
 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg. 

2022 

Beløp(mill):

2

29,2

Prosjektfase:

DP

UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

29,2mill.krblef orskutterti2 021jf.K
 U-sak34/21.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Trikk,a rbeidsmaskin

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Gråkallbanensarbeidsmaskinforvedlikeholdavinfrastrukturer
modenforu tskifting.IBorealsnotatomarbeidsmaskinfra2019,
nevnesdetatd agensm
 askin( Robel-modellfra1974)harf orbigått
sintekniskelevetid.Erstatningavd ennemaskinenharv ærtanbefalt
avtilstandsrapporterf orG
 råkallbaneni2008o g2019.
Sannsynlighetenforkomponentbruddmedlangvarig
verkstedoppholdøkerf orh vertårs omgåro verteknisklevetid. 
Arbeidsmaskinenutførere nrekkeo ppgaver:
● transportavbanemateriell,redskapogp ersonell
● trekkingavpukkvogner
● oppholdsrom/depotvedmindrea rbeider
● utrykningsvognveda vsporing,brannslukkingo gandre
situasjoner
● tauingavtrikkvedstrømstans
● snøryddinglangss poret
Arbeidsmaskinenerkritiskfordrifta vGråkallbanen.Hvisdenne
bryters ammenoggåru tavdrifto verlengretid,vildetrasktkunne
gåuto vertrikkensmulighettilå k jøre.Motorenersvak,noesom
komplisererenrekkeuliked riftssituasjoner.M
 askinenerovertattfra
datidensJernbaneverketo gombyggettilGråkallbanenssporviddepå
1000mm,noesomgirproblemermeds tabilitet.Denmangler
holdebrems/dødmannsbrems,o gd etmåderforalltidsittenoeni
styrhusetnårmaskineneribruk. 
Pågrunna varbeidsmaskinensm
 angeoppgaver,ogG
 råkallbanens
karakteristikker(sporvidde,kurveradius,stigning),erdetkunet
smaltu tvalgavaktuellen yemaskinersome regnetfora nskaffelse.I
Boreals2019-notatanbefalesGeismarV
 MB,s omkoster20-22
millionerekskl.mva,ogsomhare nleveringstidpå13måneder. 

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketskalbytteutforeldetk ritiskd riftsmateriello ggitrikken
driftssikkerhetogbedrearbeidsvilkårf orp ersonell 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetbidrartilåopprettholdedagensm
 åloppnåelsev ed
Gråkallbanen,medh ensynpån ullveksto gm
 iljøvennligtransport.
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STATUSOGF
 REMDRIFT
Muligutbyggingsperiode: 

2024(13m
 ånederleveringstid)

Usikkerhetiprosjektet 

Internasjonalevalutakurser 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
28,5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2020

40% 

2021 

Styringsmålpå2 8,5mill.krblef remlagtiårsbudsjett2021,menbletattutifm.samordningiK
 U.
Antattm
 arkedspris2019/2020:2,1millEuro.

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
30

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2021

20%

2022

Detteerenanskaffelse.S
 tyringsrammeersattutf rainnhentetmarkedspris2,1millEurop åa ktuell
maskin.P
 risjustertforprisstigning.Usikkerhetivalutakurs(kjøpiE
 uro) 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg. 

2022

Beløp(mill):

30

Prosjektfase:

Anskaffelse

2023

2024

2025

Restbevilg.

30mill.krbleforskutterti2021jf.K
 U-sak3 4/21.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

E6Sluppenfase1,kollektiv-ogsykkeltiltak

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektetomfattern ys ørgåendem
 etrostasjoniHoltermannsvegen
ognyesykkelvegerm
 edfortaus omgirforbindelserf ra
Sluppenområdettilmetrostasjoneneoginnmots entrum.Tiltakene
omfattesavrekkefølgebestemmelserf oru tvidelseavr amperpåE6.

Formåletm
 edtiltaket:

Gib edreforbindelserforgåendeo gs yklendem
 ellomSluppenog
sentrum. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Girbedresykkelforbindelserogtilgangtilmetrosystemets omb idrar
tilfleremiljøvennligereiser. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Utbygging 

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanogbyggeplan 

Muligutbyggingsperiode: 

2021-22 

Samordningandretiltak: 

Utvidelseavramperp åE6iSluppenkrysset

Usikkerhetiprosjektet 

Muligkvikkleire,forurensetgrunn 

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendef orutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
80

2021

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

1. juni2020

ANSLAG

2022

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg. 

2022 

2023 

Beløp(mill):

60

20

Prosjektfase:

UB

UB

2024 

2025 

Restbevilg.

60mill.krblebevilgetiR
 NB2021.K
 Ug ais ak2 9/21tilslutningtilattiltakettasinniMiljøpakken
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KART/PROSJEKTSKISSE
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

HoldeplasspåramperE6,Melhus

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dete ruttryktø nskeomtiltaketibrukerutvalgetforkollektivreisende
iMelhusvedflerea nledninger.Tiltaketvilføretilatregionbussk an
fåkorterereisetidf raG
 auldalentilTrondheim. 
E6e runderbygging. Dete rikkelagttilr etteforh oldeplasserpå
rampene.

Formåletm
 edtiltaket:

Bedretilgjengelighettilr asktbusstilbudmotTrondheimog
Støren/Røros.  

Bidragtilmåloppfyllelse:

Økeattraktivitetentilbusstilbudp åE6.

STATUSOGFREMDRIFT
Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Muligutbyggingsperiode: 

2021/22  

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,2

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Stoppestederforlokalbussrute90,Stjørdal

Ansvarlige tat: 

Stjørdalk ommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Utbedringogtilretteleggingavs toppesteder,snuplasserm
 m.D
 eteret
forslagomåsplitterutaitopendellinjer.Detk ankrevef lere
utbedringer.

Formåletm
 edtiltaket:

Flerestoppestederlangstraséentillokalbussrute601e rdårlig
tilrettelagtbådeforbussogpassasjerer.O
 ppgraderingav
holdeplassenevilgjøredetm
 ertrafikksikkertåventepåbusso gv il
gjøreav-ogpåstigningenmertrafikksikker.. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Foråøkeb rukena vlokalbussen,erd etågjøretiltaksomøker
attraktivitetenmedå tabussframforb iletriktigsteg.Ettslikttiltake r
åleggebedretilretteforåvelgemiljøvennligr eisevedå øke
standardenpåh oldeplasser.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

Fylkeskommunenharomprioritertegnem
 idlerslikatbussrute601kan
fortsetteåkjøreiStjørdal.Detere nighetb lantp arteneomåjobbe
videremedspørsmåletomøktbruka vmidlerf raMiljøpakkeni
arbeidetmednesteå rshandlingsprogram,eventueltilangsiktig
tiltaksplanforhelea vtaleområdet.Scenarieterdaa tStjørdalfra2022
eller2023kanfåø ktrutetilbudmedbussihverretning. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Park&RideStjørdal

Ansvarlige tat: 

Stjørdalk ommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Utredeb ehovo gm
 uligheterf orn yeellerutvidelseaveksisterende
«park-and-ride»påsentralestederiStjørdalkommune. 
SentralestederkanværeS
 katvalstasjon,H
 ellstasjon,Fosslia
fjellhall-områdetogandreo mråder. 

Formåletm
 edtiltaket:

Fåf leretilåreisekollektivtselvomdeikkeborigangavstandtil
kollektivtilbud.F
 innem
 uligepark&ride-områderogvurdere
egnethet/konsekvenser/gjennomførbarhet. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Dersomf leretarbuss/togv ilfærrek jørebil.Gjelders ærlig
dagpendleretilT
 rondheim. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

KnutepunktutviklingStjørdals tasjon,ø ktfrekvensrutebuss601o g
oppgraderingavholdeplasserlangsruta. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

94

Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.950Storsand-Hommelvik,holdeplasser

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Oppgraderingaveksisterendeholdeplasserpås tamruterlangs
fylkesveg.Dagensholdeplassertilfredsstillerikkedagensstandarder
ogkrav.Plattformeneerid årligstandogharikkeuniversell
utforming.I nn-o gutkjøringslengderforbusseneerforkorte. 
Holdeplassenesomtrengero ppgraderingliggerpåstrekningen
Storsand–Hommelvik(tilsammen12stk.).Flerea vdissetrenger
bareenkelopparbeidelsemednyttd ekke,k antsteinsetting,taktile
hellero gforsterketbelysning.Andretrengernoestørreinngrepf ora t
kravenetilUUkantilfredsstilles.End elavh oldeplassenee r
avstigningsholdeplassersomikkeharb ehovf orleskur. 
Etablerenyholdeplassv edkryssetf v.9 50– Smiskaretogstramme
oppkrysset. 
Detf oreliggerferdigforprosjektm
 edanslagfra2 010fors amtlige
holdeplasser. 

Formåletm
 edtiltaket:

Sikrebedretrafikksikkerhet,tilgjengelighet,framkommeligheto g
universellutformingavh oldeplassenelangss tamrutenettetfor
kollektiv. 
I2 020b leMuruvik(begger etninger)o gG
 rønberg(retningS
 tjørdal)
utbedret.F
 ortsattgjenstår1 2h oldeplasserp åstrekningensomikkee r
utbedret. 
Eksisterendeh oldeplasslangsfv.9 50liggerietk ryssm
 ede t
kombinertavkjøringsfelttilSmiskaret.B
 ussenstopperidagi
avkjøringsfeltetn årdens kaltap åreisende.Barnaf raSmiskarettar
skolebussenherfrad agligogventearealete rtrangtoguoversiktlig
medhensyntilk ombinasjonenbrukergruppeo gantalletbrukere( ca.
20skolebarn).PlattformenerikkeseparertfraGS-vegen,o gdet
syklesfortforbiidetfellesv rimle-/ventearealet. 
Nyutformingavholdeplassenskals ikreb edretrafikksikkerhetfor
skolebarnas ombrukerholdeplassenogsyklistenesompassererden.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Kollektivtransportenskalf orbedresslika tf lerev elgerå r eise
kollektivt.Løsningeneskalværea ttraktiveoggibedre
tilgjengelighet,godf ramkommelighet,væreuniverseltutformetog
trafikksikre: 
●
Økt kjørekomfort forb usspassasjerer
●
Bedreframkommelighetf orb uss

95

●
●
●

Økttrafikksikkerhetf orv entendeb usspassasjerer
Bedreframkommelighetf ors yklister
Bedretrafikksikkerhetensyklende

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling (forprosjekt erutført)

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,byggeplan 

Planstatus: 

Byggeplan2010 

Muligutbyggingsperiode: 

2022-25 

Samordningandretiltak: 

KryssingM
 idtsand 

Usikkerhetiprosjektet 

OmbyggingavE6innebærers tørreb elastningpåfv.950som
omkjøringsrute.Byggetiltakpåstrekningeniperiodenmåsamordnes
meddette. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år): 
10 
(Byggherreoverslag)

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2021

40% 

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022 

Beløp(mill):

2,5 

Prosjektfase:

DP/byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.

Iårsbudsjett2018bledetavsatt4mill.krtilbyggingavh oldeplasserlangsfv.950
Storsand-Muruvik.Prosjektet“Fv.9 50Storsand-Hommelvik,holdeplasser”eråbetraktes ome n
videreføring/sluttføringa vs atsingenpåbegynti2018.Forryddighetsskyldopprettesdetlikevels om
etn ytttiltakdadennesatsingvilfinansieresa vmidlerfordelttilMalvikkommune(jf.vedleggtil
Byvekstavtalen).Bevilgningeni2018berørerderimotikkerammenavsatttilM
 alvikk ommune. 

96

Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

MøteplasserKlefstadhaugen

Ansvarlige tat: 

Trondheim 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

GrusvegoverKlefstadhaugenbleasfalterti2020.Detteførtetilat
vegenb lehøyere,medtilsvarendeh øyerevegskulderogfærre
muligheterformøtermellombussero ga ndrestorek jøretøy.
Trondheimbydriftharisamarbeidm
 edAtBkartlagtb ehovforsyv
møteplasser.Toavd isseerikkeg jennomførbare.Foreslåttetiltak
innebæreretableringavfemm
 øteplasser:Øverbylykkja,Langåsmyra
I,LangåsmyraI I,SkogholtetogGrøssetbakken. 
Arbeidetinnebærergrunnarbeid,utskiftingavmasser,duk,bærelag
asfalt,slitelaga sfalt,samtadministrasjon,riggogarbeidsvarsling. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Skalm
 uliggjørem
 øtermellombusserogandrestorekjøretøy.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bedretrafikksikkerhetogfremkommelighetforbussen. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Planleggingogutbygging 

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Usikkerhetiprosjektet 

Fornoenm
 øteplasservild etværebehovforavtalemedg runneier.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

1 

40% 

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg. 

2022 

Beløp(mill):

1

Prosjektfase:

PU,DP,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

Byggherreoverslagtilsieru tbyggingskostnadpå0,7mill.kr.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Tiltakettertrasébefaring

Ansvarlige tat: 

TrøndelagFylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Fremkommelighetstiltakforkollektiv–mindretiltaklangsfylkesveg
iTrondheim,Melhus,MalvikogStjørdalsombedrer
framkommelighetenforbuss.Tiltakeneskalgienmerverdiforhold
tilordinærtvedlikeholdsarbeide. 

Formåletm
 edtiltaket:

Utbedref remkommelighetsutfordringerforkollektivlangsfylkesveg
slikattrafikksikkerhetogtilgjengelighetforallesikres. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bedretilbudet,fremkommelighetogtrafikksikkerhetforkollektiv
slikatkollektivandelenøkesitrådmednullvekstmålet. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging

Muligutbyggingsperiode: 

2022-2025

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

Beløp(mill):

5

5

5

5

Prosjektfase:

UB

UB

UB

UB

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

98

Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SnuplassoghvilebodFerista

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kaletableresennys nuplassvedF
 erista.Utbygginga vhvilebod
påsnuplasseninkluderesiprosjekteto gs amordnesmedT
 røndelag
fylkeskommune. 

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketsformålerå økeantalleta vgangertilB
 ymarka,slikatflere
kanbenyttesega vmarkautenb rukavb il. 
Linje2 4haridage ndepunktp åTrondheims entralstasjon.Forågiet
bedretilbudtilBymarkaforeslåsdetå endreendepunktettilFerista.
Dagenslinje26somkjørertilSkistuavildaerstattesmedlinje24. 
Forslagetinnebærerhyppigerea vgangertilSkistuaennidagens
tilbud,vedatlinje2 4k jørertimesavgangertilSkistuapåhverdager.I
helgervildetv æreenendahøyeref rekvense nntimesfrekvens,
tilpassetsesongbehovene. 
Tiltaketvilb idratilens tyrkingavk ollektivtilbudettilByåsenog
Bymarka.Linje3o g11vilkjøreiByåsveien,m
 enslinje24vilkjøre
ivestoppfarten. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

TiltaketbidrartilreduksjonavCO2o gf lerem
 iljøvennligereiser.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Muligutbyggingsperiode: 

2022/2023 

Usikkerhetiprosjektet 

Infrastrukturinnenformarkagrensa

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6680KnutepunktSluppen,m
 idlertidigløsning

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Trondheimk ommuneh arvedtattenk ommunedelplanforSluppen.
Realiseringavdennesyneså v æreu realistisk.Deterbehovforå
utredehvasomgjøresfremtilK
 DPerr ealisert. 
Denneu tredningenv ilvurdereb ehovetforenn ykollektivrutelangs
omkjøringsvegenf ra2029oppmotbehovetf orfysisketiltak,
herunderomstigningo gs tasjoneriområdet.Fortrinnsvisbuss-o g
gangforbindelserm
 ellomf v.6690o gE
 6.Env ilbasereutredningen
påtidligereforeslåttetiltak.Innmeldtbehovpå0,5mill.krsynesnoe
høyt,menmåsesoppmotmuligb ehovfortrafikkanalyse.

Formåletm
 edtiltaket:

Tilretteleggingforkollektivreisende.

Tiltaketsbidragtil
måloppfyllelse: 

Knutepunkt,flerekollektivreisende.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektide 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Planstatus: 

KDP 

Muligutbyggingsperiode: 

2024-2025 

Samordningandretiltak: 

Lite,forutsattattiltakigjeldendeRPg jennomføres

Usikkerhetiprosjektet 

FinansieringiNTP 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SnuplassoghvilebodforlokalbussL70,M
 alvik

Ansvarlige tat: 

Malvikkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Lokalbusslinje7 0s kalhasammef rekvenso gtrasés omdagens.
Turenesomid agenderiHommelvik,b yttere ndepunkttilMuruvik.
Detkreverutvidetsnuplasso gh vilebodiM
 uruvik. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Styrkeb usstilbudpålinje70somd etblea nbefaltimobilitetsplaner.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Vedå lalinje70h aoppstartiM
 uruvik,vilH
 ommelvikblibedre
betjenta vlinje70medhyppigerefrekvensmellomHommelvik
stasjono gMuruvik.D
 ette,sammenmedlinje70sa lleredeh øye
frekvens,e rdetforventetatflerevelgerbussfremforbil.Alternativet
støtterfortsattoppomreisestrømmenesomkomfremav
reisestrømsanalysen.Alternativete rfremtidsrettetogkreverikke
brukavmera realiTrondheims entrum.Detforventesatalternativet
eretgodtbidragf orån ånullvekstmålet. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,2

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SnuplassoghvilebodforlokalbussVarmbu

Ansvarlige tat: 

Melhusk ommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Styrkinga vL71nr.1og2imobilitetsplanerkankombineresm
 edet
utvidetlokaltilbudmellomV
 armbu- Søberg(Skjerdingstad).
Åe tablereennyp endellinjemellomSøbergo gVarmbu.Åb etjene
Varmbumedbussvilkreveinfrastrukturtiltakknyttettiltraséog
snuplass. 

Formåletm
 edtiltaket:

Varmbuh arperh østen2020ingenkollektivtilbud,m
 ensSøberg
betjenesavr egionlinjene. 
Tiltakets omerf oreslåtthervilg ie tlokalbusstilbudforpendlerem
 ot
TrondheimogMelhussørogethandelstilbudmots entrum.  
Detvilværepositivtforreisendepåregionlinjeneåunngådenne
omveien,slikattilbudeteffektivisereslangsE
 6.Forregiontilbudet
villedetværesværtpositivtomdetblee tablertetholdeplassparpå
rampenepåE6vedMelhus.Eventueltkanregiontilbudetbetjene
Melhusskysstasjonpåe nkelteturerforå opprettholded enne
reisemuligheten. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bidratil atreisertil/frakommuneno ginterntk angjøresutenb ils lik
atdetbliretbidragtilnullvekstmålet.  
Tiltaketv ilgikollektivtransporttilbudid eområderM
 elhus
kommuneharplanero mb olig-ognæringsutvikling. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,2

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

DriftavlokalbussMalvik

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Detb leu tredetoganalysertkollektivtilbudetiMelhus,Malvikog
Stjørdalu nderp rosjektM
 obilitetsplaner.Denneutredningenkommer
påbakgrunnava tk ommuneneM
 elhus,M
 alviko gStjørdalbleendel
avbyvekstavtalenettera tr utestrukturprosjektetf ornytt
kollektivtilbudiTrondheimb lefullførti2016.D
 eterb ehovform
 er
midleridriftavk ollektivtransportforåfinansieredriftstiltakenei
Mobilitetsplaner. 
Dete rsattoppulikealternativforbybusstilbudetikommuneneder
allealternativeneervurderto ppmotfølgendev urderingskriterier: 
● Kapasitet tilåinnfrin ullvekstmåletiperioden2020-2029.
● Kostnadseffektivtogbehovstilpasset tilf orventet utvikling i
anbudsområdet.
● Fremtidsrettet foråu nderstøtteø nsketb yutvikling.
● Attraktivt gjennomås kapef lerekollektivreiserogbidratil
megethøykundetilfredshet.
● Miljøvennlig medlaveglobaleoglokaleutslipp.
TiltakMalvik: 
LokalbussL86kjørersammetrasésomidag,menenhyppigereog
jevnerefrekvens. 

Formåletm
 edtiltaket:

Høyereo gjevnerefrekvensgire tm
 erforståeligogleseligtilbudfor
kundene.

Bidragtilmåloppfyllelse:

FlereskalreisemedkollektivtransporteniMalviksometbidragtil
nullvekstmålet,derfleres kalreisem
 edmiljøvennlige
transportformer. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.
Beløp(mill):

2022

2023

2024

2025

3,6

3,6

3,6

3,6

Restbevilg.

Merknad: 
Priseneskalindeksreguleres.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

DriftavlokalbussMelhus

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Detb leu tredetoganalysertkollektivtilbudetiMelhus,Malvikog
Stjørdalu nderp rosjektM
 obilitetsplaner.Denneutredningenkommer
påbakgrunna vatdissekommuneneblee ndelavbyvekstavtalen
etteratrutestrukturprosjektetfornyttk ollektivtilbudiTrondheimble
fullførti2016.D
 eterbehovf orm
 ermidleridriftav
kollektivtransportforåfinansieredriftstiltakeneiMobilitetsplaner. 
Dete rsattoppulikealternativforbybusstilbudetikommuneneder
allealternativeneervurderto ppmotfølgendev urderingskriterier: 
● Kapasitet tilåinnfrin ullvekstmåletiperioden2020-2029.
● Kostnadseffektivtogbehovstilpasset tilf orventet utvikling i
anbudsområdet.
● Fremtidsrettet foråu nderstøtteø nsketb yutvikling.
● Attraktivt gjennomås kapef lerekollektivreiserogbidratil
megethøykundetilfredshet.
● Miljøvennlig medlaveglobaleoglokaleutslipp.
TiltakMelhus: 
Utvidetlokaltilbudmedp endellinjemellomSøbergogMelhus
skysstasjonk revere nmindreb ussmedfrekvens30/60/60. 

Formåletm
 edtiltaket:

UtredningenavkollektivtilbudetiM
 elhush arvistatdagenstilbud
ikkeertilstrekkelig,ogimindregradv ilbidratilåoppnå
nullvekstmålet.Detforeslåsåetableree nlinjemellomSøbergog
Varmbu,o gforåkunnerealiserelinjenraskereanbefalesdetåstarte
medS
 øberg-Melhusskysstasjon.Å
 betjeneVarmbumedb ussv il
kreveinfrastrukturtiltak.Detkanv urderesåkjøreSøberg-Melhus
skysstasjoniførsteomgang,f ørlinjenu tvidestilV
 armbunår
infrastrukturtillaterdette. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketerm
 edpååmuliggjøreenm
 ereffektivframføringfor
regionbussen,itilleggtilatetsliktlokaltilbudansessomsvært
positivtforreisendeiMelhus,ogvurderestilåb lietgodtalternativt
særligforfritidsreiser.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.
Beløp(mill):

2022

2023

2024

2025

2,5

2,5

2,5

2,5

Restbevilg.
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Kollektivtransport
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6666Gløshaugen–Lademoen,holdeplasser

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Holdeplasser:
● Eidsvollsgt:Tostkv/Jonsvannsveien(UUogk antstopp)
● Festningsgata:F
 lyttinga vholdeplass
● Wiedermannsv:Ventearealpåh oldeplassWeidemannsveien
(mots entrum)utvidesm
 eds tøttemurinnm
 otboligtomta

Formåletm
 edtiltaket:

Forbedringavkollektivtilbud.Universellutforming.Trafikksikkerhet
forkollektivtrafikkogm
 yketrafikanter.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Forbedretf remkommelighetforkollektivtrafikkogmyketrafikanter.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging,reguleringsplan 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,reguleringsplan/prosjektering

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2024 

Samordningandretiltak: 

Helestrekningensespåsome ttp rosjekt.Dettearketgjelder
kollektiv. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
10 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2020

2021 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1

1

Prosjektfase:

DP

DP

2023

2024

2025

Restbevilg.
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30. ProsjektbeskrivelserMetrobuss
Metrobuss
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

NordreIlevollen 

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dettep rosjektetbeståravtod elprosjekter:
● Stasjonf orm
 etrobussIla/Hjorten
● GateprosjektetKongensg ate,delstrekning1(frarundkjøring
ByåsveientilKongensgate)

Formåletm
 edtiltaket:

Bådevegtraséogholdeplassererid årligstandogs tandard.
Prosjektets kaloppgraderevegenf orM
 etrobuss.Detetableresogså
3holdeplasserforMetrobusso gtrikk. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bidrartilbedretilgjengelighet,f ramkommelighetogkomfortf or
reisendemedkollektiv.Øktandelreisendemedkollektiv. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Innenfordagensregulering.Dispens.forinngrepiparkersøktog
godkjent. 

Muligutbyggingsperiode:

2022-2023 

Samordningandretiltak: 

Utskiftingavtrikkesporo gV
 A-ledningeriNordreI levollen

Usikkerhetiprosjektet 

Trikkespor,anleggsgjennomføring,M
 arkedssituasjon 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr):  Kroneverdi(år):
75 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2020 

40% 

Merknad:SpiltinntilHandlingsplan2021-2024
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STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
58,5

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2021

10%

16.11.2020

Anslag 

2022

Merknad:Andelb eregnetu tf ras amleta nslagfora lletredelprosjektiKongensgatedel1 .
Styringsrammeb ehandletiK
 U-sak3 5/21.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

Beløp(mill):

3

35

20,5

Prosjektfase:

DP

UB

UB

2024

2025

Restbevilg.

Merknad:IKU-sak35/21bled etv edtattåb evilge55,5m
 ill.krtiltiltaketi2022,derav7 ,5m
 ill.
forskutteringi2021.Dautbyggingvilpågåtilhøsten2 023,fordelesbeløpetovertoåri
handlingsprogrammet. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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31. Prosjektbeskrivelserjernbane
Jernbane,stasjonerogknutepunkt
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

TrondheimS–byggetrinn2

Ansvarlige tat: 

Jernbanedirektoratet 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Nyttterminalbyggsamtnyea dkomstertilp lattformerog
opparbeidelseavforplassen.Terminalbyggetb eståravbåde
offentligeogkommersielle( private)a realer.Byvekstavtalena ngiren
sumpå206mill.2019-krsombidragtilprosjektet.Disse
knutepunktmidleneskalf inansiered enoffentligedelen
(publikumsdelen)avbygget.Denkommersielledelenavprosjektet
finansieresavBaneN
 ORE
 iendomAS. 

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketeråu tvikleetnyttogattraktivt
kollektivknutepunktsomskalb indes ammenlokalogregional
kollektivtrafikk( bybuss/metrobuss,r egionbuss,region-ogf jerntog
oghurtigbåt).Tiltaketertrinn2ienstørremoderniseringav
Trondheimsentralstasjon.T
 rinn1,s ominnebaroppgraderingav
plattformene,kulvertognyetrapper/heiserog
kundeinformasjonsanleggbleferdigstilti2014.Eksisterende
trafikkhallogadkomstertilplattformerharikkegodn okkapasitetf or
fremtidigpassasjerøkningoverTrondheimS.Detnyeterminalbygget
skalgigodtrafikkflyt,godeadkomstforholdogeffektiveservice-og
næringsarealer.LokaliseringøstforSjøgangenv ilogsågie nmye
bedretilknytningtilp lanlagtmetrobusstasjoniGryta. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketb idrartila tf lerefinnerdetattraktivåbenytte
kollektivtransporttil/fraTrondheimm
 edenkelovergangtillokal
kollektivtrafikk(Metrobuss,bybuss). 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging(forprosjektferdigstilt2021)

Innspilltilprosjektfase: 

Bygging 

Planstatus: 

Detaljreguleringsplanvedtatt27.03.2019(Trondheimsentralstasjon,
gnr/bnr439/159m
 .fl.) 

Muligutbyggingsperiode:

2022-2025

Samordningandretiltak: 

MetrobussholdeplassTrondheimS
 .T
 erminalforregionbussidirekte
tilknytningtilterminalbygget.G
 ang-/sykkelanleggiområdet. 

Usikkerhetiprosjektet

Gjennomføringa vprosjektetf orutsetterbevilgningover
statsbudsjettet. 

108

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendef orutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
293

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2021

Merknad: 
Styringsramme(317mill.kr)e rfastsattib yggeavtaleK04-52mellomJernbanedirektorateto gB
 ane
NOR.Avtalenblesignertden30.08.2021.24mill.k rpåløptiplanmidlerholdesutenforMiljøpakken
slikattotalr ammeiMPoppgistil293mill.2021-kr.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

Restbevilg.

Beløp(mill):

25

100

100

68

-

Prosjektfase:

UB

UB

UB

UB

KART/PROSJEKTSKISSE
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Jernbane,stasjonerogknutepunkt
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

PlanskilttverrforbindelseHommelvikstasjon

Ansvarlige tat: 

Jernbanedirektoratet 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Byvekstavtalen(kap.2.5)a ngirspesifikta td ets kaletableres
planskiltetverrforbindelserforgående/syklendevedMelhus
skysstasjon,HommelvikogStjørdalstasjoner.Gjennom
byvekstavtalenbidrarstatenm
 ed77mill.2019-kr.tile n
finansieringsløsningfordisseprosjektene.Detforutsettes
tverrforbindelsenefinansieresmedb idragfraf lereparter. 
PåH
 ommelvikstasjonplanleggesd eteno vergangsbrumedtrappog
heiser.Forslagtilreguleringsplane ro versendtMalvikkommunefor
behandling.ForslagsstillererH
 ommelvikStasjonsbyASh vorBane
NOREiendome rmedeier(50%).

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketeråleggetilr ettef oratknutepunktenekan
utviklesogfortettesih enholdtiloverordnetm
 ålo mnullveksti
biltrafikken.Tverrforbindelsenvilgjøred etmuligåutvikle
sentrumsbebyggelsep åbegges idera vsporene. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketb idrartila tf lerekanboogjobbenærtk nutepunktm
 edet
godtkollektivtilbudsomigjenv ilkunneføretilatflereb enytterseg
avdetteistedetforb ilen.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Reguleringsplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Byggeplan/bygging 

Planstatus: 

Detaljreguleringsplanunderutarbeidelse.P
 lanforslagoversendt
Malvikkommuneforf ørstegangsbehandling. 

Muligutbyggingsperiode:

2022-2025 

Samordningandretiltak: 

Gang-/sykkelanleggio mrådet.

Usikkerhetiprosjektet 

Gjennomføringa vprosjektetf orutsetterbevilgningover
statsbudsjettet. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

5

Prosjektfase:

DP,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

-

-
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Merknad: 
FinansieringfraMiljøpakkenv ilværee ta nleggsbidrag.Jf.byvekstavtalenskal77mill.2 019-kr
benyttestilplanskiltetverrforbindelseriStjørdal,MalvikogMelhus(justeresforkroneverdi).4,4
mill.krb leiårsbudsjett2021avsatttiljernbaneundergangiM
 elhus.Resterendefordelesmellom
StjørdalogMalvik(fordelingforeløpiguavklart). 

KART/PROSJEKTSKISSE

OvergangsbruvedHommelvikstasjon,Illustrasjon:H
 ommelvikStasjonsbyAS
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Jernbane,stasjonerogknutepunkt
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Tilgjengelighetogomstigningjernbane

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

TotogitimenpåTrønderbanen,m
 ednyetogsett,vilgietbetydelig
kapasitetsløftpåjernbane.Dete rnødvendigåfølgeo ppd ettetiltaket
vedåkoblejernbanestasjonerp åb anenbedresammenmed
omgivelsene.Detteprosjektets kalutredetiltaksomskalgjøre
jernbanestasjonenemertilgjengelige,ogsamtidigletteomstigning
mellomtogogandretransportmidler. 
Tiltakkanomfatte:
● sykkelparkeringitilknytningtils tasjonsanlegg
● adkomstvegerforgangeo gs ykkel
● oppgraderingavtilknyttedeh oldeplasserf orbuss
● skilting/anvisninglangskommunalv egin ærområdet
Følgendes tasjonere raktuellefortiltak:
● Heimdal
● Marienborg
● Skansen
● Lademoen
● Lilleby
● Leangen
● Ranheim

Formåletm
 edtiltaket: 

Tiltaketskalgim
 ereffektivadkomsttilh eleTrondheimmedtog.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppnåelseavmålknyttettilnullvekstog
miljøvennligtransport. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Planstatus: 

Enkelttiltakviltroligværefors måtilå kreveomregulering

Muligutbyggingsperiode: 

2023-24 

Samordningandretiltak: 

-

Tiltakenebørsamordnesmedk nutepunkttiltak.
SamordnesmedJ ernbanedirektoratetsp rosjekterfortotogi
timenpåTrønderbanen.
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

113

32. Prosjektbeskrivelsertrafikksikkerhet
Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Gammel-lina,fortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

FortaulangsGammel-linafraB
 ekkvegeno gnordovertil
Gammel-lina38skalo ppgradereso gutvidesibredden. 
DetetableresenopphøydkryssingvedkryssSelsbakkvegen.

Formåletm
 edtiltaket: 

Etableree ntryggogtrafikksikkerløsningforgåendepåstrekningen

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetbidrartiloppfyllelsea vmålknyttettilreduksjonav
trafikkulykker,samtmålknyttettilmiljøvennligtransport.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Reguleringikkenødvendig,b yggeplanf oreligger

Muligutbyggingsperiode: 

2023

Samordningandretiltak: 

KanikkeutføresføranleggpåN
 ydalsbruae rferdigmedåsperre
vegerio mrådet 

Usikkerhetiprosjektet

FremdriftpåN
 ydalsbrua

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
25,2

2019

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

03.12.2019

SVV-metodikk

2021

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg. 
Beløp(mill):

11,2

Prosjektfase: PU,D
 P,UB

2022

2023

2024

7

7

UB

UB

2025

Restbevilg.

Byggingi2022erikkem
 uligpåg runnavarbeidmedNydalsbrua.
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Uglavegendel2,fortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Del2 avf ortausprosjektiUglavegen,7 50m
 eter.E
 nsidigf ortaui3
metersbreddepåstrekningenPerSivlesveg-Bjørnebyvegen.

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketgjennomføresf orå gitryggs kolevegfore levervedDalgård
ogByåsenbarneskoler,ogU
 glau ngdomsskole,s amtøkesikkerhet
ogfremkommelighetforgåendeiområdet 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppnåelseavmålknyttettiltilgjengelighetog
reduksjonavtrafikkulykker,s amtmålknyttettilmiljøvennlig
transport 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Utbygging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging

Planstatus: 

Strekningenerregulertogbyggeplanforeligger

Muligutbyggingsperiode: 

Ferdigb ygget2021 

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
38,1 

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2017 

10 

27.10.2017

SVV-metodikk

2019

Økningistyringsrammefra35,1m
 ill.til38,1mill.blebehandletiPR-sak52/21.

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):

Tidl.bevilg.

2022

35,1

3

Prosjektfase: PU,D
 P,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

UB

Prosjektethargåttoverr amme,s omredegjortforiP
 R-sak52/21,22.mars2021.
Finansieringsbehov2022erforådekked issetilleggskostnadene. 
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

HansFinnesgate,fortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

EtableringavfortaulangsHansF
 innesgate,totalt680meter.

Formåletm
 edtiltaket:

DagenstilstandiHansFinnesg atee rmangelfullforgående.Fortaui
bakkenoppfraBakkaunvegenersmalt.VidereoppfraHelmer
HansteensvegtilPersaunvegenmanglernormertfortau,ogvegen
haristedetbredskuldermedp arkeringsforbud.Detteførertilh øyt
fartsnivåivegen,somerbeskrevets omproblemstrekningfor
Strindheimskolekretsis kolevegrapportena v2012.Tiltaketskalgi
trafikksikkerhetogtilstrekkeligarealforfortauetsbrukere. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppnåelseavmålknyttettiltilgjengelighetog
reduksjonavtrafikkulykker,ogforøvrigmålknyttettilmiljøvennlig
transport. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Byggeplanforeligger

Muligutbyggingsperiode: 

2022-23 

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunna vk
 ostnadsanslagbasertpåbyggeplan,f ørendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
35

2021

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

30.04.2018
Oppdatert
04.05.2021*

Anslag 
(SVV-metodikk)

2022

*Iårsbudsjett2 020blee nstyringsrammepå2 8,1mill.v edtattbasertpåanslagfra2018.G
 jeldende
anslagfra2018stårfortsatt,m
 enb leim
 ai2021gjennomgåttforåjusterefornoenendringeri
ervervsprosess,antatte rvervskostnadero gprisstigning.Anslagetfra2018harhellerikkem
 eds eg
byggherrekostnader( plankostnader)f ørb yggeplanleggingoggjennomføring.Derforertotalsummen
øktfra28,1mill.til35m
 ill.f orås ikred entotaleprosjektkostnaden.Programrådetvedtokis ak
100/21eistyringsrammepå3 5mill.kr.
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FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):

Tidl.bevilg.

2022

2023

17,1

8

9,9

UB

UB

Prosjektfase: PU,D
 P,UB

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Reppe-Vikåsen,GS-tilbud

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Bygge1 100mg ang-ogsykkelvegi3.0m
 breddeinkl.skulderdelvis
langsregulerttrasé.Tiltaketinkludererg/s-bruoverV
 ikelvao g1
kryssoverOsvegen. 

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketerå sikree nmanglende,raskereogmer
trafikksikkergang-ogsykkelforbindelsem
 ellomR
 eppeogVikåsen
somblirenviktigskolevegformange. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilåfåfleretilås ykleo gg å.T
 iltaketbidrartil
oppfyllelseavm
 ålk nyttettilnullvekst,m
 iljøvennligtransportog
trafikksikkerhet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljprosjektering-byggeplan

Planstatus: 

Detf oreliggervedtattreguleringsplanf ors trekningen.Detmåsøkes
dispensasjonf ordelerava nbefalttraséd atiltaketforutsettera t
regulertkjørevegikkebyggessamtidig,ogf ordig/s-vegb erørernoe
avbevaringsområdetvedg ammelttun. 
Detforeliggera nslagforkjørevegm
 edg/s-vegfra2 017. 

Muligutbyggingsperiode:

2023

Usikkerhetiprosjektet 

Usikkerheto mrealiseringavregulertk jøreveg(vilbli
rekkefølgekravforboligområdepåReppesomeru nder
detaljregulering).

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
23 

2021

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
25% 

2022 

Gjennomførtetbyggherreoverslagmedutgangspunktianslagsrapportforbussgatemedgangvegp å
sammes trekningfra2019. 
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

1,5

Prosjektfase:

PU

DP

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

Traséforg
 ang-ogs ykkelforbindelseR
 eppe-Vikåsen

119

Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Stavsetsentrumsområde

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Ib yutviklingsstrategien(2020)e rStavsetdefinertsomet
sentrumsområdesomskalvidereutviklesmedb ymessigfortettingog
transformasjon.Etvirkemiddelf orå fåd ettetilerågjøred etmer
attraktivtå gåogsykle.Trafikksikkerhetenforgåendeogs yklendetil
ogfraskolenvilværee tv iktigmoments ommåbelysesiprosjektet.
Id agliggerByåsveiensomenstorbarrieref ormyketrafikanter.Det
ermangevillkryssingeroverB
 yåsveienm
 ellomb ussholdeplassene
påfylkesveien,troligfordidetrafikksikrekrysningspunkteneer
omveierformyketrafikanter. 
Prosjektetskalvektleggeuniversellutforming,atkrysseneerenkleå
gåogsyklegjennom,følestryggeo ge rtrafikksikre.Gåendeog
syklendeskalsepareresinnmotogg jennomallekryss. 
ForslagetinkludererholdeplasseneS
 tavsets enteriEnromvegenog
Byåsveien.HoldeplasseneiE
 nromvegeninngikkopprinneligi
Holdeplasspakke1,m
 entrekkesf radennepakkeno ginkluderesi
prosjektutviklingenforStavsetsentrumsområde. 
SamarbeidmedTRFKsome rvegeierf orB
 yåsveiene ravgjørende.
Dets kalværea ttraktivt,e nkelt,trygtogtrafikksikkertåg åogsykle
tilStavsetsentrumsområdeogStavsetbarneskole. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilågå,s ykleogreisek ollektivt.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilbyvekstavtalensm
 ålo mf leremiljøvennligereiser,
trafikksikkerhetogtilgjengelighet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Planstatus: 

Tiltaketviltroligkreverreguleringsplan.D
 ettevilavdekkesi
prosjektutviklingsfasen.  

Muligutbyggingsperiode:

2024-2025

Samordningandretiltak: 

Sykkel,g ange,TSogkollektivs eesp åie tf ellesprosjektiden
innledendeplanleggingenmedf inansieringfraT
 S.Tiltaketmå
forankresmedfylkeskommunen( Byåsveienerf ylkesveg). 
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

Stavsetsentrumsområde-d etp rosjekteto mfatterermarkertmedrødtpåkartet.
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Forsøket/Romolslia,kryssutbedring

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dettep rosjektetinnebærere noppstrammingavkryssetmellom
ForsøksliaogRomolslia.Dete tableresetfortauibredde2,5meter
frabussholdeplassGammel-linatild agensf ortauiRomolslia.Nytt
gangfeltoverForsøkslia.Fortauetslengdeblirpåomlag75meter 

Formåletm
 edtiltaket:

Prosjektetskalutbedreetmanglendem
 ellomleddia dkomstfor
gåendetilRomolsliafranord,o gg itryggadkomsttilbussholdeplass

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppfyllelsea vmålknyttettiltilgjengelighetog
reduksjonavtrafikkulykker,samtm
 ålk nyttettilmiljøvennlig
transport. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Muligutbyggingsperiode: 

2023 

Samordningandretiltak: 

SamordnesmedsykkelprosjektiF
 orsøkslia

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
4,5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

10 

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):
Prosjektfase:

Tidl.bevilg.

2022

2023

0,2

1,2

3,3

DP

UB

2024

2025

Restbevilg.

Prosjektutviklingenerf inansiertm
 edm
 idlerformindreTS-prosjekter(0,2mill.),menern åa ven
størrelsesomkreveregetprosjekt. 
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Tempevegen/Valøyvegen,krysstiltak

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

KryssetmellomTempevegenogValøyvegeneretviktigpunktpå
hovedsykkelrutamotsør.I tilleggerdete ndeltungtrafikkogannen
trafikksomkjørerinnV
 aløyvegenforåbetjenebådesykehjemog
Trondheimb ydriftss ittarealp åValøya. 
Krysseteritrafikksikkerhetsplanenf orT
 rondheimtrukketfremsom
etprioritertkryssforåsep åtiltak.D
 ennep lanenblevedtattpolitiski
bystyretmai2021.
Tiltaketvils epåulikeløsningerforåø ketrafikksikkerhetenfor
gåendeogsyklendeikrysset. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Øketrafikksikkerhetenforsyklendeoggående.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetvilb idrapåf ølgendemåte: 
- Antalltrafikkulykkerm
 eddrepteoghardtskaddeskal
reduseres.Antalltrafikkulykkertotalts kalr eduseres.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Muligutbyggingsperiode: 

2023 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Saupstadringen,sikkergangkryssing

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Tiltaketskalsepåtryggerek rysningspunktlangsSaupstadringen.
Følgendepunktereravdekkets omspesieltp roblematiske,basertpå
observasjonoginnspillf rabefolkningen. 
1. Kryssingavvegenvedmetrobussholdeplassene
Saupstadsenteret.
Hervelgermangeå kryssev egenip lanforåkommetilog
frabussholdeplassene.D
 etertidsbesparende,itilleggtilat
mansparernoenhøydemeterforåk ommeoppo gnedf ra
gangbrua
2. KryssingavvegenvedBlisterhaugen
Hererd etlagttilrettef ork ryssingiplanm
 edfotgjengerfelt
ogfartsreduserendetiltak.Detmeldesimidlertidomat
trafikkenpga.høyhastighetpårettstrekketofteikkestopper
forfotgjengere
3. KryssingavvegenvedCasperL
 undesv eg
NyttborettslagshusforRingvegenBRLe retmålpunktf or
mange,ogdetkanvurderesomdetbørleggestilr ettefor
kryssingiplanogsåder.
4. KryssingavvegenvedRingenbarnehage
Detteeretpunkthvordete rnaturligforbeboereåkrysse
Saupstadringen.S
 amtidigmålesd etstorefartsoverskridelser
pådennestrekningen.Deterene ksisterendemarkeringmed
etfotgjengerfelt,mendetmanglertilknytningtilintern
adkomstveg
5. KryssingiplanvedMidteggen
Mangekrysservegenheridag.Form
 angeerdeten
uforholdsmessiglangomveiåbenytteeksisterende
undergang.
6. KryssingavSøbstadvegen
Nårnygang-ogsykkelvegstårferdig,vild etværenaturligå
krysseS
 øbstadvegenpåd ettepunktet,o gd etb ørleggestil
rettefordet.

Formåletm
 edtiltaket:

Øketrafikksikkerhetenogtilgjengelighetenf orgåendeogsyklende.
Tiltaketvilogsåbidratiløkts ikkerhetf ors kolebarntilu likeskoleri
området. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetvilb idrapåf ølgendemåte
- Nullvekstmålet-vekstenipersontransporttasmed
kollektivtransport,syklingoggange
- Antalltrafikkulykkermedd repteo ghardtskaddeskal
reduseres.Antalltrafikkulykkertotalts kalr eduseres.
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STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2024 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,2

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

125

Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Klostergata,Elgesetergate-MauritzHansensgate

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Klostergataeridagenviktigf erdselsåreforgåendeogsyklende
mellomk ollektivknutepunktvedS
 amfundeto gTrondheimspektrum
ogmotIla/Kalvskinnet.Denere nviktigtrasésomskolevegforbarn
fraØya/ElgesetersomskalmotS
 ingsakerskole.Strekningenerogså
enhovedtraséforgående/syklendef ranedreByåsen/Ilainnmot
campusogElgeseter.Herv ildetb liendamerf erdseletterNTNUs
campussamling. 
Tiltaketinnebæreråbedrefremkommelighetogtrygghetforgående
ogs yklendevedåendreutformingavgaten.G
 ateneridag
tilrettelagtforstørreb iltrafikketters omdettev arhovedferdselsåren
inntilØyatidligere.G
 atenerp ektpås omenprioritertstrekningi
trafikksikkerhetsplanensomblep olitiskv edtattim
 ai2021.Området
erogsåpektutsomenviktiggang-ogsykkelforbindelseo gs omdel
avtiltakiVPORBycampusE
 lgeseter(veiledendeplanf oroffentlige
romogforbindelser)somb leutarbeidetif orbindelsemed
planprogrammetforc ampusutvikling.Dissevilliggetilgrunnf or
prosjektet. 
Dete rgjennomførtbyromsmålingerik ryssetKlostergata,Mauritz
Hansensg t(byplankontoret),samtmedvirkningiforbindelsemed
StudyTrondheimsbyromstiltaks ammested.Herkommerd etfremat
krysset/gatenopplevessomutryggformyketrafikantero g
bekymringermtp.skoleveg. 

Formåletm
 edtiltaket:

Prosjektetskalbedrefremkommelighetogtrafikksikkerhetog
gjennomdetgjøredetmera ttraktivtforgåendeogs yklende.Et
spesieltv iktigm
 omenterås ikres koleveg/gangtrasétilSpektrumfor
allealdersgrupper.Tiltaketinkluderero gsåbedretrafikksikkerheti
kryssmedRagnhildsg ate/MauritzHansensg t. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetvilb idrapåf ølgendemåte
- Nullvekstmålet-vekstenipersontransporttasmed
kollektivtransport,syklingoggange
- Mereffektivarealbrukogmerattraktivebysentreog
tettsteder.
- Samordnetareal-ogtransportplanleggings kalredusere
transportbehovetoggjøred etletto gtryggereåvelge
miljøvennligetransportmidler.
- By-ogtettstedsområders kalb limertilgjengeligfora lle
- Antalltrafikkulykkermedd repteo ghardtskaddeskal
reduseres.Antalltrafikkulykkertotalts kalr eduseres.
- Trondheimkommunesmålforutbygginga vTrondheims

126

bycampus.D
 etskalsikreseffektivegang-og
sykkelforbindelsermellomviktigemålpunkttilogi
bycampus,imestmuligd irekte,attraktive,tetteogtrygge
nettderd ete rlettå orienteres ego gs omermestmulig
tilrettelagtforalle.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Muligutbyggingsperiode: 

2023/2024 

Samordningandretiltak: 

Samordnesmed
- ByromstiltakiKlostergata56ir egiStudyTrondheim
(Attraktivoglevendeb ycampus)
- GateprosjektElgeseterg ate

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

127

Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.707Spongdalsvegen,Berg-Høstadkorsen

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Gang-ogsykkelveg,lengde3,5km,b redde3meter,samtutbedring
ogsammenslåingave ksisterendeholdeplasser. 

Formåletm
 edtiltaket:

Dete rbyggetgang-ogs ykkelvegpås tored eleravstrekningen.
Dennedelengjenstårforå fåethelhetligtilbudmellomRyeog
Spongdal.Tiltaketv ilgiø kttrafikksikkerhettilm
 yketrafikanter
samttryggeres koleveg. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Reduksjontrafikkulykkero gf leresomg åro gsykler.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,byggeplan

Planstatus: 

Regplanforventesvedtattultimo2021,byggeplankanstartes
umiddelbart. 

Muligutbyggingsperiode:

2023 

Samordningandretiltak: 

Aktueltå s amordnemedV
 A-arbeider(TK)

Usikkerhetiprosjektet 

Evt.geotekniskef orholdsomikkeh arblittavdekketplanarbeidet,
frivilligg runnavståelsev sekspropriasjon. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
65 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2018

10%

2022 

Anslaggjennomførtapril2 018

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

4,5 

1,5 

Prosjektfase:

PU,D
 P 

DP,byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.

128

Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.715Trolla-Flakk,belysning

Ansvarlige tat: 

TRFK 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Etableringavveglyslangsstrekningeravf v715.2strekninger.
Strekning1,fv715S
 1D1m4 065-5180,c a1,1km.Strekning2 ,f v
715S1D1m5911-6758,S2D1m3300,c a4,1k
 m. 

Formåletm
 edtiltaket:

Strekingenerkjent« fergetrafikk-strekning».Strekningenm
 angler
blantannettilbudform
 yketrafikanter.S
 trekningenharfjellskjæring
påensideogbrattstuptilfjordenpåd ena ndresiden.Detharvært
flereulykkermedkjøringib ergvegg.Tellepunktnivå1girenÅ
 DT
på5600.13%tungek jøretøy.Belysninga vvegstrekningenv ilb idra
tilbedreforholdforbådem
 ykeoghardetrafikanter. 

Tiltaketsbidragtil
måloppfyllelse: 

Tiltaketv ilbidratilreduksjonavantalltrafikkulykker,jfr.mål5i
Byvekstavtalen:«Antalltrafikkulykkermeddrepteoghardts kadde
skalr eduseres.A
 ntallettrafikkulykkertotaltskalr eduseres».Itillegg
viltiltaketbidratilås ikrebedref remkommelighettotaltsett. 

STATUSOGFREMDRIFT
Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,byggeplan 

Planstatus: 

Tiltaketk reverbyggeplan 

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Samordningandretiltak: 

Ingenk jente(planlagte)tiltakpås trekningen

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalek
 ostnadv urdertunderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
4,5

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

2022

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

DP,
byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.

Tiltaketvilværeklartf oru tbyggingi2 022,ogdetplanleggesåleggeframensakforProgramrådet
omfinansieringavbyggingiløpetav2022. 
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KART/PROSJEKTSKISSE

Merknad:detpågårprosjektfore tableringavs olcellebelysningavleskurutvalgtestederp å
fylkesveg.Sammetypek anogsåleveressomveglys.Medførerreduksjonitotalkostnadetablering
anlegg.Kanogsåhapositiveffektøkonomiskmhtdrifto gv edlikehold.

130

Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.707LeinstrandvegenCircleK
 Klett

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Reduserekryssingslengdeia vkjørsel/kryssinntil
bensinstasjonsområdev edbyggingavtrafikkøy.Etablerebelysning.
Bedreskiltingogoppmerking.O
 ppfordreogprøveåb idratilen
bedresituasjoninnmotavkjørsel/kryss.Ivaretasiktforholdog
sporingforstorek jøretøy.

Formåletm
 edtiltaket:

Punktetdefineressome tf arligpunktpås koleveg.Medførerk ravom
skoleskysss omfølgeavsærligf arligskolevei.Potensielt
ulykkespunktm
 ht.f orholdmellomtungtransportogkryssingav
myketrafikanteriavkjørsel/kryss.Tiltaketvilf orbedre
blindsoneproblematikk.Avkjørsele rikkeu tformetihenholdtil
normalkrav.Enutbedringavpunktetv ilkunnemedføreatstrekning
forskolevegk anklassifiseressomtrygg. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Økeandelgående,hindretrafikkulykker.

STATUSOGFREMDRIFT
Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,utbygging 

Planstatus: 

Tiltakp lanleggesinnenforvegformål

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
3 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2021

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

3

Prosjektfase:

DP,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Ebergtrafikkgård 

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Tiltaketo mhandlertrafikkopplæringp åsykkelforeleverpå4 .og5 .
trinnigrunnskolen.Detteinnbefatterdriftavanlegg/utstyr,
organiseringavkursforlærere,fagliginnholdogpedagogisk
opplegg.Tiltaketvilværee tsamarbeidmellomflereaktører. 

Formåletm
 edtiltaket:

Trafikkopplæringpås ykkelhartilh ensiktå styrketrafikantenes
kompetanse,primærtsomsyklister,m
 enogsåiandretrafikantroller.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketb idrartild elmål2(byvekstavtalen);atflerereiser
miljøvennlig:Åstyrkesyklisterstrafikalekompetanseigrunnskolen
vilbidratilatflerefølers egtryggereirollensomsyklist,ogvil
ofterevelges ykkelsomframkomstmiddel. 
Tiltaketb idrartild elmål5(byvekstavtalen);reduksjoniantall
trafikkulykkerm
 eddrepteoghardts kadde.Åbyggeopptrafikal
kompetansebidrartilsikreresyklistero gf ærreulykker.Ulykkermed
syklisterharpotensialetilå haa lvorligutfall.Enøkningiantall
syklisterisegselvv ilføretilf lereulykker,dersomdetikkeimøtegås
medtiltak.Opplæringb ørv æreettavdem. 
NTP:INTP2018-2029erd etsatts omambisjonatmåletomøkt
gang-ogsykkeltrafikkskalnåsutena td etførertilfleredrepteog
hardtskaddef otgjengereogsyklister.Forstorbyområdenesamlethar
detværtenøkningidrepteoghardtskaddesyklisterp åhele37
prosent(tattutfrae nsammenlikningm
 ellomf ireårsperiodene
2004-2007og2 016-2019).Tiltaketerm
 entåbidratila tøkt
sykkeltrafikkikkes kalføretilflered repteo gh ardtskaddesyklister. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Tiltaketh arværtpågåendes iden1 999,m
 envidereutvikletunderveis,
spesieltdetpedagogiskemedfagliginnhold.Istartenogframtil
2018haddeStatensv egvesenansvarfordriften,mens
fylkeskommunengaø konomisks tøtte(bl.a.tiltransportavelever).
FylkeskommunenvedFTU,medn oepraktiskstøttef raStatens
vegvesen,overtokdriftf ra2018framtilidag.FTUharjobbet
kontinuerligf oråtrekkeinnTrondheimkommunesommedansvarlig
aktør. 

Innspilltilprosjektfase:

Detb esommidlertildriftavtiltaket,jf.vedtakifylkestingetog
bystyretvedbehandlingavhandlingsprogram2021-24ogjf.K
 U-sak
27/20(samordningh andlingsprogram2021-24). 

Planstatus:

UtviklingavformpåsamarbeidmellomMiljøpakkenog
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fylkeskommunenp ågårjanuar-mars2021.
Muligaktivitetsperiode:

Tiltaketg jennomføresprimærtitidsrommetapril-juniog
august-oktober. 

Samordningandretiltak:

SamarbeidmedTryggTrafikkomp edagogiskinnhold(prosjekt
Barn,s yklingogoppmerksomhet).F
 ylkeskommunenvedF
 TU
støtterøkonomiskforåivaretam
 ulighetenfora tb arnutenforMPs
ansvarsområdek antaibrukarenaen,h erunderstøttetiltransport. 

Usikkerhetiprosjektet

Avklaringava nsvarsforholdiMiljøpakken,primærtmellom
TrondheimkommuneogTrøndelagf ylkeskommune.. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

0,5

0,5

0,5

0,5

Beløp(mill):

Restbevilg.

Fylkeskommunenv/Trafikksikkerhetsutvalgetvildekkek ostnaderforelever/skolersomfraktesi
bussfrakommuneriTrøndelag( sørligdel)somikkeinngåribyvekstavtalen.Utvalgetbidraro gså
tilforskningforåvidereutvikledetf agligeinnholdetitrafikkopplæringpåsykkel(prosjektetBarn,
oppmerksomhetogsykling).Dissekostnadenekommeritilleggtil0,5mill.krsomhørertil
prosjektetiMiljøpakken. 

KART/PROSJEKTSKISSE

Driftsoppgave

Estimert
kostnad

Kommentarer

Transportkostnaderinklusive
administrasjonknyttettiltransport
avelever.Informasjon/kontaktm
 ed
skolene. 

150.000

Oppgavenomfatteradministrasjon,organisere
påmeldinger,tildeletidogbetalefakturafra
skoler/kommuner( tilknyttetmiljøpakkens
virkeområde). 

Driftogvedlikeholdav
sykkelgården,herunderplenklipp,
kosting,avfallstømming.Mindre
reparasjoner. 

90.000

Hartidligereværtu tførtavMesta.D
 eterikke
avklarth vakostnadenk anblio mdenne
oppgavenutføresTrondheimkommune
v/bydrift. 

Vedlikeholda vsykler/
innkjøpnyesykler 

30.000

Kostnadvilvariereutfrasyklenesalder/tilstand.
Nåværendesyklerblek jøptvåren2 016,o gv il
snartværea ktuelleforutskiftingheltellerd elvis

Pedagogiska nsvar,oppleggfor-og
gjennomføringavkursforlærere 

50.000

TryggTrafikkharhattpedagogiska nsvar,og
utvikletf agliginnholdfortrafikkopplæringen.

Administrativtansvarforkursfor
lærere.Informasjonsbrev,
påmelding,lokaler,servering 

10.000

Kurseneforlærereharforegåttif orkantavhver
sesongileidelokaleriFreidighusetved
sykkelgården. 

Sykkelvert(er) 
april/mai–skoleslutt
+ skolestartaugust-h østferie

100.000

Sykkelvertsørgerprimærtforp raktisk
tilretteleggingforskolenesomb enytter
anlegget.Lønnsmidlerera nslagutfra
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sesong-/timebasert,totaltca.7+7uker( =3,5
mnd) 
Leie/brukavlokalertillærerkurs
ogk nyttettilskolebesøkene 

70.000

Samletkostnad

500.000

LokalerharværtleidiFreidighuset.Hermå
behovetvurderes.T
 ilgangtiltoalettere ret
minimum. 

134

Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Mindretrafikkteknisketiltak

Ansvarlige tat: 

TK,T
 RFK,SK,MaK,MeK,S
 VV

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets ettesavens umtilm
 indretiltakfordeltpådeulikekommunene
iavtaleområdet.Bevilgningentilh verk ommunesplittespåtiltak
langsfylkesvegogkommunalvegh vorhenholdsvisTRFKogden
aktuellekommuneneransvarligetat.I tilleggsettesd eta vensumtil
tiltaklangsriksvegiavtaleområdethvorS
 VVe ransvarligetat. 
Formålete rprosjekteringoggjennomføringavmindretiltakforøkt
trafikksikkerhet,trygghetsfølelseog/ellerøktfremkommelighet. 
Budsjettpostenermentåf inansierem
 indretiltakinnengange,sykkel
ogtrafikksikkerhetis amsvarmedM
 iljøpakkensmålogihenholdtil
generelleføringervedtattiMiljøpakken.Bidragtilmåloppfyllelse
leggestilgrunnvedp rioriteringa vtiltak.D
 etrapporteresomutførte
tiltakvedåretsslutt. 

Formåletm
 edtiltaket:

Bidratiløkttrafikksikkerhet,trygghetsfølelseogfremkommelighet
formyketrafikanter. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Oppfyllelseavmålknyttettilnullvekst,m
 iljøvennligtransportog
trafikksikkerhet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé

Innspilltilprosjektfase: 

PU,DP,UB

Planstatus: 

Dettee rprosjektersomilitengradv ilavvikefrar eguleringsplanens
formål,ogsjeldenk reverdispensasjon/omregulering.Tiltakene
kreverikkeenomfattendeb yggeplan. 

Muligutbyggingsperiode:

2022
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fagottvegen,fortau

Ansvarlige tat: 

Malvikkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Fortaulangsøverste800ma vFagottvegen,f raTrompetvegentil
Vikhammermovegen.

Formåletm
 edtiltaket:

Vegenere nsamlevegf orets tortb oligområdemedmange
adkomstvegerogetfortauv ilsikretryggadkomsttil
bussholdeplasserogskoleriV
 ikhammersentrum.Tiltaketvils ørge
foratbefolkningenvelgeråg åellersykleframforå kjørebil,
samtidigsomdetø kertrafikksikkerheten.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltakete rbidrartiloppfyllelsea vbyvekstavtalensmål1,2,5,o g6.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,byggeplan

Planstatus: 

Ferdigr egulert 

Muligutbyggingsperiode: 

2023 

Samordningandretiltak: 

FortauF
 agottvegennedre. 

Usikkerhetiprosjektet 

ResultatetavutredningenavF
 agottvegenn edrev ilfåbetydningfor
hvordanognårutbyggingena vprosjektetvilgjennomføres. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
13 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2021

40% 

2020 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,4 

1,6 

Prosjektfase:

DP 

DP/byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Charlottenlundskole,tryggskoleveg

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektet vilsepåuliketiltakrundtskolenf oråø ke
trafikksikkerhetenforgåendeogsyklendetilskolen.Detteviligjen
øketilgjengelighetenogmulighetenf orf lereåbrukegangeeller
sykkelf oråk ommesegtilogfraskolen.D
 ete ro gsåk ommetmange
innspillfrabeboereiområdetome nuoversiktligogstor
trafikkmengdeio mrådet. 
Prosjektetvilistorgradbaseresegpåtidligereogpågående
kartleggingerrundtskoleneiregia vbådeM
 oSo gByplan,f.eks.
skolesoneregistreringerf ra2012ogdetp ågåendearbeidetmed
hjertesoneriregiavMP.G
 jennomprosjektutviklingenvildetbli
foreslåttkonkretetiltakforåg ientryggereskoleveg. 
Tiltakenevilværea venv issstørrelseogkreveenstørreombygging
ellerendringiområdet.D
 issetiltakenev ilderforo gsåk reveen
lengreplanleggingoginvolvering.S
 måtiltaksommindrejusteringer
ogskilt/oppmerkingk angjennomføresgjennom
Hjertesoneprosjektet. 

Formåletm
 edtiltaket:

SikreentryggskoleveitilC
 harlottenlundskoleogleggetilrettefor
mersykkeloggange. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Antalltrafikkulykkermedd repteo gh ardtskaddeskalreduseres,
samtantalltrafikkulykkertotalt.F
 leres kalreisemiljøvennlig. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Muligutbyggingsperiode: 

2024-2025 

Samordningandretiltak: 

Måseesisammenhengm
 edH
 jertesoneprosjekteto gutredningi
Jakobslivegen(bestillingerfra2021) 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Flatåsenskole,tryggskoleveg

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektetv ilsep åuliketiltakrundtskolenforåøke
trafikksikkerhetenf org åendeogsyklendetilskolen.D
 ettev iligjen
øketilgjengelighetenogm
 ulighetenf orf lereå brukeg angeeller
sykkelforåk ommesegtilogfras kolen 
Prosjektetv ilistorgradbaseres egp åtidligereo gpågående
kartleggingerrundtskoleneiregia vbådeM
 oSogByplan.
Eksemplerpådetteers kolesoneregistreringerfra2012ogdet
pågåendearbeidetmedhjertesoneriregia vMiljøpakken.G
 jennom
prosjektutviklingenvildetb liforeslåttkonkretetiltaksombør
gjennomføresf orågientryggeres koleveg. 
Tiltakenevilværeavenvissstørrelseogkrevee nstørreombygging
ellerendringiområdet.Dissetiltakenev ilderforogsåkreveen
lengreplanleggingo ginvolvering.Småtiltaksomm
 indrejusteringer
ogskilt/oppmerkingk angjennomføresgjennom
Hjertesoneprosjektet. 

Formåletm
 edtiltaket:

SikreentryggskoleveitilFlatåsens koleo gleggetilretteformer
sykkeloggange. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Antalltrafikkulykkermeddrepteoghardts kaddeskalreduseres,
samtantalltrafikkulykkertotalt.Fleres kalreisem
 iljøvennlig. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Muligutbyggingsperiode: 

2024-2025 

Samordningandretiltak: 

Måseesisammenhengm
 edH
 jertesoneprosjekteto gTS-prosjekter
forFlatåsen/Kongsvegen( bestillingerfra2021) 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Heimdalvgs.ogHusebybadet,sikkeradkomst

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

BlisterhaugvegenpåSaupstade retområdeh vorb yplankontoretfår
flesttilbakemeldingeromtrafikkfarligehendelser. 
Herkryssereng ang-ogsykkelvei(bratt)hovedadkomstentil
heimdalvgs./Kolstadarena/Husebybadet.D
 etermangeb esøkendetil
dissetreanleggene,manges omhentesogbringes,e leverpåmoped
ogmangebarno gungepåveitilo gf raskoleogfritidsaktiviteter. 
DagensløsningvedHeimdalvgs.k anværevanskeligåleseforde
somikkeerkjent,medn edkjøringentilp -anleggsomenslags
rundkjøringm
 edenveisrettettrafikkr undt.Mopedervelgergjerne
raskesteveiogkjørermotp lanlagtk jøreretning.Gangveiensom
krysserBlisterhaugvegene rbratt,o gsyklende/sparkesyklerog
lignendekanfåstorfartnedmotkrysset.P
 ga.HC-parkeringv ed
hovedinngangentilHusebybadet,erdetåpnetoppforkjøringp å
gangveien. 
Enk omplekssituasjonsomikkeers ålettåløsemedenklemidlerog
børderforutredesforå sep åmuligetiltak. 

Formåletm
 edtiltaket:

Øketrafikksikkerhetenogreduserea ntallulykker/farligesituasjoner.
Ogsåsikreentryggskolevegsomg irg odem
 uligheterforbarnog
ungeågåellersykletilskolen. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetvilb idrapåf ølgendemåte
- Antalltrafikkulykkermeddrepteoghardtskaddeskal
reduseres.Antalltrafikkulykkertotalts kalr eduseres.
- ØkebrukertilfredshetenavtiltakiM
 iljøpakken.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Muligutbyggingsperiode: 

2023 
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Hjertesonepakke2

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Hjertesone-kampanjeriverksettesvedf emnyeskoleriTrondheim
kommune.Kampanjeneskalreduseref oreldrekjøring.Det
undersøkesoggjennomføresmindretrafikkteknisketiltakiskolenes
nærområde.Størretiltaks pillesinns omselvstendigeprosjekter.
Aktuelletiltakkaninkludereoppgraderingavf ortau,oppstramming
avkryss,justeringavvegbredder,f artsreduserendetiltak,tilpassede
krysningspunkter,belysning,avslippslommer,m.m. 

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketskalminimeredenegativetrafikksikkerhetsmessige
konsekvensenea vatbarnblirkjørttilskolen.Tiltaketvilogsåføretil
måloppnåelseknyttettilredusertb ilkjøring

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketskalprimærtbidratiloppfyllelseavm
 ålknyttettil
trafikksikkerhet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutviklingmedutbygging

Planstatus: 

Utbyggingstiltakv ilværeinnenforr eguleringsplanensformål

Muligutbyggingsperiode: 

2022

Samordningandretiltak: 

Usikkerhetiprosjektet

-

Mobilitetsrådgivningv edskoler
TryggskolevegCharlottenlundskole
TryggskolevegFlatåsenskole
Mindretrafikkteknisketiltak

Dete rusikkerthvilkem
 uligheterf ortiltaksomf oreliggerførskolene
harværtbefartoganalysert. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

3

Prosjektfase:

PU,D
 P,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

141

Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Industrivegen,GS-tilbud

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Utredetilbudforgåendeogsyklendep åvestsidenavIndustrivegen
mellomSivertThonstadsvego gJ ohantillersveg.
Politiskbestillingibehandlingavtrafikksikkerhetsplanenfor
Trondheimibystyretmai2021. 

Formåletm
 edtiltaket:

Øketrafikksikkerhetenogtilgjengelighetenf orgåendeogsyklendei
området. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetvilb idrapåf ølgendemåte
- Nullvekstmålet-vekstenipersontransporttasmed
kollektivtransport,syklingoggange
- Flereskalreisemiljøvennlig.
- By-ogtettstedsområders kalb limertilgjengeligfora lle
- Antalltrafikkulykkermedd repteo ghardtskaddeskal
reduseres.Antalltrafikkulykkertotalts kalr eduseres.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Muligutbyggingsperiode: 

2025 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6658Utleirvegen,Omkjøringsvegen-Steindalsvegen,
del1 

Ansvarlige tat:

Trøndelagfylkeskommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Kryssombyggingerogsikringa vgangfelt.Tiltaksøkesetablert
innenforeksisterendeinfrastruktur.  

Formåletm
 edtiltaket:

Bedretrafikksikkerhetenpås trekningenf ora lletrafikantergjennom
bedrekryssutformingogs ikringa vkryssingssteder.Tydeliggjøre
Utleirvegensomo verordnetvegtrasév s.O
 thilienborgvegenog
Steindalsvegen. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Redusererisikofortrafikkulykker,b idratilmåloppnåelsemht
trafikkulykker.T
 rafikksikreløsningerviløkesannsynlighetforflere
myketrafikanter,jfrøktandelg åendeo ggående.Settisammenheng
medforbedringforkollektivtrafikken,viltiltakogsågib idragiht
nullvekstmålet.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging;r eguleringsplano gb yggeplan

Planstatus: 

Mulighetsstudie/forprosjektgjennomført 

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2025 

Samordningandretiltak: 

Støytiltak( utbedring),kollektivtilbudogsykkeltiltaksamme
strekning. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
35 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2019

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023 

Beløp(mill):

0,5

1

1 

Prosjektfase:

PU

2024

2025

Restbevilg.

DP/reg.plan DP/byggeplan

Tidligerefinansieringer0 ,5mill.kravsatti2018tilfv.860Utleirvegen/Othilienborgvegen/
Steindalsvegen. 
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KART/PROSJEKTSKISSE
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Trafikksikkerhet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6666Gløshaugen-Lademoen,kryssutbedringog
gangfelt 

Ansvarlige tat:

Trøndelagfylkeskommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Alleg angfeltlangsS
 ingsakerringenskaloppgraderes:opphøying,
universellutformingogbelysning.
Oppstrammingavkryssforbedreo versiktsbilde.

Formåletm
 edtiltaket:

Framkommelighetenogsikkerhetentilgåendeskalf orbedres.
Opphøyingbidrartilredusertf arto gd ermedøktsikkerhet,u niversell
utformingforbedrerfremkommelighetentilfolkmednedsatt
funksjonsevne,belysningforbedrers ynlighetentilgåendeogdermed
sikkerheten. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Forbedretf ramkommelighetogtrafikksikkerhetforalle
trafikantgrupper. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging,reguleringsplan 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,reguleringsplan/prosjektering

Planstatus: 

Ingen 

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2024 

Samordningandretiltak: 

Helestrekningensespåsome ttp rosjekt.Dettearketgjelder
trafikksikkerhet. 

Usikkerhetiprosjektet

Ikkeutoverstandardprosjektusikkerhetib y

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
10 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2020

2021 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1

1

Prosjektfase:

DP

DP/reg.plan,
prosjektering

2023

2024

2025

Restbevilg.
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33. Prosjektbeskrivelsersykkel
Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Øktstandardvinterdriftkv.

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Flerestrekningerv ilfåøktstandardp åvinterdriftfrasesongen
2021/2022(GsB-standard). 

Formåletm
 edtiltaket:

Øktf ramkommelighetogtrygghetforsyklendeiv interhalvåret,slik
atflerevilvelgesykkelfremforkollektivogbilivinterhalvåret. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Flerereisermeds ykkel

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Drift

Innspilltilprosjektfase: 

Drift

Samordningandretiltak: 

Nyestrekningeritilleggtildesoma lleredeinngårif orsterket
vinterdriftpåd etkommunalhovednettetvinteren2020/2021. 

Usikkerhetiprosjektet

Hvilkek ontraktersome rhensiktsmessigåinngåmedentreprenører.
Bydriftskalinngån yekontrakterf orh eled etkommunalevegnettet
fraogmedvinteren2 022/2023,medb l.a.områdeansvars om
prinsipp.Detg irnoeu sikkerhetm
 htkontrakterpåenkeltstrekninger
sompotensieltvilvarekunenv intersesong. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

Restbevilg.

Beløp(mill): 7millk ri
2021
(vinteren
2020/2021)

7mill+

1,5milløkt
omfang=
8,5mill

8,5mill+
1,5milløkt
omfang=

10m
 ill

10mill+

1,5milløkt
omfang=

11,5mill

11,5mill+ Økendetilca
1,5milløkt 15millkr/år
omfang=

for83km
13mill
hovednett

Prosjektfase: Drift

Drift

Drift

Drift

Drift

Drift

Merknad:Detleggesopptilvekstp å1,5krå rligforå ytef orsterketdriftpåøkendedelera vd et
kommunaleh ovednettet.O
 mfangetpåk ommunaltnettvarpå38kmi2020/2021.Detkommunale
hovednetteter83kmiht.vedtattsykkelstrategii2014. 
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KART/PROSJEKTSKISSE

Forslagtiln yestrekningerforf orsterketv interdrift2021/2022:
●

Rødt( GsA,barvegstandard)
○ ErlingS
 kakkesg atem
 ellomI lenkirkeo gS
 verresgate(0,6km)
○ Strandveienm
 ellomS
 trandveiparkenogN
 ordtvedtsgate(0,5km)
Dissetostrekningeneinngårih ovednettf ors ykkelbehandletiK
 Ujanuar2 020( sak4 /19).

●

Blått(GsB,vintervegstandard)
○ Byåsen:
■ GeneralB
 angsv eg(0,75k m)
■ GamleO
 sloveisørtilKyvannsvegen( 0,5km)
■ OddHusbysv eg(1,3km)
■ Nyveilia- Kongsvegen( 1,6km)
○ Moholtruta:
■ Sluppenvegen-Bratsbergvegen( 0,7km)
■ Bratsbergvegen-Angelltrøvegen(3,2k m)
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Øktstandardvinterdriftfv.

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Iu tgangspunktetvilgang-ogsykkelvegnettetlangsfylkesvegi
TrondheimdriftesetterG
 sB.Dete rbehovfortilskuddfra
Miljøpakkenf orå øked riftsstandardentilG
 sA.Økningsiden2020
skyldesatflerefylkesvegerdriftese tterDkA.

Formåletm
 edtiltaket:

Merattraktivtåsykleoggåvinterhalvåret.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Økta ndelgåendeogsyklende.

STATUSOGFREMDRIFT
Innspilltilprosjektfase: 

Gjennomføring 

Samordningandretiltak: 

DriftskontraktTrondheim

Usikkerhetiprosjektet 

Behova vhengera vvinterensinkarakter

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
8 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2022

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

Beløp(mill):

34,1

8

8

8

8

Prosjektfase:

Drift

Drift

Drift

Drift

Drift

Restbevilg.
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KART/PROSJEKTSKISSE

NystrekningGSApåFv.6 658H
 p.1 m
 9 42-m3054(svartsirkel)bletattinni2020.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Rotvollruta,del3-5

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Tydeliggjøringogkvalitetshevingave n650metergang-og
sykkelveg. 
Forbedrelinjeføringenf ors yklendefrabruaoverN
 idarholmsgateog
nedpåAntonKalvaasgate.T
 ydeliggjøreo gasfalteregang-og
sykkelvegenmellomTrikkestalleno gL
 illebys tasjon,s amtforbedre
overvannshåndteringenpåområdet.L
 eggen yttgruslagmed
forbedretavrenningpåg ang-o gs ykkelvegenlangsmedLademoen
gravlund. 
KvalitetshevingfraklasseBtilAv edg ravlundenogfraklasseCtil
BvedTrikkestallen. 

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltakettilretteleggerforø ktandels yklendeoggåendegjennomet
trygtogtilgjengeligtilbud.S
 trekningenvilværeenavlastningsvei
forInnherredsveienogekspressykkelvegen,ogundera nleggsfasentil
Innherredsveienværeenmuligo mkjøringsrute. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppfyllelsea vmålknyttettilnullvekst,
miljøvennligtransport,tilgjengelighetogtrafikksikkerhet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Tiltaketerk ategorisertsommindretiltakp åeksisterendeveg,ogdet
erikkebehovfornyr eguleringsplan. 

Muligutbyggingsperiode:

Forventetbyggestartoktober2021.Muligferdigstillelseapril2022.

Samordningandretiltak: 

-EkspressykkelvegLilleby-D
 alen( SVV)
-NORDREiendom-Rekkefølgekravomutbedringavområdetsør
forjernbaneundergangenvedS
 tjørdalsveien
-Elektrifiseringavjernbanen- langtf ramitid

Usikkerhetiprosjektet

Forurensetgrunn,kablerigrunnen,faseplan,mengdeasfaltering,
koordineringBaneNOR 
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STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode:
(mill.kr): 
(år):
anslag(%):
8,5

2021

10%
 

01.05.2021

Byggherrekalkyle

Vedtatti
årsbudsjett( år):
2022

Merknad:Omfangr edusertift.p lanf raprosjektutvikling.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

2,5

6

Prosjektfase:

PU,DP

UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

Merknad:6mill.f orskutterttilu tbyggingiPR-sak58/21.

KART/PROSJEKTSKISSE

OversiktskartoverR
 otvollrutamedd agenskvalitetsvurdering.Del3-4omfattesavdettetiltaket.
Delstrekning5eretrekkefølgekravtilL
 illeby-prosjektetsomblirbygdutavNORDREiendomm
 est
sannsynliginnenutgangenav2022.  
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Bromstadruta,delstrekning1-6

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

SykkelvegmedfortaupåstrekningenP
 ersaunvegen-øvreGranåslia,
ca.3km.Sykkelvegmedfortaue tterkommunensnormløsning
(mulignoesmalerefortauomv ifårtilslutningfordet). 
Oppgradering/relokaliseringavholdeplasserogutbedringavkryss
ogavkjørslerforsikrerekryssingformyketrafikanter. 

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketskalsikreettrafikksikkertogtrygtsykkeltilbudmedgod
framkommeligforalle(KlasseA
 ).D
 agenstilbuderk lassifisertsom
B,CogDpåu likedelstrekninger.D
 eters pesieltviktigåsikre
tryggekrysningsforholdikryssogavkjørsler.T
 Iltaketvilo gsåsikre
holdeplassersomeruniverseltu tformet. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltakettilretteleggerforø ktandels yklendeoggående,gjennomet
trygt,tilgjengeligo gsammenhengendetilbud. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging(reguleringsplan) 

Planstatus: 

Storedeleravs trekningenm
 åreguleres 

Muligutbyggingsperiode: 

2024-2025 

Samordningandretiltak: 

Kollektiv,relokaliseringogoppgraderingavh oldeplasser

Usikkerhetiprosjektet 

Reguleringogerverv 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
247 

2019

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
+/-40% 

2022 

Detergjennomførtanslagettera nslagsmetodeniforprosjektetforheleBromstadruta.Tallenee r
senereb ruttnedtildelstrekningerogforeliggersomfølgende( inkl.b yggherre,planlegging,
grunnerverv,usikkerhet): 
19mill.kr
1. FernandaNissensveg:
32mill.kr
2. KongØysteinsveg:
120mill.kr
3. Bromstadekrao gB
 romstadvegen:
15mill.kr
4. Tungasletta:
19mill.kr
5. Turveg:
6. IngvaldYstgaardsvegogGranåsvegen: 44mill.kr
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

3 

6,5 

Prosjektfase:

PU 

DP/regulering

2023

2024

2025

Restbevilg.

IPR-sak8/21bledetforskuttert6 ,5mill.krtilreguleringavdeulikedelstrekningenesominngåri
Bromstadruta.Vedbestillingble6,5mill.fordeltpåd e6delstrekningene. 
Tidligereb evilgningpå3mill.tilprosjektutviklingbleikkefordeltp ådelstrekningene,menavsatt
tilr utasomenhelhet. 

KART/PROSJEKTSKISSE

Strekningenv istmedblålinjee rca.3 k mlang.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Brøsetvegen,HenrikOurensveg-SigurdJorsalfarsveg

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Regulereca.230ms ykkelvegmedfortaulangsvegensøstside.

Formåletm
 edtiltaket:

Separereg åendeo gs yklendep åendelstrekningmedlav
kompleksitet. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilåfåfleretilås ykleo gg å.T
 iltaketbidrartil
oppfyllelseavm
 ålk nyttettilnullvekst,m
 iljøvennligtransportog
trafikksikkerhet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging(Reguleringsplan)

Planstatus: 

Eldrer eguleringsplansomikkegirh jemmeltilgjennomføring

Muligutbyggingsperiode: 

2024-2025 

Samordningandretiltak: 

Reguleringsplankanutarbeidesavs ammekonsulents omblir
kontrahertforutarbeidelseavr eg.planf ordelstrekningKirkvollen-
FrodeRinnansvego gforprosjektF
 rodeRinnansveg.S
 amordningav
tilgrensendeprosjekteribyggefasevurderespånyttnårigangsatt
detaljplanlegging,førbygging.Dettea vhengeravframdrifti
tilgrensendeprosjekter(Brøsetruta/SigurdJorsalfarsveg) 

Usikkerhetiprosjektet

Begrenset.Saksbehandlingstida lltidusikker.
Forøvrig:Ikkebehovforgrunnerverv.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
15,8 

2021

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
+/-20-40% 

2021 
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023 

Beløp(mill):

0,2* 

2,0 

2,0 

Prosjektfase:

PU 

2024

2025

Restbevilg.

DP/regulering DP/byggeplan

*Inngåribevilgningpå0 ,5mill.krtilprosjektutviklingavBrøsetvegen.

KART/PROSJEKTSKISSE

Oversiktskart

Kartsomviserdendelena vB
 røsetvegensomd etteprosjektetomfatter.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Brøsetvegen,FrodeRinnansv eg-Kirkvollen

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Regulereca.270ms ykkelvegmedfortauogutbedreet
krysningspunkt.Innsnevringavk jørebane.

Formåletm
 edtiltaket:

Utbedreetlitetilrettelagtoguoversiktligkrysningspunktpå
hovednettforsykkel.S
 epareregåendeogsyklendepåen
delstrekningmedmangeb rukere.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilåfåfleretilås ykleo gg å.T
 iltaketbidrartil
oppfyllelseavm
 ålk nyttettilnullvekst,m
 iljøvennligtransportog
trafikksikkerhet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging(Reguleringsplan)

Planstatus: 

Eldrer eguleringsplansomikkegirh jemmeltilgjennomføring

Muligutbyggingsperiode: 

2024-2025 

Samordningandretiltak: 

ForprosjektFrodeRinnansv eg.S
 amordningbyggefasevurderespå
nyttnårigangsattdetaljplanlegging,førbygging 

Usikkerhetiprosjektet

Begrenset.Saksbehandlingstida lltidusikker.
Forøvrig;b egrensetbehovforerverv. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år): 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

18,2 

+/-20-40 % 

2021 

2021 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023 

Beløp(mill):

0,2* 

2 

2 

Prosjektfase:

PU 

2024

2025

Restbevilg.

DP/regulering DP/byggeplan

*Inngåribevilgningpå0 ,5mill.krtilprosjektutviklingavBrøsetvegen.
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KART/PROSJEKTSKISSE

Oversiktskart.

Kartsomviserdendelena vB
 røsetvegensomd etteprosjektetomfatter.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Breidablikveien 

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kaletableresnysykkelvegm
 edfortaup ånordsidena v
Breidablikveien,mellomViktorBaumannsv eio gFramveien.
Strekningene rca.7 00m
 lang.I tilleggtilpasseskryssenemotViktor
Baumannsveio gFramveienf orå fåtilgodtilretteleggingforbåde
syklendeoggående.Foråf åtilg odek ryssløsningeropprustesnytt
fortauetstykkeinnio vernevntesideveger.  
Foråfåp lasstilnysykkelveir eduseresdagenskjørebanetil6,5
meterogriktigtverrfallig atam
 åetableres.Dettemedførerathele
gatamåreasfalteresogkanterogfortaupås ørsidenmåresettesog
istandsettes.Detetableresgrøntrabattermedn yetrærlangs
Breidablikveien.Gatelysenepås ørsidenf lyttesf ragrøntrabattentil
innsidenavfortauet,motb ebyggelsenforåf ågodtmedlyspå
fortauet. 

Formåletm
 edtiltaket:

Eksisterendesituasjonviseratkvalitetenp åsykkeltilbudeter
klassifisertsomK
 lasseD.Detv ilsietdårligsykkeltilbudsomkun
enlitena ndelvilb ruke.Opplevdtryggheto g/ellerfremkommelighet
erdårlig. 
Dennestrekningenskaloppgraderesm
 edmålslikatdenkan
klassifiseressometsykkelprosjektiKlasseA.Detvilsie tgodt
sykkeltilbudforalle.T
 ilbudetmåv æretrafikksikkert,følestrygtog
hagodframkommelighetf ora lle. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Økttrafikksikkerhet,fleremiljøvennligereisermeds ykkeloggange,
økttilgjengeligheto gbrukertilfredshet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Detjobbesm
 edf rivillige rvervi2 kryssområderforåunngå
reguleringsplan.I kkebehovforreguleringsplanpås trekningen
mellomkryssene. 

Muligutbyggingsperiode:

2021og2022 

Samordningandretiltak: 

VA-arbeiderogtiltakp åholdeplasser.

Usikkerhetiprosjektet 

ErvervogVA-arbeider 
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STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
35

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2021

10%

07.04.2021

Anslagsmetoden

2021

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

2,5

32,5

Prosjektfase:

DP

UBinkl.
erverv

2023

2024

2025

Restbevilg.

Av32,5mill.kri2022b le1 5mill.krf orskutterti2021jf.KU-sak24/21(PR-sak60/21).

KART/PROSJEKTSKISSE

Utsnittavhovednettfors ykkel,medd elavBreidablikveienmarkertirødt.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Breidablikveienøst

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalværee nkelt,trygto gtrafikksikkertåsyklei
Breidablikveien.Detskalderfore tableressykkelvegmedfortaupå
nordsidenavBreidablikveien. 
Prosjektetskalvektleggeatkryssenee renkleåsyklegjennom,føles
tryggeogertrafikksikre.G
 åendeogsyklendes kalsepareresinnm
 ot
oggjennomallek ryss. 
Hvasome rdenb esteløsningenikryssenes kalu tredesi
konseptutviklingsfasen.
ProsjektetomfatterBreidablikveienf ranederstir undkjøringenved
BøckmansvegogopptilFramveien.  

Formåletm
 edtiltaket: 

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgod,vil
troligfleresykle.Ø
 ktm
 åloppnåelsep åsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

Måavklaresikonseptutviklingsfasen.M
 ås amkjøresmedfylkets
prosjektiByåsveien,samtkommunesp rosjektiBøckmansveg. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

JonsvannsveienNord,delstrekning3

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektetere nvidereføringa vbestillingp åJonsvannsveienNord,
oggjelderd elstrekning3 ik onseptvalgrapportenutarbeideti2017.
Konseptvalgarbeideti2017løsteikkeutfordringeneidelstreking3,
oghellerikkekryssenemedfylkesvegene.D
 etern ødvendigåløse
disseforåo ppnåetsammenhengendetrygttilbud. 

Formåletm
 edtiltaket:

Gigåendeogsyklendeettrygt,s ynligogtrafikksikkerttilbud,med
tryggereo glesbaretilbudid elstrekning3 samtgjennomk ryssene
medfylkesvegfv.6666S
 ingsakerringenogfv.6664Tyholtringen. 
Forholdknyttettilgjennomkjøringstrafikkm
 edbilskalutredes.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Økto pplevdtrygghetogattraktivitetformyketrafikanterb idrartil
fleremiljøvennligereiserogfærrebilreiser.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling(konseptvalg)

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling(konseptvalg)

Planstatus: 

Dets kalutredeso mreguleringsplanernødvendig.

Muligutbyggingsperiode: 

2024-2027 

Samordningandretiltak: 

Tiltakif v.6666Singsakerring(MP/TRFK). 
EvalueringavkryssJonsvannsveienxKongØysteinsv eg(MP/TK)
Samordningmedtiltakikryssetmedfv.6 664(MP) 

Usikkerhetiprosjektet

FremdriftiavklaringermedTRFKomløsningikryssene.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

1

Prosjektfase:

PU

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

Detertidligerebevilget2m
 ill.k rtilp rosjektutviklinga vJonsvannsveienNord.Avdettetilskrives
0,5mill.krdelstrekning3. 
Omfangavmerarbeideterb asertpåtilbudf rakonsulenti2021,oppgaversombletattutdak ontrakt
foroppdragiDS4-6bleinngått. 
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KART/PROSJEKTSKISSE

OversiktskartJonsvannsrutaN
 ord,derdelstrekning3 erv ist,medÅDTf orbil
(ÅDTiDS3er8432i2 019-o ppdatert iV
 egkartmars2 021) 
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

JonsvannsveienNord,delstrekning6

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektetere nvidereføringa vbestillingp åJonsvannsrutaNord,og
gjelderdelstrekning6ik onseptvalgrapportenutarbeideti2017.
Delprosjekteterbasertp åkonseptf raforprosjektrapport,med
justeringer.Rundkjøringik ryssmedSigurdSlembesgateb yggesom
tilT-kryss,o g250metersykkelvegmedfortauetableresp ånordøstre
sideavJonsvannsveienmellomSigurdS
 lembesgateogkryssetmed
fylkesveg6664KongØ
 ysteinsv eg. 
Løsningenskalikkemedføreomreguleringe llervesentlig
grunnerverv.S
 malestmuligkjørebane(ca.5 ,5m)leggestilgrunn.

Formåletm
 edtiltaket:

Gigåendeogsyklendetrygt,s ynligogtrafikksikkerttilbud,medmer
direktetraségjennomdagensutflytendekryssområder(rundkjøring).
GateutforningeniJonsvannsveienN
 ordb yggesomtilåfremståsom
enboliggatemedsmaltkjørebane,s ominnbyrtillavfart. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Økto pplevdtrygghetformyketrafikanterbidrartilflere
miljøvennliger eiserogfærreb ilreiser. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling(tekniskforprosjekt)

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Planstatus: 

Løsningenskalikkemedførebehovforreguleringsplan

Muligutbyggingsperiode: 

2022-2024

Samordningandretiltak: 

EvalueringavkryssJonsvannsveienxKongØysteinsv eg(MP/TK)
SamordningmedtiltakikryssetmedfylkesvegFV6664( MP) 
Reguleringsarbeid/tiltakSigurdS
 lembesv eg14m.m.(privat) 
Reguleringsarbeid/tiltakJonsvannsveien6 8( privat) 
VA-tiltak(separeringavavløp,utskiftingavvannledninger) 

Usikkerhetiprosjektet

Fremdriftiavtalermedgrunneiereo gtiltakshavere(makeskifte)

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
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17 

2021 

+40/-20%

2021

Styringsmålbasertpåkostnadsoverslagfrakonsulent27.m
 ai2021+0,5mill.brukttidligere.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

1,5

Prosjektfase:

PU/
forprosjekt

DP/
byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.

Detertidligerebevilget2m
 ill.k rtilp rosjektutviklinga vJonsvannsveienNord.Avdettetilskrives
0,5m
 ill.k rdelstrekning6. 

KART/PROSJEKTSKISSE

OversiktskartJonsvannsrutaN
 ord,derdelstrekning6 erv ist,medÅDTf orbil

Sykkelvegmedfortaup ånordøstresidea vJonsvannsveien,smalerekjørebane,ombygginga v
rundkjøringinordøsttilT-kryss.Løsningikryssmedfv.6664gjenstårtilbyggeplan. 
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Klæburutadelstrekning4,NedreBakklandet

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektete renvidereføringavbestilling“ planavklaringK
 læburuta”
oggjelderdelstrekning4 frakonseptvurderingen. 
Påd elstrekning4(delavNedreB
 akklandet)planleggesdetåsmalne
kjørevegennedtil3 metermedtrillevennliggatestein(tilsvarende
vestrearmpåtorget),ogutvidefortaupåvestresideforåkunnegi
gåendeetfunksjoneltfortaumedgodv interdrift.Lav,overkjørbar
kantsteinskillerf ortaufraveg.U
 likematerialermedtilstrekkelig
kontrastbenyttespågang-ogkjøreareal.Barvegstandardforutsettes
påbådegang-ogtrafikkareal(forsyklendeo gresttrafikk). 

Formåletm
 edtiltaket:

Formålete råleggetilr etteforvekstigang-o gsykkeltrafikkiog
gjennomBakklandet.G
 åendefåre tu tvidetareal,etgodt
helårstilbud.Syklendefåretutvidetarealo ggåendeogsyklendeblir
separert,noesomikkeeroppnåddidag.S
 yklendeo gg åendevil
oppleveettilbudsomistorgraderf riforandretrafikanter.Dettevil
opplevessomtrygt,oggimindrek onflikterennidag.G
 atas
kvaliteterforsterkesogutformesitrådm
 eduniversellutforming. 
Hovedproblemmeddagensløsningigataerlitetrillevennlig
gatesteinivegbanen,smalesykkelhellertettinntilf ortauskaféer,
sværts maltfortau,mangek onfliktermellomgåendeogsyklende,
tekniskvanskeligåytegodvinterdriftpåfortauo gs ykkelheller. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

AtPa nalysenv iseratKlæburutahars tortp otensialeforfortsattvekst
isykkeltrafikken.Utenåløsedagensproblemerv ildagenskonflikter
forsterkes,o gsåledesvirkehemmendefordenplanlagteveksten. 
Vekstpotensialetforsyklendevilh ovedsakeligkommes omfølgeav
tiltakiandreruter,særligJonsvannsruta,Brøsetruta,gateprosjektet 
Innherredsveien,sykkelstamvegfraTillerogHeimdal,ogvedtatt
gatebruksplanforMidtbyen. 
Forgåendesynespotensialetford agligereiseråværetattu tpå
sommerstid,AtP-tallenemultiplisertmed3 gir6200d agligeg åturer,
Vinterstiderdetsannsynligatgangtrafikkenvilø kemedb edredrift
påetbrederefortau. 
Høyereandelg ang-ogsykkelturerførertilr edusertbilkjøring.
Prosjektetb idrartilågjøreområdetmerattraktivtformyke
trafikanter.Vedå gimerp lasstilmyketrafikanterbidrarprosjektet
tila tflereskalreisemiljøvennlig,mindreC
 O2utslipp,m
 ereffektiv
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arealbrukogoppnåelsea vn ullvekstmålet.
Arealutnyttelseeralleredeeffektivp åBakklandet,men 
transportplanleggingkaniendas tørreforbedresform
 yketrafikanter.
Vedå gjøregatetverrsnittu niverseltutformet,utvidearealforbåde
syklendeogg ående,ogmuliggjøreg odv interdriftforsyklendeo g
gåendeb idrarprosjektettilåreduseretransportbehovet,gjøred etlett
ogtryggereåvelgemiljøvennligetransportmidler,o gforbedreb åde
luftkvalitetogtrafikkstøyiområdet. 
Prosjekteto ppnårå gjøregatau niversellutformetvedåbruke
kontrastfargerforuliketrafikanter,etableringavtaktilematerialero g
kantsteinm
 otfortauet.Itillegge tableresetmertrillevennligd ekke
bådepåfortauogkjørebanen.Brederefortaum
 uliggjørbedredrift
ogv edlikeholdifortauet.Altd ettegjøratgatablirmertilgjengelig
åretrundtforalle,uansettaldero gf unksjonsevne. 
Ås killeogutvidearealettilgåendeo gs yklendeb idrartilå ø ke
opplevelseavtrygghetsamttilå reduserek onflikterog
nestenulykkermellomgåendeo gs yklende. 
Smalerek jørebreddekanbidratila tv areleverandørervelgeråbruke
mindreo gmermiljøvennligk jøretøypåBakklandet.Detb lirlettere
åvelgelastesykkeltilvareleveringogm
 indrehåndverkertjenester. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,b yggeplan

Planstatus: 

Ikkebehovforreguleringsplan

Muligutbyggingsperiode: 

2022-2024

Samordningandretiltak: 

●
●
●

ParkB
 akklandstorgetv/Trondheimk ommune
(kommunalteknikk)
Klæburuta-Øvrebakklandet- Vollabakken( Miljøpakken
sykkel)
Klæburutadelstrekning5 GamleB
 ybroog6Ø
 vre
Bakklandet(MP/TKinnspillå rsbudsjett2 022)

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
15 

2021

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
+40/-20%

2022 
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022 

Beløp(mill):

1,5 

Prosjektfase:

DP/byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.

Kostnaderknyttettilparkv edBakklandstorgeterikkeinkludertdadendekkesavTrondheim
kommune.Prosjektutviklinga vtiltakete rfinansiertg jennomprosjektetPlanavklaringKlæburuta.
1,5mill.krtildetaljplanleggingblei2021forskuttertfraårsbudsjett2022jf.P
 R-sak7 5/21. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Klæburutadelstrekning6,ØvreB
 akklandet

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektete renvidereføringavbestilling“ planavklaringK
 læburuta”
oggjelderdelstrekning6 frakonseptvurderingen. 
Påd elstrekning6(ØvreBakklandettilL
 illegårdsbakken)p lanlegges
detå smalnekjørevegennedtil4 ,5metermedtrillevennliggatestein
(tilsvarendev estrearmp åtorget),o gu tvidefortaupåv estresidef or
åkunneg igåendeetfunksjoneltf ortaumedgodvinterdrift.Lav,
 ed
overkjørbarkantsteinskillerf ortaufrav eg.Ulikem
 aterialerm
tilstrekkeligkontrastbenyttespåg ang-ogkjøreareal.Barvegstandard
forutsettespåb ådegang-o gtrafikkareal(forsyklendeog
resttrafikk). 

Formåletm
 edtiltaket:

Formålete råleggetilr etteforvekstigang-o gsykkeltrafikkiog
gjennomBakklandet.G
 åendefåre tg odthelårstilbud,ogg åendeo g
syklendeblirseparert,noes omikkee roppnåddid ag.Syklendeog
gåendeviloppleveettilbuds omistorg raderfrifora ndre
trafikanter.Dettevilopplevess omtrygt,ogg imindrekonflikterenn
idag.Gataskvaliteterforsterkes. 
Hovedproblemmeddagensløsningigataerlitetrillevennlig
gatesteinivegbanen,smalesykkelhellertettinntilf ortauskafeer,
sværts maltfortau,mangek onfliktermellomgåendeogsyklende,
tekniskvanskeligåyteg odvinterdriftpåf ortauogs ykkelheller.
OverGamlebybroerdagenstredekkes maltogtidvisglatt,
 ellom
veibreddeno verdreventilr esttrafikken(syklende),ogs killetm
gåendeogsyklendeuklaro gr otete. 
Løsningerikryssetm
 ellomG
 amlebybroo gBakklandstorgete r
unødvendigbredt.Vedo ppstrammingblird etsamlinga v
sykkeltrafikken,korteregangkryssingognoelaverefart. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

AtPa nalysenv iseratKlæburutahars tortp otensialeforfortsattvekst
isykkeltrafikken;utenåløsedagensproblemervild agenskonflikter
forsterkes,ogsåledesvirkehemmendefordenp lanlagteveksten. 
Vekstpotensialetforsyklendevilh ovedsakeligkommes omfølgeav
tiltakiandreruter,særligJonsvannsruta,Brøsetruta,gateprosjektet 
Innherredsveien,sykkelstamvegfraTillerogHeimdal,ogvedtatt
gatebruksplanforMidtbyen. 
Forgåendesynespotensialetford agligereiseråværetattu tpå
sommerstid,ATP-tallenemultiplisertmed3 g ir9500dagligegåturer,
Vinterstiderdetsannsynligatgangtrafikkenv iløkemedbedredrift
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påetbrederefortau. 
Høyereandelg ang-ogsykkelturerførertilr edusertbilkjøring.
Prosjektetb idrartilågjøreområdetmerattraktivtformyke
trafikanter.Vedå gimerp lasstilmyketrafikanterbidrarprosjektet
tila tflereskalreisemiljøvennlig,mindreC
 O2utslipp,m
 ereffektiv
arealbrukogoppnåelsea vn ullvekstmålet. 
Arealutnyttelseeralleredeeffektivp åBakklandet,men 
transportplanleggingkaniendas tørreforbedresform
 yketrafikanter.
Vedå gjøregatetverrsnittu niverseltutformet,utvidearealforbåde
syklendeogg ående,ogmuliggjøreg odv interdriftforsyklendeo g
gåendeb idrarprosjektettilåreduseretransportbehovet,gjøred etlett
ogtryggereåvelgemiljøvennligetransportmidler,o gforbedreb åde
luftkvalitetogtrafikkstøyiområdet. 
Prosjekteto ppnårå gjøregatau niversellutformetvedåbruke
kontrastfargerforuliketrafikanter,etableringavtaktilematerialero g
kantsteinm
 otfortauet.Itillegge tableresetmertrillevennligd ekke
bådepåfortauogkjørebanen.Brederefortaum
 uliggjørbedredrift
ogv edlikeholdifortauet.Altd ettegjøratgatablirmertilgjengelig
åretrundtforalle,uansettaldero gf unksjonsevne. 
Ås killeogutvidearealettilgåendeo gs yklendeb idrartilå ø ke
opplevelseavtrygghetsamttilå reduserek onflikterog
nestenulykkermellomgåendeo gs yklende. 
Smalerek jørebreddekanbidratila tv areleverandørervelgeråbruke
mindreo gmermiljøvennligk jøretøypåBakklandet.Detb lirlettere
åvelgelastesykkeltilvareleveringogm
 indrehåndverkertjenester. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,b yggeplan 

Planstatus: 

Ikkebehovforreguleringsplan

Muligutbyggingsperiode: 

2022-2024 

Samordningandretiltak: 

●
●
●

ParkB
 akklandstorgetv/Trondheimk ommune
(kommunalteknikk)
Klæburuta-Øvrebakklandet- Vollabakken( Miljøpakken
sykkel)
Klæburutadelstrekning5 GamleB
 ybroog4N
 edre
Bakklandet(MP/TKinnspillå rsbudsjett2 021)
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STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
22 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

+40/-20%

2022 

TiltakøstforbrukarettilG
 amleBybroo gnedmotBakklandstorgeterinkluderther.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022 

Beløp(mill):

1,5 

Prosjektfase:

DP/byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.

ParkvedBakklandstorgete rikkeinkludert,daded ekkesa vkommunekassen.1,5mill.k rtil
detaljplanleggingblei2021forskuttertfraårsbudsjett2022jf.PR-sak75/21. 

KART/PROSJEKTSKISSE

Illustrasjonavnordred elavØ
 vreB
 akklandet.S
 ammeutforminggjeldertilV
 ollabakken.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Klæbuveien,HansOsnes’veg- Gløshaugveien,d
 el12

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Strekningenombyggesforåb limergang-ogsykkelvennlig.Fortau
påbeggesiderutvidestilm
 inst3 meterbreddeogkjørevegfår5,5
meterderbilogs ykkeld elerp åplassen.Tiltaketerogsåitrådmed
tidligereprosjektutviklingogkonseptvurderingforKlæburuta

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketskalbidratilsammenhengendetilretteleggingf orgåendeog
syklendelangsKlæbuveien.Fortaublirbreden oktilåtillate
vinterdriftogpasseringer,s likatgåendeu nngårv egbanen.Smalere
kjørefeltredusererhastighetpåk jørende,tilf ordelforsyklister.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Målknyttettilnullvekst,m
 iljøvennligtransportogtilgjengelighet

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Forprosjekt 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,b yggeplan 

Planstatus: 

Områdeth arikkereguleringsplan

Muligutbyggingsperiode: 

2022-23 

Samordningandretiltak: 

KoordineresmedøvrigestrekningstiltakiKlæbuveien,med
utbygginga vN
 TNU-campusogmeds eparasjonavavløpog
rørfornyingiregiavTrondheimkommuneKommunalteknikk.

Usikkerhetiprosjektet

Forholdvedutskiftingavrør

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år): 
9 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

40% 

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022 

Beløp(mill):

1,5

Prosjektfase:

DP/byggeplan

2023 

2024

2025

Restbevilg.

Prosjektutviklingerg jennomførts omend elavBycampus-prosjektet.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

OlavKyrresgate,rundkjøring

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

RundkjøringiOlavKyrresgateere ndelavh ovednettforsykkelog
opplevessomutryggford es yklende.Ikonseptfasenerdetvurdertet
bredtspektera vkonsepterforåb edretryggheten,fraenkletiltaktil
størreombygginger. 
Rundkjøringmeds ykkelring(separertesykkelfelt),rundkjøringmed
halvsykkelring(sykkelveg)ogforskjørsregulertX-kryssiOlav
Kyrresgatemedsykkelvegerv urderts omdemestaktuelle
konseptene.Vurderingavfremkommelighetogtrafikale
konsekvenservilavgjørehvilke(t)k onseptmangårvideremed.Det
eriforprosjektfasenø nskeligå dykkemerdetaljertnedi1-2av
konsepteneforåfinnedenbesteløsningen. 
ItiltaketinkluderesprosjektutviklingavH
 åkonJarlsgate.Detskal
herutredesmulighetenforåetableres ykkelvegm
 edfortauihele
HåkonJ arlsgt.S
 trekningeninngårihovednettf orsykkelb ehandleti
KUjanuar2020(sak4/19). 

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edprosjekteterås ep åmuligf orbedringstiltakforåøke
opplevdtrygghetirundkjøringen.Løsningenskalværeet
trafikksikkertkryssmedtilfredsstillendef remkommelighetforde
uliketrafikantgruppene. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppfyllelsea vmålknyttettilnullvekst,
miljøvennligtransport,tilgjengelighetogtrafikksikkerhet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling(konseptfase)

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling(forprosjekt) 

Planstatus:

Ip rosjektutviklingsfasenv ildetavdekkesomtiltaketutløserbehov
fornyreguleringsplan.

Muligutbyggingsperiode:

2023-2025

Samordningandretiltak: 

GateprosjektElgeseterg ate,CampusNTNUogu tbyggingElgeseter
gate10-14. 
TrafikkberegningerØya,gjennomføresavTRFK. 

Usikkerhetiprosjektet

Størsteusikkerheter: 
Valgavalternativ-politiskev edtak. 
Reguleringo ge rverv. 
SamkjøringmedutbyggingElgeseterg ateo gC
 ampusNTNU.
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022 

Beløp(mill):

0,5

0,8 

Prosjektfase:

PU

PU/forprosjekt

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

RundkjøringiOlavKyrresg atesomb øru tbedres.Skissenevisertreaktuellekonseptfra
konseptfasen. 
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Grilstadvegen 

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

If orbindelsemedbyggingena vrv.706Gildheim-Grillstadbledet
etablerteninterimsløsningforgåendeo gs yklende.Storedelerav
dennestrekningenliggerigjenfremdeles,a sfaltertogmedbelysning.
DialogmedProduksjonskjøkkenet,somliggerr ettv eddenne
strekningen,h armeldtomf arliges ituasjonermellomsyklendeog
transportknyttettild eresv irksomhet,o gdeterderforsettp åm
 er
trafikksikreløsninger. 

Formåletm
 edtiltaket:

Byggeo mdeneksisterendestrekningens likatdenfårenm
 er
trafikksikkeravslutningmota dkomstentilP
 roduksjonskjøkkenetog
KiwiGrilstad. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbedrere neksisterendes narveio gb idrartilkorterereisetid
forg åendeogsyklende. 
Endringenavutformingenbidrartile nmertrafikksikkerløsning,for
åunngåulykkermellomsyklisterognæringskjøretøy. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Medførerbehovf orsøknadomd ispensasjondatiltaketikkeeri
samsvarmedg jeldender eguleringsplan.

Muligutbyggingsperiode:

2023

Samordningandretiltak: 

Prosjektetgjennomføressomend elavu tbyggingenav
ProduksjonskjøkkenetpåG
 rilstad,soms kalutvidesip erioden
2022/2023. 

Usikkerhetiprosjektet

Prosjektetsfremdrifteravhengigavf remdriftentil
Produksjonskjøkkenets omgjennomføresiregiavT
 KH
 else&
velferd. 
Detmåsøkesomdispensasjonfrag jeldendereguleringsplanforå 
kunnegjennomføretiltaket.

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunna vk
 ostnadsanslagbasertpåbyggeplan,f ørendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
2

2020

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
40%

2022
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg. 

2022 

Beløp(mill):

0,4

1,6

Prosjektfase:

PU,DP

UB

2023 

2024

2025

Restbevilg.

PlanleggingerfinansiertavPunkttiltaksykkel( 2017)-0,4millioner.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SykkeltilbudiNidarholmsgate/Jarleveien/Ladeveien

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalutredesm
 ulighetenf orå etableresykkelvegmedf ortaupå
østsidenavNidarholmsgate/Jarleveienidagenskjørebane.
Sykkelvegenskalkobleso ppm
 otLadeveieno gv ideretil
sykkelekspressveiensomStatensvegvesenbygger. 

Formåletm
 edtiltaket:

Dete ralleredeetablerts ykkelvegmedfortaupåøstsideniJarleveien
påFylkesveg.Formåletmedp rosjekteterå videreføredenneframtil
gang-ogsykkelvegeniM
 ellomveienslika tm
 anfåre tg odt
sammenhengendesykkeltilbud. 
Prosjektetskalvektleggeatkryssenee renkleåsyklegjennom,føles
tryggeogertrafikksikre.G
 åendeogsyklendes kalsepareresinnm
 ot
oggjennomallek ryss. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgodvil
troligfleres yklem
 ellomb yeno gL
 illeby/Lade.Øktmåloppnåelsepå
sykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Samordningandretiltak: 

Måavklaresikonseptutviklingsfasen,s ykkelekspressveientilSVV.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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KART/PROSJEKTSKISSE 
Prosjektetervistmedrødstrekik artet.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SykkeltilbudFjordgata

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kaletableresca.675ms ykkelvegiFjordgataogdelerav
Munkegata,pån ordsidenavvegen.Sykkelvegenskalhagenerell
breddepå3m,m
 ednoeinnsnevringpådes malestepartienepå
strekningen.Sykkeltilbudetskalkoblestileksisterendesykkelvegi
Sandgata/OlavT
 ryggvasonsg ateivestogsykkelfelti
Kjøpmannsgataiø st. 
Sykkelvegenskale tableresgjennomenkletiltakiførsteomgang.
Dagensskråparkeringendrestillangsgåendeparkeringforå fåbedre
plasstiloppmerkinga vtoveiss ykkelvegpåinnsidenav
parkeringsareal(p-areal).Sykkelvegenv ilblietablertmed
oppmerkingavh vitelinjer,gulm
 idtstripeoghvitepilermed
sykkelsymbol.Intensjonenee rå unngåomfattendegravearbeidogat
eksisterendesandfang/avrennings kalf ungereettertiltaket.Gatetrær
skalistørstm
 uliggrads kalbevares. 

Formåletm
 edtiltaket:

TiltaketfølgeropppolitiskvedtakomsykkeltilbudiFjordgata.
Tiltakets kaltilretteleggeforøktandelsyklendeoggåendegjennom
ettrygtogtilgjengeligtilbud. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppfyllelsea vmålknyttettilnullvekst,
miljøvennligtransport,tilgjengelighetogtrafikksikkerhet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Tiltaksområdetomfattesavreguleringsplanr 0118Midtbyplanen,
hvord ete rregulerttilkjøreveg,gangvegogparkering.Deterikke
behovfornyr eguleringsplan. 

Muligutbyggingsperiode:

2021-2022 

Samordningandretiltak: 

GatebruksplanforMidtbyen

Usikkerhetiprosjektet 

Politiskevedtak 

178

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi Usikkerheti
(mill.kr): 
(år):
anslag(%):
13,3*

2021

Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
årsbudsjett(år):

7,1%( relativt 03.02.2021og
Standard
standardavvik) 19.02.2021  gruppeanslagiht
SVVsHBR764

*Planleggingskostnaderoga rbeidu tførtf ør2 021bleikkeinkludertianslaget.

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):

Tidl.bevilg.

2022

3,5 

13,3

Prosjektfase:

2023

2024

2025

Restbevilg.

UB

Bevilgningi2022bleisinh elhetforskutterti2021jf.PR-sak31/21.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

TSSSykkelvegfase1Jernbanebrua- Brattørbrua

Ansvarligetat: 

TrøndelagFylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketo g
tiltaketsomfang: 

NytoveissykkelvegmellomJ ernbanebruao gB
 rattørbruai
forbindelsemedgjennomføringa vutbygginga vTrondheim
Stasjonssenter. 
Lengdeca.270meter,bredde3,0m
 eter,810m2–planleggesiht.
vegeiersgjeldenden ormaler,håndbøkerogretningslinjer,norske
standarder,etc. 

Formåletmedtiltaket:

Nyetableringa vensammenhengendetoveissykkelvegfra
JernbanebruatilB
 rattørbrua–adskiltfrabilfelt.
Øketrafikksikkerheten.

Tiltaketsbidragtil
måloppfyllelse: 

Bedretilretteleggingf ors yklisterogreduserekonfliktermedandre
trafikanter. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,u tbygging 

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanr 20140024

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Samordningandretiltak: 

Utføresis ammenhengmeddenøvrigeutbyggingavT
 rondheim
Stasjonssenteriht.vedtattr eguleringsplan– herkonkret
opparbeidelseavgateogutomhusanleggetteratGryta
Parkeringskjellererbygdo gf ørn yttTerminalbyggpåTrondheimS
igangsettes. 

Usikkerhetiprosjektet

Normaleu sikkerheterknyttettilp lanleggingavsliketiltak:
- Investeringsbeslutninger
- Kapasitetentreprenørmarked/Endringkostnadsnivå
- Tekniskplangodkjenning 
- Diversetillatelserf ramyndighetero ge tater

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalek
 ostnadv urdertunderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr):  Kroneverdi(år): 
3,4 

2017 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):
25 

2022

Anslaggjennomførtoktober2 017vedbrukavelementskjema.Prosjekteteriferdmedåu tarbeide

180

nyekalkylerogvilpåb akgrunna vdetv urdereomdeterbehovforåleggeframoppdaterte
kostnadstalltilprogramrådet.Detteerisamsvarm
 edvedtakiPR-sak7/18. 
Flereavk ostnadselementeneerfordeltmeddenøvrigeopparbeidelsen,somforeksempelkantstein
somd elesm
 edfortau/gate,belysningsanleggsomdelesm
 edområdebelysningen,etc. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp:
Prosjektfase:

2023

2024

2025

Restbevilg.

3,7
DP,UB

Annen
IP
 R-sak7/18b leettilskuddpå3,4mill.k rvedtatt.I ndeksregulerttil2022-kroner
finansiering: utgjørdette3,7mill.kr. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

TSSSykkelskinneiSjøgangen

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dagensløsningmedsykkelskinneid enbredetrappenp å
stasjonssidenpåSjøgangenfungererikkeoptimalt.Detønskesen
bredereogmerfunksjonellskinne. 

Formåletm
 edtiltaket:

Forbedretm
 ulighetforsyklistertilå benytteSjøgangentiltransport
mellomBrattørao gMidtbyen. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bedretilretteleggingforsyklister.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanleggingogb ygging 

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanr20140024

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Samordningandretiltak: 

Utføresisammenhengmeddenøvrigeu tbyggingavTrondheimS
iht.vedtattreguleringsplan–h erkonkretopparbeidelseavgateog
utomhusanleggetteratGrytaParkeringskjellererbygdogførnytt
TerminalbyggpåTrondheimS
 igangsettes

Usikkerhetiprosjektet

Investeringsbeslutninger 
Kapasitete ntreprenørmarked/Endringkostnadsnivå
Tekniskplangodkjenning 
Diversetillatelserfram
 yndigheterogetater 

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendef orutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
1,5

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2020

30

Mai2 020

Grovestimering

2022

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1,6

Prosjektfase:

DP,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

182

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

TSSSykkelhotellunderSjøgangen

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

If orbindelsemedutbyggingenavTrondheimStasjonssenter,ogd en
nyefelleskollektivterminalens pesielt,erdete tønskeomå
tilretteleggeforø ktbrukavs ykkelsomtransportmiddeltilogfra
TrondheimS.D
 erforinngårdetip laneneåbyggeetvesentliga ntall
nyesykkelparkeringsplasser,b ådeinnvendigogutvendig. 
Etavtiltakenee råbyggeetsykkelhotellm
 edca.1 50plasserunder
denbredetrappentilSjøgangenrettveddennyeterminalen. 

Formåletm
 edtiltaket:

Forbedretm
 ulighetforåb enyttes ykkelsomfremkomstmiddeltil
TrondheimSvedå etableretryggep arkeringsmuligheterfordisse.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bedretilretteleggingforsyklister.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanleggingogu tbygging 

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanr20140024

Muligutbyggingsperiode: 

2025 

Samordningandretiltak: 

Utføresisammenhengmeddenøvrigeu tbyggingavTrondheim
Stasjonssenteriht.vedtattreguleringsplan–herk onkretiforbindelse
medferdigattestfordenn yekollektivterminalen. 

Usikkerhetiprosjektet

Normaleu sikkerheterknyttettilplanlegginga vsliketiltak:
- Investeringsbeslutninger
- Kapasitetentreprenørmarked/Endringkostnadsnivå
- Tekniskplangodkjenning
- Diversetillatelserfram
 yndigheterogetater

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunnavkostnadsanslagbasertpåb
 yggeplan,førendeforutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
3

2020

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
30%

Mai2 020

2022
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

Beløp(mill):

3,1

Prosjektfase:

DP,U
 B

Restbevilg.

MiljøpakkensbidragtilT
 SSsykkelhotellu nderSjøgangenvilhaenøvrerammepå3,1m
 ill.
2022-kr.Beløpetindeksreguleresvedfremtidigutbetaling. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Rv.7 06Hovedsykkelveg,Gildheim-Leangbrua(1)

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

HovedsykkelvegfraGildheimtilLilleby/S
 trandveienbeståravtre
delstrekninger: 
1) Gildheim–L
 eangbrua( Byggeplan)
2) Leangbrua– Dalenbrua(Byggeplan)
3) Dalenbrua–L
 illebys kole( Bygging)
4) Lillebys kole–Nordtvedtsgate(Reguleringsplan)
5) Nordtvedtsgate–Pirbrua(Reguleringsplan)
Prosjektetomfatterd elstrekning1 . 
Hovedsykkelvegenskalhahøys tandardo ggodkapasitet,s amtidig
somtilbudetskalivaretatrafikksikkerhetenforg åendeo gsyklende.
Detskalværeegets ykkelfeltogegetadskiltf ortau.Tiltaketskal
utformesihht.Statensvegvesens inehåndbøker. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Raskereo gm
 ertrafikksikkertsykkeltilbud

Bidragtilmåloppfyllelse:

Etableringavenn yhovedsykkelvegsoms kalsørgefora tf lerevilfå
ettilbudomenattraktivs ykkelveg.S
 ykkelvegenvilbetjenedemest
trafikkerteogbesøkteområdenepåø stsidenavTrondheim.P
 lanen
vilværeetpositivtbidragtila tm
 åleneiB
 yvekstavtalenletterekan
nås. 
Strekningeneritrådmeds ykkelstrategienforTrondheimoge r
utpektsomenprioriterts trekning 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanogbyggeplan

Muligutbyggingsperiode: 

2023-24 

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunnavkostnadsanslagbasertpåb
 yggeplan,førendeforutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
192

2021

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

3. juni2020

ANSLAG

2022

185

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

Beløp(mill):

3

97

92

Prosjektfase:

UB

UB

UB

2025

Restbevilg.

Iårsbudsjett2021bledetavsatt6mill.krtildetaljplanleggingavdelstrekning1,forutsatts tatlig
finansiering.Istatsbudsjett2 021k omkun10mill.k rtilRv.706hovedsykkelveg,ogdetteb leavsatt
tild elstrekning3.Dermedstårdelstrekning1utentidligereb evilgning. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Rv.7 06Hovedsykkelveg,Leangbrua-Dalenbrua(2)

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

HovedsykkelvegfraGildheimtilLilleby/S
 trandveienbeståravtre
delstrekninger: 
1) Gildheim–L
 eangbrua( Byggeplan)
2) Leangbrua– Dalenbrua(Byggeplan)
3) Dalenbrua–L
 illebys kole( Bygging)
4) Lillebys kole–Nordtvedtsgate(Reguleringsplan)
5) Nordtvedtsgate–Pirbrua(Reguleringsplan)
Prosjektetomfatterd elstrekning2 . 
Hovedsykkelvegenskalhahøys tandardo ggodkapasitet,s amtidig
somtilbudetskalivaretatrafikksikkerhetenforg åendeo gsyklende.
Detskalværeegets ykkelfeltogegetadskiltf ortau.Tiltaketskal
utformesihht.Statensvegvesens inehåndbøker. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Raskereo gm
 ertrafikksikkertsykkeltilbud

Bidragtilmåloppfyllelse:

Etableringavenn yhovedsykkelvegsoms kalsørgefora tf lerevilfå
ettilbudomenattraktivs ykkelveg.S
 ykkelvegenvilbetjenedemest
trafikkerteogbesøkteområdenepåø stsidenavTrondheim.P
 lanen
vilværeetpositivtbidragtila tm
 åleneiB
 yvekstavtalenletterekan
nås. 
Strekningeneritrådmeds ykkelstrategienforTrondheimoge r
utpektsomenprioriterts trekning 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanogbyggeplan

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunnavkostnadsanslagbasertpåb
 yggeplan,førendeforutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
74

2022

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

3. juni2020

ANSLAG

2022

187

Merknad:Styringsrammep å74m
 ill.k re rkostnadsanslagfratrukketinntekter.

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):

Tidl.bevilg.

2022

2023

20,9 

13 

40,1

UB

UB

Prosjektfase:

2024

2025

Restbevilg.

20,9mill.kromdisponertf rariksvegprosjektjf.KU-sak36/21.
Iårsbudsjett2021bledetavsatt5mill.krtildetaljplanleggingavdelstrekning2,forutsatts tatlig
finansiering.Istatsbudsjett2 021k omkun10mill.k rtilRv.706hovedsykkelveg,ogdetteb leavsatt
tild elstrekning3.DerforertidligerebevilgningtilsvarendevedtakiK
 U-sak36/21. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Rv.7 06Hovedsykkelveg,Dalenbrua–Lillebyskole(3)

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

HovedsykkelvegfraGildheimtilLilleby/S
 trandveienbeståravtre
delstrekninger: 
1) Gildheim–L
 eangbrua( Byggeplan)
2) Leangbrua– Dalenbrua(Byggeplan)
3) Dalenbrua–L
 illebys kole( Bygging)
4) Lillebys kole–Nordtvedtsgate(Reguleringsplan)
5) Nordtvedtsgate–Pirbrua(Reguleringsplan)
Prosjektetomfatterd elstrekning3 . 
Hovedsykkelvegenskalhahøys tandardo ggodkapasitet,s amtidig
somtilbudetskalivaretatrafikksikkerhetenforg åendeo gsyklende.
Detskalværeegets ykkelfeltogegetadskiltf ortau.Tiltaketskal
utformesihht.Statensvegvesens inehåndbøker. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Raskereo gm
 ertrafikksikkertsykkeltilbud.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Etableringavenn yhovedsykkelvegsoms kalsørgefora tf lerevilfå
ettilbudomenattraktivs ykkelveg.S
 ykkelvegenvilbetjenedemest
trafikkerteogbesøkteområdenepåø stsidenavTrondheim.P
 lanen
vilværeetpositivtbidragtila tm
 åleneiB
 yvekstavtalenletterekan
nås. 
Strekningeneritrådmeds ykkelstrategienforTrondheimoge r
utpektsomenprioriterts trekning. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Utbygging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanogbyggeplan

Muligutbyggingsperiode: 

2021-22 

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunnavkostnadsanslagbasertpåb
 yggeplan,førendeforutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
103

2022

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

3. juni2020

ANSLAG

2022

189

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

Beløp(mill):

45

14

44

Prosjektfase:

UB

UB

UB

2024

2025

Restbevilg.

Tidligerebevilget35mill.i2020og10m
 ill.i2021.
Iårsbudsjett2021bledetavsatt50mill.krtilbyggingavdelstrekning3,forutsattstatlig
finansiering.Istatsbudsjett2 021komk un10m
 ill.krtilR
 v.706hovedsykkelveg,ogdetteb lea vsatt
tild elstrekning3. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Rv.7 06Hovedsykkelveg,Lillebyskole-Nordtvedtsgate(4)

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

HovedsykkelvegfraGildheimtilPirbruab eståravfem
delstrekninger: 
1) Gildheim– L
 eangbrua( Byggeplan)
2) Leangbrua– Dalenbrua(Byggeplan)
3) Dalenbrua–L
 illebys kole( Bygging)
4) Lillebyskole–Nordtvedtsg ate( Reguleringsplan)
5) Nordtvedtsgate–Pirbrua(Reguleringsplan)
Prosjektetomfatterd elstrekning4 .
Hovedsykkelvegenskalhahøys tandardo ggodkapasitet,s amtidig
somtilbudetskalivaretatrafikksikkerhetenforg åendeo gsyklende.
Detskalværeegets ykkelfeltogegetadskiltf ortau.Tiltaketskal
utformesihht.Statensvegvesens inehåndbøker. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Raskereo gm
 ertrafikksikkertsykkeltilbud

Bidragtilmåloppfyllelse:

Etableringavenn yhovedsykkelvegsoms kalsørgefora tf lerevilfå
ettilbudomenattraktivs ykkelveg.S
 ykkelvegenvilbetjenedemest
trafikkerteogbesøkteområdenepåø stsidenavTrondheim.P
 lanen
vilværeetpositivtbidragtilatmåleneiByvekstavtalenletterekan
nås.Delstrekningenharavgjørendeb etydningf oråe tablereen
sammenhengendeh ovedsykkelvegenmellomRanheimo g
Brattøra/Midtbyen, 
Strekningeneritrådmeds ykkelstrategienforTrondheimoge r
utpektsomenprioriterts trekning. 
Bevilgningi2022o mfatterutarbeidelseavreguleringsplano g
detaljplan. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging/r eguleringsplano gd etaljplan

Planstatus: 

Ingenf ormelleplaner 

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2024 
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STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
124 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2021

40%

2022 

Merknad:Mini-anslag1 7.a ug2 021

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

6

Prosjektfase:

DP/regulering,
detaljplan 

2023

2024

2025

Restbevilg.

Iårsbudsjett2021bledetavsatt3mill.krtildetaljplanleggingavdelstrekning4,forutsatts tatlig
finansiering.Istatsbudsjett2 021k omkun10mill.k rtilRv.706hovedsykkelveg,ogdetteb leavsatt
tild elstrekning3.Derforingentidligerebevilgningpådelstrekning4 . 

KART/PROSJEKTSKISSE

192

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6682Søbstadvegen-JohnAaesveg,hovedsykkelvegfor
E6 

Ansvarlige tat:

Statensvegvesen

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

HovedsykkelvegfraHeimdaltilSluppen( Heimdalsruta)bestårav
følgendedelstrekninger: 
1) Søbstadvegen–JohnA
 aesv eg– 1,2km
2) JohnAaesveg–Okstadøy– 1,3km
3) Okstadøy–Selsbakk– 1,7km
4) Selsbakk–S
 luppen–0,8k m
Dettep rosjektetomfatterdelstrekning1.
Hovedsykkelvegenskalhahøys tandardo ggodkapasitet,s amtidig
somtilbudetskalivaretatrafikksikkerhetenforg åendeo gsyklende.
Detplanleggesegetsykkelfelto ge geta dskiltfortau.Tiltaket
utformesihenholdtilStatensvegvesensinehåndbøker. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Raskereo gm
 ertrafikksikkertsykkeltilbud

Bidragtilmåloppfyllelse:

Utvidelseaveksisterendegang-ogsykkelvegtilsykkelvegmed
fortau.Skilletmellomg åendeo gs yklendebidrartilbedre
trafikksikkerhetogf ærreforsinkelser. 
Strekningeneritrådmeds ykkelstrategienforTrondheimoge r
utpektsomenprioriterts trekning. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging/r egulering

Muligutbyggingsperiode: 

2023-24 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
60 

2021

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):
+/-40% 

2022 
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1

Prosjektfase:

DP/reg.plan

2023

2024

2025

Restbevilg.

Iårsbudsjett2021erd etavsatt0 ,5m
 ill.k rtilp rosjektutviklingavfv.6682Heimdal-Selsbakk.I det
viderearbeidetmeddetaljplanleggingdeless trekningeno ppitredelstrekningersomhveropprettes
some te getp rosjektogdetopprinneligeprosjektetavsluttes. 

KART/PROSJEKTSKISSE

194

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6682JohnAaesveg-Okstadøy,hovedsykkelvegforE6

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

HovedsykkelvegfraHeimdaltilSluppen( Heimdalsruta)bestårav
følgendedelstrekninger: 
1) Søbstadvegen–JohnA
 aesv eg– 1,2km
2) JohnAaesveg–Okstadøy-1 ,3km
3) Okstadøy–Selsbakk– 1,7km
4) Selsbakk–S
 luppen–0,8k m
Dettep rosjektetomfatterdelstrekning2.
Hovedsykkelvegenskalhahøys tandardo ggodkapasitet,s amtidig
somtilbudetskalivaretatrafikksikkerhetenforg åendeo gsyklende.
Detplanleggesegetsykkelfelto ge geta dskiltfortau.Tiltaket
utformesihenholdtilStatensvegvesensinehåndbøker. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Raskereo gm
 ertrafikksikkertsykkeltilbud

Bidragtilmåloppfyllelse:

Utvidelseaveksisterendegang-ogsykkelvegtilsykkelvegmed
fortau.Skilletmellomg åendeo gs yklendebidrartilbedre
trafikksikkerhet,ogfærref orsinkelser. 
Strekningeneritrådmeds ykkelstrategienforTrondheimoge r
utpektsomenprioriterts trekning. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging/r egulering

Muligutbyggingsperiode: 

2023-24 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
80 

2021

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):
+/-40% 

2022 

195

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.
bevilg.

2022

Beløp(mill):
Prosjektfase:

2023

2024

2025

Restbevilg.

3
PU

DP/reg.plan

Iårsbudsjett2021erd etavsatt0 ,5m
 ill.k rtilp rosjektutviklingavfv.6682Heimdal-Selsbakk.I det
viderearbeidetmeddetaljplanleggingdeless trekningeno ppitredelstrekningersomhveropprettes
some te getp rosjektogdetopprinneligeprosjektetavsluttes. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6682Okstadøy-Selsbakk,h
 ovedsykkelvegforE6

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

HovedsykkelvegfraHeimdaltilSluppen( Heimdalsruta)bestårav
følgendedelstrekninger: 
1) Søbstadvegen–JohnA
 aesv eg- 1,2km
2) JohnAaesveg–Okstadøy– 1,3km
3) Okstadøy–Selsbakk– 1,7km
4) Selsbakk–S
 luppen–0,8k m
Dettep rosjektetomfatterdelstrekning3.
Hovedsykkelvegenskalhahøys tandardo ggodkapasitet,s amtidig
somtilbudetskalivaretatrafikksikkerhetenforg åendeo gsyklende.
Detplanleggesegetsykkelfelto ge geta dskiltfortau.Tiltaket
utformesihenholdtilStatensvegvesensinehåndbøker. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Raskereo gm
 ertrafikksikkertsykkeltilbud

Bidragtilmåloppfyllelse:

Utvidelseaveksisterendegang-ogsykkelvegtilsykkelvegmed
fortau.Skilletmellomg åendeo gs yklendebidrartilbedre
trafikksikkerhet,ogfærref orsinkelser. 
Strekningeneritrådmeds ykkelstrategienforTrondheimoge r
utpektsomenprioriterts trekning. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging/r egulering

Muligutbyggingsperiode: 

2023-24 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
150 

2021

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):
+/-40% 

2022 

197

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

3

Prosjektfase:

DP/reg.plan

2023

2024

2025

Restbevilg.

Iårsbudsjett2021erd etavsatt0 ,5m
 ill.k rtilp rosjektutviklingavfv.6682Heimdal-Selsbakk.I det
viderearbeidetmeddetaljplanleggingdeless trekningeno ppitredelstrekningersomhveropprettes
some te getp rosjektogdetopprinneligeprosjektetavsluttes. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6686Tonstad-Selsbakk,hovedsykkelvegforE6

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

HovedsykkelvegpåøstsidenavE
 6fraT
 onstadkryssettild enmøter
hovedsykkelvegengjennomBjørndalen.Strekningeninngåri
Tillerruta.  
Hovedsykkelvegenskalhahøys tandardo ggodkapasitet,s amtidig
somtilbudetskalivaretatrafikksikkerhetenforgåendeogsyklende.
Detplanleggesegetsykkelfelto ge geta dskiltfortau.Tiltaket
utformesihenholdtilStatensvegvesensineh åndbøker.

Formåletm
 edtiltaket: 

Raskereo gm
 ertrafikksikkertsykkeltilbud

Bidragtilmåloppfyllelse:

Utvidelseaveksisterendegang-ogsykkelvegtilsykkelvegmed
fortau.Skilletmellomg åendeo gs yklendebidrartilbedre
trafikksikkerhetogf ærreforsinkelser. 
Strekningeneritrådmeds ykkelstrategienforTrondheimoge r
utpektsomenprioriterts trekning 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging/r egulering

Muligutbyggingsperiode: 

2023-24 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
110 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2021

+/-40% 

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

3

Prosjektfase:

PU

DP/reg.plan

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

E6Hovedsykkelveg,Sandmoen-Vinterveien

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

SykkelvegparalleltmedE6( østres ide)påstrekningen
Sandmovegen–Vinterveien( GS-bru). 
Dete ringensykkelveglangsstrekningenidag,ogstrekningen
framstårderforsometbrudd( «missinglink»)ihovednetteti
sykkelstrategien.Strekningenerc a.2,1km,ogere nd elavdet
prioritertehovednettet. 
Bygginga vettilbudf org åendeo gs yklendep ådennestrekningerg ir
ensammenhengendetilretteleggingforsyklendepåstrekningen
Klæbu-Sandmoen-Tiller-Trondheim.Dennetrasée nlangsE6vil
væreendirekteruteu tenkonfliktm
 edbiltrafikk. 

Formåletm
 edtiltaket:

Gie tnyttogattraktivttilbudf ors yklende,medgodlesbarhet,
framkommelighet,tryggheto gtrafikksikkerhet.
Prosjektutviklingens kalvurderealternativeløsninger,fastsettetrasé,
avgrensning,standard,styringsmålo gm
 åloppnåelsesomgrunnlag
forviderearbeidmedreguleringsplan. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetbidrartilo ppfyllelseav:
- Mål2-Fleremiljøvennliger eiser
- Mål4-T
 ilgjengelighettilb y-o gtettstedsområder
- Mål5–R
 eduseretrafikkulykkerogantallskadde/drepte
Detteu nderbyggerdegenerellemålenenullvekst,nullvisjoneno gøkt
sykkelandel(20%ibyområdene). 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Planstatus: 

Ingenp laner 

Muligutbyggingsperiode: 

2024-2025 

Samordningandretiltak: 

Utbyggingsprosjekter( bolig/næring)

201

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

202

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Rv.7 06Hovedsykkelveg,Marienborg-Skansen

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Sammenhengendesykkeltilrettelegging,primærts ykkelvegm
 ed
fortau,påheles trekningenf raStavnetilSkansen,m
 edtilknytningtil
eksisterendesykkelvegmedfortauihvere nde.L
 engdeca.2,7km.
Prosjektutviklingenvilkommeframtilomannensystemløsninger
bedreegnetp åkorterestrekninger.
Dete rgjortetforprosjektpåstrekningen;F
 orprosjekts ykkelveg– 
RV706Sluppen–I la–Rotvoll(Statensvegvesen2018),hvor
strekningenStavne–S
 kanseninngår.Prosjektutviklingentar
utgangspunktibl.a.d ettef orprosjektet,forå revurdereog
optimaliseref oreslåtteløsninger.

Formåletm
 edtiltaket:

Gie tmera ttraktivttilbudforsyklende,medb edrelesbarhet,
framkommelighet,tryggheto gtrafikksikkerhet. 
Prosjektutviklingens kalvurderealternativeløsninger,fastsettetrasé,
avgrensning,standard,styringsmålo gm
 åloppnåelsesomgrunnlag
forviderearbeidmedreguleringsplanfordeleravstrekningen. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetbidrartilo ppfyllelseav:
- Mål2-Fleremiljøvennliger eiser
- Mål4-T
 ilgjengelighettilb y-o gtettstedsområder
- Mål5–R
 eduseretrafikkulykkerogantallskadde/drepte 
Detteunderbyggerdegenerellemålenenullvekst,nullvisjoneno gøkt
sykkelandel(20%ibyområdene). 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektide 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Planstatus: 

Forprosjekt 

Samordningandretiltak: 

Pågåender eguleringsplaneriMarienborg-området

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

E6Hovedsykkelveg,Sluppen-Ranheim

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

EtableresykkelveglangsE6(omkjøringsvegen)påstrekningen
Sluppen–Nardo–Moholt–T
 unga–Skovgård/Ranheim.Delerav
strekningenertilrettelagtfors yklende,menh elhetogsammenheng
mangler. 
Dete rgjortetforprosjektpåstrekningen;U
 tredninga v
sykkelekspressveglangsE6fraHeimdalo gT
 illertilRotvoll/Reppe 
(SVV2 017),hvorstrekningenSluppen– S
 kovgårdinngår.
Prosjektutviklingentarutgangspunktibl.a.d etteforprosjektet,f orå 
revurdereog/elleroptimalisereforeslåtteløsninger. 

Formåletm
 edtiltaket:

Etableresammenhengendesykkelvegpåd ennedelenavh ovednettet
forå bedref ramkommelighet,etmera ttraktivttilbudforsyklende,
medbedrelesbarhet,f ramkommelighet,tryggheto gtrafikksikkerhet.
Prosjektutviklingens kalvurderealternativeløsninger,fastsettetrasé,
avgrensning,standard,styringsmålo gm
 åloppnåelsesomgrunnlag
forviderearbeidmedreguleringsplanfordeleravstrekningen. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

- Mål2-F
 leremiljøvennligereiser
- Mål4-T
 ilgjengelighettilb y-o gtettstedsområder
- Mål5–R
 eduseretrafikkulykkerogantallskadde/drepte 
Detteunderbyggerdegenerellemålenenullvekst,nullvisjoneno gøkt
sykkelandel(20%ibyområdene). 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Planstatus: 

Forprosjekt,meningenf ormelleplaner

Muligutbyggingsperiode: 

2024 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

205

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

E6Brattørbrua

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalutredesm
 ulighetenf orå etablereenb edregang-og
sykkelløsningoverBrattørbrua.I dagerd etm
 angesomsykleri
sykkelfeltenemotkjøreretningen.Hermåmans epåbedre
kryssløsningeribeggeendera vbrua,s amtvurdereomsykkelfelter
denbestesystemløsningen.M
 uligsykkelvegmedf ortaue renb edre
løsningher.D
 agensfortaue ro gsåforsmalef ormengdengåendepå
brua. 
Hererdetviktigatfylketd eltarogharens entralrollei
planleggingendad eharprosjektitilknytningtilbrua. 
Prosjektetskalvektleggeatkryssenee renkleåsyklegjennom,føles
tryggeogertrafikksikre.G
 åendeogsyklendes kalsepareresinnm
 ot
oggjennomallek ryss. 
Hvasome rdenb esteløsningens kalutredesi
konseptutviklingsfasen.

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle,samtu nngåatsyklister
brukersykkelanleggenefeil.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgodvil
troligfleresykle.Øktmåloppnåelsepåsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

Måavklaresikonseptutviklingsfasen,a vklaresm
 edprosjektene
Fjordgata,Grytao gUtvidelseavV
 erftsbrua. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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KART/PROSJEKTSKISSE 
Prosjektetervistmedrødstrekik artetunder.

207

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Hommelvik-Hell,hovedsykkelvegforE6

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Ena ttraktivsammenhengendesykkeltrasém
 ellomHommelvik
sentrumo gH
 ell.D
 agenssykkelruteerca.8k moggårlangsfv.9 50,
ogharlangebrattes tigningeroverGjevingåsenog
Hommelvikhøgda.Deteranlagtenturvegf raHommelviktil
Muruvik(ca.2,5km),o gb enytteso gsåa vsyklisterpådenne
strekningen.MellomMuruvikogHellh arsyklendekundete ne
alternativetlangsgang-ogsykkelvegenlangsfv.950over
Gjevingåsen.Ikonseptutviklingsdelenavp rosjektutviklingensesd et
særligpåmuligheteneforsykkeltrasélangsdengamlejernbanen
mellomMuruvikogHell. 

Formåletm
 edtiltaket:

Bedreframkommelighet,tryggheto gtrafikksikkerhetforgåendeog
syklende. 
Prosjektutviklingens kalvurderealternativeløsninger,fastsettetrasé,
avgrensning,standard,styringsmålo gm
 åloppnåelsesomgrunnlag
forviderearbeidmedreguleringsplan/d etaljplan. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetbidrartilo ppfyllelseav:
- Mål2-Fleremiljøvennliger eiser
- Mål4-T
 ilgjengelighettilb y-o gtettstedsområder
- Mål5–R
 eduseretrafikkulykkerogantallskadde/drepte 
Detteunderbyggerdegenerellemålenenullvekst,nullvisjoneno gøkt
sykkelandel(20%ibyområdene). 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

BaneNor?NV? 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Melhussentrum-Jaktøya,hovedsykkelvegforE6

Ansvarlige tat: 

Statensvegvesen. 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Etableretilbudforg åendeo gs yklendefraM
 elhussentrumog
nordovertilGS-vegens omblebyggetif orbindelsemedp rosjektet
E6Jaktøya– Sentervegen.S
 trekningengårlangsfv.6612
Melhusvegenoger2 ,8kmlang.Særlige rstrekningenfraMelhus
sentrumtilo gmedMeeggenbru(overjernbanen)problematiskog
utryggforsyklende.Dennes trekningenerdenenestesommangler
etakseptabelttilbudforgåendeogsyklendelangsE6gjennom
Melhuskommune. 

Formåletm
 edtiltaket:

Bedreframkommelighet,tryggheto gtrafikksikkerhetforgåendeog
syklende.Tiltaketv ilgietsammenhengendetilbudforgåendeog
syklendemellomMelhuso gT
 rondheim.P
 rosjektutviklingenskal
vurderealternativeløsninger,fastsettetrasé,avgrensning,standard,
styringsmålo gmåloppnåelses omgrunnlagforviderearbeidmedRP.

Bidragtilmåloppfyllelse:

- Mål2-F
 leremiljøvennligereiser
- Mål4-T
 ilgjengelighettilb y-o gtettstedsområder
- Mål5–R
 eduseretrafikkulykkerogantallskadde/drepte 
Detteunderbyggerdegenerellemålenenullvekst,nullvisjoneno gøkt
sykkelandel(20%ibyområdene). 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling( konseptogforprosjekt) 

Planstatus: 

Ingenp laner 

Muligutbyggingsperiode: 

2024-2025 

Samordningandretiltak: 

BaneNorsplanerf orutviklingavjernbanen

Usikkerhetiprosjektet 

Nærhettiljernbane,avhengighetift.BaneN
 orsinep laner,n ærhettil
Meeggengård. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Gang-ogsykkelbruoverStjørdalselva,V
 ærnes-Reppe

Ansvarlige tat: 

Stjørdalk ommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Gang-ogsykkelbruoverStjørdalselvaiområdetmellomVærnesog
Reppe 

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltaketv iløkemulighetenef ora tf lereb rukersykkelt/rLånkeog
inntilsentrumn årmanskaltilogfrajobbellerandrea ktiviteter. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Vedå leggetilretteforbedreo gk ortereadkomsttilStjørdals entrum
fraLånkevildetbidratilatbyområdetb lirmertilgjengeligfor
gåendeogs yklende.Viderevild etbyggeoppundernullvekstmålet
vedatdetblirenklereåvelgesykkelf ramforpersonbil.
Undersøkelservisera ts annsynlighetenforatenreisegjennomføres
medsykkeløkerjostørredela vreisenertilrettelagtmed
infrastrukturforsykkel.Dagenss ykkelvegopplevessomutryggog
ubehageligformangepgas tøyogstøv.GS-bruoverStjørdalselvaer
etforslagsomermerp ådem
 yketrafikantenespremisser.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Planstatus: 

Kreverr eguleringsplan.

Usikkerhetiprosjektet 

Løsningenforutsettera t BaneNOR girtillatelsetilu tvidetbrukav
dagensjernbaneovergang. V
 assdragm
 edviktigenaturområdermå
hensyntas. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Gang-ogsykkelbruoverGaula

Ansvarlige tat: 

Melhusk ommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Bygginga vgang-ogsykkelvegoverGaulajf.o mrådeplanf or
Melhuss entrum.Tiltaketmås eesisammenhengmedtiltaketGang
ogs ykkelvegoverE6.Bruenslengdeere stimerttil4 00m
 eter,m
 ed
enbreddepåca.4,5 meter. 

Formåletm
 edtiltaket:

Is amsvarm
 edvedtattområdeplanf orM
 elhussentrumidenh ensikt
åoppgraderesammenhengendegang-ogsykkelnettsomenindre
ringruteitettstedet.Videreforåb indes ammenøst-ogvestsidena v
Gaula,samtopprettek oplingm
 elloms koleområdet/Gimseområdet
ogø vriges entrum/kollektivknutepunktet.B
 edretrafikksikkerhetfor
 aula,korteregangvegmellom
gåendeogsyklendesomskalk rysseG
skoleområdet/parkeringshusogk ollektivknutepunktet. 

Tiltaketsbidragtil
måloppfyllelse: 

Enklerea dkomsttilkollektivknutepunktetisentrumtilskole,til/fra
boligområdenep åvestsidenavGaula.Girmulighetertilp endlereå 
parkerepåvestsiden,o gg å9 00meterovertilk ollektivknutepunktet.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling,detaljplanlegging

Planstatus: 

InngårivedtattområdeplanforMelhussentrum

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2025

Samordningandretiltak: 

Prosjektetvilværeenn aturligvidereføringavg angbruoverE
 6,samt
byggingavparkeringshuspåv estsidenavG
 aula. 

Usikkerhetiprosjektet

Grunnforhold,hensyntile lven( NVE),kostnader,s ikkerhet.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
125 

2019

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
40% 

Foreløpigstyringsmålbasertpåf orenkletanslagf ra09.09.2019.Endeligstyringsmålfremlegges
etterf erdigstiltprosjektutvikling. 
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1,7

2

Prosjektfase:

PU

PU/DP

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Monstuflata-Gimsvegen

Ansvarlige tat: 

Melhusk ommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Bygginga vnygang-ogsykkelvegfran yg angbruoverG
 aulaogo pp
tilGimsvegenmotBrekkåsen.T
 iltaketers isteetappeienny
forbindelsefrakollektivknutepunktettilG
 imse/Brekkåsen.D
 eter
gjennomførtenmulighetsstudieforåsepåtrasévalg. 

Formåletm
 edtiltaket:

Opprettes ammenhengendegang-ogsykkelvegforbindelsef ra
boligområdetGimse/BrekkåsentilMelhussentrum. 

Tiltaketsbidragtil
måloppfyllelse: 

Økeandelsyklendeoggåendef raboligområdeneiv esttil
kollektivknutepunktet,s likatb iltrafikkenletterekanreduseres.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,reguleringo gb yggeplan

Planstatus: 

Tiltaketm
 åreguleres,ogvilinngåiplanlagtområdeplanfor
Brekkåsen. 

Muligutbyggingsperiode:

2023-2025

Samordningandretiltak: 

Tiltaketv ilbliv urdertgjennomområdeplanforBrekkåsen.D
 etmå
samordnesm
 edtiltaketomå utredesikkerhetenog
fremkommelighetenk nyttettilb ussadkomsttilogfravideregående
skolevedHølondvegen( Fv.708). 

Usikkerhetiprosjektet

Grunnforhold,kostnader,eventuellk ryssingavFv.708.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2019

40% 

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

1

Prosjektfase:

PU

DP/reg.plan,
byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Skolebakken,Ler

Ansvarlige tat: 

Melhusk ommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

150m
 eternygang-ogs ykkelveglikevedF
 låskolepåLer.Vegen
skalfølgekommunensveg-o gv eglysnorm 

Formåletm
 edtiltaket:

Dete ridagbehovforg ang-ogsykkelveglangsfylkesveg6594
(Fremovegen).V
 egenvilbidratiletm
 era ttraktivtgangnettverkog
knyttedeleravskole-ogb oligområdemedr estenavL
 ersentrum.
Utbyggingvilg ietsammenhengendeg ang-o gsykkelnettfra
kollektivknutepunktogtilskole/bolig.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketb yggeroppundermiljøpakkensdelmål1 -5o g9. Løsningen
vilsikreb edrefremkommelighetforbådeb uss,gåendeogsyklister.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Planstatus: 

Gang-ogsykkelvege rregulertiOmrådeplanf orLer

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2024 

Usikkerhetiprosjektet 

Kostnader,grunnforhold(kvikkleire) 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6590Brennavegen,Hermanstad-Losenkrysset

Ansvarlige tat: 

Melhusk ommune  

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

2,2kmgang-ogsykkelveglangsf ylkesveg6 590.

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketeråe tableresikkeradkomstformyke
trafikantertiln yttfremtidigboligområdep åHermanstad.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketb idrarih ovedsaktilå o ppfylled elmål3 o g5 .

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Planstatus: 

Gang-ogsykkelvege rregulert(PlanID:2017005).
Detaljprosjekteringharv ista td etmåforetase nreguleringsendring
avtraségrunnetdårligegrunnforholdogkonfliktmed
MeTro-ledning. 

Usikkerhetiprosjektet

Grunnforhold,nærliggendeboliger,k onfliktmedMeTro-ledning,
krevendeterreng(stigningsforhold,k urvatur). 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,2

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

Vedrealiseringv ilTrøndelagf ylkeskommunebidram
 ed5,6mill.kreks.mva(7mill.krinkl.mva).
Itilleggd elfinansieringgjennomutbyggingsavtale( beløpforeløpiguavklart). 
0,2mill.krtilprosjektutviklingb leforskutterti2021jf.P
 R-sak74/21.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Brattørruta,H7-Ranheim,del1og4

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

StrekningenmellomArkitektEbbellsgateogGrilstadfjæraerdelt
inni7delstrekningerm
 edulikeproblemstillingerogplanstatus.I
forprosjekteterdetsettpåløsningero gk ostnaderfore tableringav
belysningpådelstrekning1m
 ellomA
 rkitektEbbellsvegogHans
Collinsv eg.Detteprosjektarketomtalerd elstrekning1 (2)o g4. 
Tiltaketgårutpååregulereprivatev egstrekningertilo ffentligveg
foråsikrefremkommelighetf ors yklisterlangsvedtatt
hovedsykkelnett.Videreerd etplanlagtå etablerebelysninglangs
delstrekning1.Deteralleredeb elysninglangsdelstrekning4idag.

Formåletm
 edtiltaket:

I2 014bledelparsell3a ve kspressykkelvegenfraø stb ygdpå
strekningenmellomLeangbruaogRotvoll.F
 ortsettelsenøstovermot
Grilstaderforeløpigikkeprosjektert,dam
 anventerpåatjernbanen
skalelektrifiseresogdetskalplanleggesd obbeltspormellom
LeangenogS
 tjørdal.I mellomtidenoppgraderessykkeltilbudet
mellomRotvollogS
 jøvegen,ogvideremotGrillstadfjæraipåvente
avvidereplanleggingavekspressykkelvegen 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tilretteleggingforgåendeogsyklendebidrartilf lerereiser
miljøvennlig. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling:T
 ekniskforprosjekt

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging:Reguleringsplan 

Planstatus: 

Delstrekning1og2:Reguleringa ventendelstrekning1eller2.
Delstrekning2ertegnetih enholdtilgjeldendereguleringsplanfra
2003. 
Delstrekning4:B
 yggeplanb ompunkt.Muligbehovforregulering,
privatvegidag. 

Muligutbyggingsperiode:

Innen2 024

Samordningandretiltak: 

Tiltaketmåseesisammenhengmedplaneromfremtidig
videreføringavs ykkelekspressvegenfraL
 illebyogøstovermot
Ranheim.Idag(2021)ers trekningenLeangbrua-R
 otvollferdig
bygd(2015)ogdeterigangsatta rbeidp åstrekningenLilleby
-Leangbrua.

Usikkerhetiprosjektet

Fremdriftenforreguleringavp rivatvegtilo ffentligvegerusikker.

217

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
6,7 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

-20/+
 40% 

2022

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022 

Beløp(mill):

0,6

2,6 

Prosjektfase:

PU

DP/regulering

2023

2024

2025

Restbevilg.

Bevilgningpå2mill.krtilH7-R
 anheimi2 018d ekkeralledelstrekninger(1-7),derav0,6mill.
fordelttildelstrekning1og4. 

KART/PROSJEKTSKISSE 
Tiltaketo
 mfatterd
 elstrekning1
 o
 g4
 p
 åfi
 gurenu
 nder.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Brattørruta,H7-Ranheim,del3

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dettea rketomhandlerdelstrekning3;HansCollinsveg-Sjøvegen.
StrekningenmellomArkitektE
 bbellsgateogGrilstadfjæraerdeltinni
7delstrekningermedulikeproblemstillingerogplanstatus. 
Delstrekning3erregulerttiloffentligsykkelveg,meneiesprivat.
Nestes tegidetteprosjektete råervervedeto ffentligea realetogså
byggeplanleggetiltaksomkang jøresinnenford etr egulertearealet.
If orprosjekteterdets ettpåkostnadenev edåoppgradered agensstitil
gang-ogsykkelveg.Strekningene rc a.2 50meter.Tiltaketeritrådmed
eksisterendereguleringsplan,v edtatt2 013. 
Dete rberegnettoalternativeløsninger;normløsningero gjustert
løsning. 

Formåletm
 edtiltaket:

Oppgraderingavd ekke,r yddingavv egetasjonogbelysningskalkunne
gjøreatstrekningenblirtilgjengeligf ora lle. 
Tiltaketbidrartilåøkestandardenpåd agenstraséiforlengelseav
ekspressykkelvegenmellomLeangbruaogR
 otvoll,ipåventeavat
denneforlengestilRanheim. 
Tiltakpådelstrekning3 inngårip lanenforøkts ynligheto g
fremkommelighetpåd en1,5kmlanges trekningenmellomRotvollog
Grilstadfjæra. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tilretteleggingforgåendeo gs yklendeb idrartilflerereiser
miljøvennlig. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase:  Prosjektutvikling:T
 ekniskforprosjekt 
Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging:ervervogbyggeplan 

Planstatus: 

Byggeplan(gjeldendereguleringsplan2013)

Muligutbyggingsperiode:  Gjeldendereguleringsplanutgåri2023.Målomåfågjennomførttiltak
innendet.Bygging2 023-2024. 
Samordningandretiltak:

Tiltaketmås eesisammenhengmedplaneromfremtidigvidereføring
avsykkelekspressvegenfraLillebyogøstoverm
 otRanheim.Idag
(2021)ers trekningenLeangbrua-R
 otvollf erdigbygd(2015)ogdeter
igangsattarbeidpåstrekningenL
 illeby- Leangbrua.
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Usikkerhetiprosjektet

ReguleringsplanenforSjøvegenområdet( 2013)angiris ine
bestemmelseratmans kalu ndersøkeomdeterindikasjonerpå
nedgravdekrigsetterlatenskaper.
Muligbehovf ormur.
Deleravstrekningenliggerinnenforb åndlagtområdetild obbeltspor
forjernbanenLeangen-S
 tjørdal. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
6,5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

+40/-20%

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022 

Beløp(mill):

0,6

2,4mill 

Prosjektfase:

PU

DP/byggeplan
+erverv

2023

2024

2025

Restbevilg.

Bevilgningpå2mill.krtilH7-R
 anheimi2 018d ekkeralledelstrekninger(1-7),derav0,6mill.
fordelttildelstrekning1og4. 

KART/PROSJEKTSKISSE 
Tiltaketo
 mfatterd
 elstrekning3
 p
 åfi
 gurenu
 nder.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

FrodeRinnansveg(delavhovedruteBrøsetvegen)

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Gjennomføreforprosjektf orå vurdereløsningfors epareringav
gåendeogsyklende(fortau)langse ksisterendekjøreveghvorsykkel
kandelekjørebanem
 edbil.Utbedred årligdreneringavdekket.
Strekningenh arenlengdep åc a.350m 

Formåletm
 edtiltaket: 

Separereg åendeo gs yklendep ådelstrekningmedmangeb rukere

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilåfåfleretilås ykleo gg å.T
 iltaketbidrartil
oppfyllelseavmålknyttettiln ullvekst,miljøvennligtransporto g
trafikksikkerhet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling(forprosjekt)

Planstatus: 

Antara tgjeldendereguleringsplanvurderesågitilstrekkelig
hjemmelforgjennomføring.Avklarese ndeligiforprosjektfasen.

Muligutbyggingsperiode:

2024

Samordningandretiltak: 

Forprosjektkangjennomføresavsammekonsulentsomblir
kontrahertforutarbeidelsea vreg.planfor2andredelstrekningerpå
sammehovedrute.S
 amordningie vt.b yggefasemåvurderessenere

Usikkerhetiprosjektet

Ukjent,a ntattlav

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
15,3 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

+/-20-40% 

2021 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,1*

1

Prosjektfase:

PU

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

*Inngåribevilgningpå0 ,5mill.krtilprosjektutviklingavBrøsetvegen.
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KART/PROSJEKTSKISSE

Oversiktskart.

Kartsomviserdendelena vF
 rodeR
 innansvegs omdetteprosjektetomfatter.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Klæburutadelstrekning5,GamleBybro

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektete renvidereføringavbestillingene“Planavklaring
Klæburuta”og“Punkttiltaks ykkelk ommunalveg”(2017),o g
gjelderdelstrekning5 ik onseptvalgrapportforKlæburuta. 
Påd elstrekning5(GamleBybro)samless ykkelarealetmidtstilt,c a.3
meter,gangarealetavtredekkep åbeggesiderutvides.Portaljusteres
tilbaketilopprinneligutforming. 
Dete rutarbeidetegenkonseptvalgrapportforb rua.

Formåletm
 edtiltaket:

Formålete råleggetilr etteforvekstigang-o gsykkeltrafikkiog
gjennomBakklandetogoverG
 amleBybrotilM
 idtbyen.Gåendef år
etgodthelårstilbud,o ggåendeo gs yklendeb lirseparert,noesom
ikkeeroppnåddid ag.S
 yklendeoggåendeviloppleveettilbuds om
istorgrade rf riforandretrafikanter.Dettevilo pplevessomtrygt,
oggimindrekonflikterennid ag.Bruask valiteterforsterkes. 
HovedproblemmeddagensløsningoverG
 amleBybroera td agens
tredekkeersmaltogtidvisg latt,veibreddenoverdreventil
resttrafikken( syklende),ogskilletmellomgåendeo gs yklendee r
uklarogrotetemedsykkelfelto gr estarealimidtpartiet. 
LøsningenikryssetmellomGamleBybroo gB
 akklandstorgeter
unødvendigbredt.Detsammeg jelderivestderGamleBybromøter
Kjøpmannsgata.Vedoppstrammings amlessykkeltrafikken,s omg ir
korteregangkryssingo gnoelaveref art. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

AtPa nalysenv iseratGamleBybroharstortpotensialef orf ortsatt
vekstisykkeltrafikken;utenåløsed agensp roblemervildagens
konflikterforsterkes,ogsåledesvirkeh emmendefordenplanlagte
veksten. 
Vekstpotensialetforsyklendevilh ovedsakeligkommes omfølgeav
tiltakiandreruter,særligJonsvannsruta,Brøsetruta,gateprosjektet 
Innherredsveien,sykkelstamvegfraTillerogHeimdal,ogvedtatt
gatebruksplanforMidtbyen. 
Forgåendesynesytterligerepotensialetfordagligereiseråv æretil
stede,AtP-tallenemultiplisertm
 ed3gir1 1.500dagligegåturer,mot
10.000anslåttframanuelletellingeris eptember2019.V
 interstider
detsannsynligatgangtrafikkenv iløkem
 edbedredriftpåetbredere
fortauogmindrekonfliktmedsyklende.. 

223

Høyereandelg ang-ogsykkelturerførertilr edusertbilkjøring.
Ås killeogutvidearealettilgåendeo gs amlesyklendeimidten
bidrartilåøkeopplevelsea vtrygghetsamttilår eduserekonflikter
ogn estenulykkermellomgåendeo gs yklende. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,b yggeplan

Planstatus: 

Ikkebehovforreguleringsplan.

Muligutbyggingsperiode: 

2022-2024
●

Samordningandretiltak: 

●
●
Usikkerhetiprosjektet

ParkB
 akklandstorgetv/Trondheimk ommune
(kommunalteknikk)
Klæburutadelstrekning4N
 edreBakklandetog6 Øvre
Bakklandet(MP/TKinnspillårsbudsjett2021)
StrekningstiltakM
 idtbyen(Miljøpakken/TKsykkel)

Bruae rn yligrenovert,ogdap rosjektetikkeleggertiløktlastregner
manmedatvektøkningikkev ilværee nfaktor.Deternoeusikkerhet
knyttettilbehovfortiltakforåd empeegenresonanspåbrua.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
9,5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

+40/-20%

2021 

Kostnaderinkludereru tskiftinga vmembranoverbrua,n edtakingoggjenoppbyggingav
overdekning.Dettef oråu nngåøktlast,s omvilleutløstkravomkostbarstyrkeberegning.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1 

1 

Prosjektfase:

PU 

DP/byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.

Tiltakøstforbrukaretn edmotB
 akklandstorgeterikkeinkludert.Dissekostnadeneertattmedi
delstrekning6ØvreBakklandet. 
TidligerebevilgningertattfraPunkttiltaks ykkelkommunalveg( 2017). 
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KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Persaunvegensykkelløsning

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Sykkelvegmedfortaupåsørøstliges idea vPersaunvegen1,5km.
Tverrsnittihenholdtilnormløsninger.Forprosjektetleggeropptil
sideforskyvingavvegeninoenp unkterf orå fåplass.I tilleggerdet
settpåsamlokaliseringavh oldeplasseneT
 yholtogClaraHolstsveg
ogoppgraderingavd eøvrigeh oldeplassenelangsP
 ersaunvegen,
medunntakavholdeplasseneiDalenhageby. 

Formåletm
 edtiltaket:

Etableree ts ykkeltilbudo go ppnåklasseAiA
 BCD-metoden
(sykkel).(A=etgodttilbudf oralle.Tilbudetertrafikksikkert,føles
trygtoghargodf ramkommelighetf ora lle). 
Oppgradereholdeplassenepåstrekningen.T
 ilretteleggingforgående
ogsyklendeskalikkegåpåbekostningavf remkommelighetforbuss
påstrekningenD
 alenhageby- Tyholtveien. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

2) Tilretteleggingforflerem
 iljøvennliger eiser;g ange,sykkelog
buss.
4) Universellutformingavh oldeplassero ga nleggforgåendeog
syklendeskalgjøreP
 ersaunvegenmertilgjengeligforalle.
5) Etableringavegettilbudforgåendeogsyklende,derdisse
separeresfrahverandreogfram
 otoriserttrafikk,skalb idratil
reduksjonitrafikkulykker.
7) ProsjektetleggeropptilreduserthastighetsnivåiPersaunvegen
gjennomåsetten edfartsgrensentil40km/tderdetidage r50km/t,
samtfysiskutforminga vgatetverrsnittet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling(forprosjekt) 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging(Reguleringsplan)

Planstatus: 

Behovf orn y(e)reguleringsplan(er)påh eles trekningen.

Muligutbyggingsperiode: 

2025-2027 

Samordningandretiltak: 

Vannogavløp:U
 tskiftingavg amleledninger,separeringava vløpet
derdetidage rfellessystemo ge tableringavnyeledningstraséerp å
deleravstrekningenhvordetikkef innesledningerid ag. 

Usikkerhetiprosjektet

Anbefaltløsningkreverendelp lassogreguleringsfasenkandermed
taendeltid.Deterområdermedv erneinteresseritilknytningtil
strekningen,s amtatByantikvarenjobbermedutarbeidelsea vnye
områderlangsPersaunvegensomanbefalesv ernet. 
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Koordineringmoto ppgraderinga vdagenss ystemforv annogavløp.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år): 
135 

2020 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
+/-40% 

2022

P50kostnadforalternativ1 erberegnettilca.181mill(inkludertrisiko-/usikkerhetskostnader),
hvoravf orventetkostnadtilVA-anleggutgjørca.46mill.A
 nslaggjennomførtif orprosjektet.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

3,5

3

Prosjektfase:

PU

DP/reg.plan

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

TverrprofillangsP
 ersaunetleir- a
 lternativ1
 - n
 ormbredder( Forprosjektrapport
Persaunvegen,2
 021). 
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Saupstadbrua-Husebyungdomsskole

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalutredesm
 ulighetenf orå etableresykkelvegmedf ortaufra
SaupstadbruatilH
 usebyu ngdomsskole. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgodvil
troligfleresykletilogf raSaupstadlokales enter.Ø
 ktmåloppnåelse
påsykkel.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Samordningandretiltak: 

Måavklaresikonseptutviklingsfasen,S
 aupstadbrua

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE 
Prosjektetervistmedrødstrekik artetunder.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SykkeltilbudiMellomila

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalværee nkelt,trygto gtrafikksikkertåsykleiM
 ellomila.
ProsjektetskalsepåløsningerogtiltakfraØ
 streIlatil
Koefoedgeilan.Hermådetv urderesommanmåf jerneg ateparkering
elleromdetertilstrekkeligkunmedskilting.
Prosjektetskalvektleggeatkryssenee renkleåsyklegjennom,føles
tryggeogertrafikksikre.G
 åendeogsyklendes kalsepareresinnm
 ot
oggjennomallek ryss. 
Hvasome rdenb esteløsningens kalutredesi
konseptutviklingsfasen.

Formåletm
 edtiltaket:

Id agerdetforbudtås ykleibegger etningeriMellomila.Detteeren
delavhovednettetforsykkelogsome tm
 inimumskaldetvære
lovligåsykleibegger etningerihovednettet. 
Formåletm
 edprosjekteteråg jøredetlovligåsykleibegge
retningeriMellomila. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgod,vil
troligfleresykle.Ø
 ktm
 åloppnåelsep åsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SykkeltilbudiErlingSkakkesgateøst

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalværee nkelt,trygto gtrafikksikkertåsykleiE
 rlingSkakkes
gateøstforTinghusgata.  
ProsjektetskalsepåløsningerogtiltakfraK
 jøpmannsgataiøsttil
Tinghusgataivest.  
Prosjektetskalvektleggeatkryssenee renkleåsyklegjennom,føles
tryggeogertrafikksikre.G
 åendeogsyklendes kalsepareresinnm
 ot
oggjennomallek ryss. 
Hvasome rdenb esteløsningens kalutredesi
konseptutviklingsfasen.

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.
Dete rmangesomharMidtbyens ommålpunkt,menogsåsom
gjennomfartsårepåsykkel.IgatebruksplanenerE
 rlingSkakkesgate
utpektsomensykkelstrekning.D
 etmåd erforutredeshvordanman
skalfåErlingSkakkesgatetilåb liena ttraktivsykkelstrekning,som
erenkel,tryggogtrafikksikkerå syklei. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgodvil
troligfleresykleiMidtbyen.Øktmåloppnåelsepåsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

Gatebruksplanen

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SykkeltilbudiTordenskioldsgateogSmedbakken

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalværee nkelt,trygto gtrafikksikkertåsykleiT
 ordenskiolds
gateogSmedbakken. 
Prosjektetskalsepåløsningerogtiltakfrak ryssetSverres
gate/ErlingSkakkesg ate,v iderelangsSmedbakkenogTordenskiolds
gate,ogtilkoplingtilsykkeltilbudetiSandgata. 
Prosjektetskalvektleggeatkryssenee renkleåsyklegjennom,føles
tryggeogertrafikksikre.G
 åendeogsyklendes kalsepareresinnm
 ot
oggjennomallek ryss. 
Hvasome rdenb esteløsningens kalutredesi
konseptutviklingsfasen.

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.
Dete rmangesomharMidtbyens ommålpunkt,menogsåsom
gjennomfartsårepåsykkel.IgatebruksplanenerT
 ordenskioldsgate
ogS
 medbakkenutpekts omsykkelstrekninger.D
 etmåderforutredes
hvordanmans kalfådisseg atenetilå b liattraktive
sykkelstrekninger,somere nkle,tryggeogtrafikksikreåsyklei. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgodvil
troligfleresykleiMidtbyen.Øktmåloppnåelsepåsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

Gatebruksplanen

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SykkeltilbudiDronningensgate

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalværee nkelt,trygto gtrafikksikkertåsykleiD
 ronningens
gate. 
Prosjektetskalprimærts ep åløsningero gtiltak fraKjøpmannsgatai
østtilTordenskioldsgateivest,s amttilS
 andgataviaSt.Olavsgate.
SekundærtseesdetpåtiltakmellomT
 ordenskioldsgateiø sttil
VoldgataivestviaDronningensg ate,Hospitalsgataog
Hospitalsløkkan. 
Prosjektetskalvektleggeatkryssenee renkleåsyklegjennom,føles
tryggeogertrafikksikre.G
 åendeogsyklendes kalsepareresinnm
 ot
oggjennomallek ryss. 
Hvasome rdenb esteløsningens kalutredesi
konseptutviklingsfasen.

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.
Dete rmangesomharMidtbyens ommålpunkt,menogsåsom
gjennomfartsårepåsykkel.IgatebruksplanenerD
 ronningensgate
utpektsomensykkelstrekning.D
 etmåd erforutredeshvordanman
skalf åDronningensgatetilåb liena ttraktivsykkelstrekning,somer
enkel,tryggogtrafikksikkerås yklei. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgodvil
troligfleresykleiMidtbyen.Øktmåloppnåelsepåsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

Gatebruksplanen

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Strindvegen(Jonsvannsveien- RichardBirkelandsvei)

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalværee nkelt,trygto gtrafikksikkertåsykleiS
 trindvegen.
Prosjektetskalsepåhvilkenløsningsome rbestiStrindvegen
mellomJonsvannsveienogRichardB
 irkelandsv ei.Prosjektetskalta
medsegkrysseneihverendeavp rosjektet. 
Prosjektetskalvektleggeatkryssenee renkleåsyklegjennom,føles
tryggeogertrafikksikre.G
 åendeogsyklendes kalsepareresinnm
 ot
oggjennomallek ryss. 
Hvasome rdenb esteløsningens kalutredesi
konseptutviklingsfasen.

Formåletm
 edtiltaket: 

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgod,vil
troligfleresykle.Ø
 ktm
 åloppnåelsep åsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Samordningandretiltak: 

Måavklaresikonseptvalgsfasen.S
 amordningmedJonsvannsveien.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Kystadlia/Byåsveien

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalværee nkelt,trygto gtrafikksikkertåsyklefraKystadliatil
Byåsveien.  
Id agmanglerdetengodogintuitivf orbindelsemellomKystadliaog
Byåsveien.Prosjektetmåkryssetfylkesveio gf ylketmåderfor
involveresoghaenviktigr olleidetteprosjektet. 
Hererdetviktigatfylketd eltarogharens entralrollei
planleggingen. 
ProsjektetskalvektleggeatkryssingenavB
 yåsveienskalværeenkel
forsyklendeiallealdreåforstå,følestryggogertrafikker.Gående
ogsyklendes kalsepareresinnm
 otoggjennomallekryss. 
Hvasome rdenb esteløsningens kalutredesi
konseptutviklingsfasen.

Formåletm
 edtiltaket: 

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgodvil
troligfleresykle.Øktmåloppnåelsepåsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Samordningandretiltak: 

Måinvolverefylketdamanmåkryssefylkesvei.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

234

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SykkelvegmedfortaumellomJohanTillersveio g
Heimdalsvegen 

Ansvarlige tat:

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Detm
 anglerenlitenbitm
 edsykkelvegmedfortaumellomJohan
TillersveiogHeimdalsveien.Prosjektetskaletableresykkelvegmed
fortauderdetteidagmangler.D
 eterv iktigatprosjektetf okusererpå
atdetbliretablerte ngodkryssløsningikryssetmedHeimdalsveien.
Hvasomerdenb esteløsningenskalutredesi
konseptutviklingsfasen. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgodvil
troligfleresykle.Øktmåloppnåelsepåsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE 
SykkelvegmedfortaumellomJ ohanTillersveiogHeimdalsvegenervistmedrødstrekik artet.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Kongsvegen,sykkelvegmedfortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalutredesm
 ulighetenf orå etableresykkelvegmedf ortaupå
østsidena vKongsvegenfraOrrevegentilg ang-ogsykkelvegentar
avvedKolstadkirke,ogframtilH
 eimdalvideregåendeskole.
Prosjektetskalo gsås epåmulighetenforåetableres ykkelvegmed
fortaufraKongsvegentilS
 øbstadvegenv iaSaupstadringen. 
Prosjektetskalvektleggeatkryssenee renkleåsyklegjennom,føles
tryggeogertrafikksikre.G
 åendeogsyklendes kalsepareresinnm
 ot
oggjennomallek ryss. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgod,vil
troligfleresykletilogf raSaupstadlokalesenter.Øktmåloppnåelse
påsykkel.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

Måavklaresikonseptutviklingsfasen.S
 aupstadsenter,TS-
KongsvegenogF
 latåsen(3bestillinger) 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

236

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Bøckmansveg(kommunaldel),sykkeltilbud

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalværee nkelt,trygto gtrafikksikkertåsykleiB
 øckmansveg.
Prosjektetskalsepåløsningers omgjørdettrygtogframkommeligå
sykleidenk ommunaledelenavB
 øckmansveg.Prosjektetskal
vektleggeatkrysseneerenkleås ykleg jennom,følestryggeoger
trafikksikre.Gåendeogsyklendes kalsepareresinnm
 otoggjennom
allekryss.Hvasomerdenbesteløsningenskalu tredesi
konseptutviklingsfasen. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilåsykle.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Hviss yklistenefølersegtryggeogframkommelighetene rgodvil
troligfleresykle.Øktmåloppnåelsepåsykkel. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Samordningandretiltak: 

Måavklaresikonseptutviklingsfasen,k revertettsamordningmed
Fylket. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

Bøckmansvegerv istm
 edrødstrekikartetunder.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

TiltaketterGS-inspeksjonerFV

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Mindretiltakforoppgraderinga vGS-nettetpåf ylkesvegi
byvekstområdet.Typisketiltakermindrek ryssutbedringer,m
 indre
strekningsforbedring,justeringa vkantstein,etableringa vopphøyde
sykkelkryssinger,f orbedringa vopplevdtrygghetgjennoms eparering
ogskjerming. 
Inspeksjonerergjennomførtisinh elheti2018/2019.Delera vnettet
ersenereinspisertp ånytt.Inspeksjoneravenkelt-traséerutført
sommeren2021.
Tiltakenes kalgienmerverdiforholdtilordinærtv edlikeholdsarbeid.
Detrapporteresp åutførtetiltakårlig. 

Formåletm
 edtiltaket:

Forbedrefremkommelighet,trafikksikkerhetogopplevdtrygghetf or
myketrafikanter. 

Tiltaketsbidragtil
måloppfyllelse: 

Forbedredetetableretilbudetf orm
 yketrafikantergjennomm
 indre
tiltakgirøktf remkommelighet,trafikksikkerhetogopplevdtrygghet.
Andelenmyketrafikanterforventesdermedåøkenoeitrådmed
nullvekstmålet. 

STATUSOGFREMDRIFT
Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Muligutbyggingsperiode: 

2022-2025 

Samordningandretiltak: 

Muligsamordningmedandres ekkeposter

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

Beløp(mill):

5

5

5

5

Prosjektfase:

UB

UB

UB

UB

Restbevilg.

238
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239

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

TSSSykkelvegfase2Fosenkaia–Jernbanebrua

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Nytoveiss ykkelvegmellomF
 osenkaiao gJ ernbanebruaiforbindelse
medgjennomføringavutbyggingavT
 rondheimStasjonssenter.
Lengdeca.120meter,bredde3,0m
 eter,360m2– planleggesiht.
vegeiersgjeldenden ormaler,håndbøkerogretningslinjer,n orske
standarder,etc. 
Sykkelvegenerireguleringsplanena ngitts omhovednettforsykkel.
Tiltaketerenforlengelseavs ykkelvegensomskaletableresp å
strekningenJernbanebrua-Brattørbrua. 
Løsningenerkommetsome tk ravif orbindelsem
 edarbeidetmed
reguleringsplanen2013-2019. 

Formåletm
 edtiltaket:

NyetableringavensammenhengendetoveissykkelvegfraFosenkaia
tilJernbanebrua–a dskiltfrab ilfelt. 
Øketrafikksikkerheten. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bedretilretteleggingforsyklistero gr eduserekonflikterm
 eda ndre
trafikanter. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,utbygging 

Planstatus: 

Vedtattr eguleringsplanr20140024

Muligutbyggingsperiode: 

2025-26 

Samordningandretiltak: 

Utføresisammenhengmeddenøvrigeu tbyggingavTrondheim
Stasjonssenteriht.vedtattreguleringsplan–herk onkret
opparbeidelseavg ateo gu tomhusanleggvestforJernbanebruai
forbindelsem
 edferdigstillinga vnykollektivterminalpåTrondheim
S 

Usikkerhetiprosjektet

Normaleu sikkerheterknyttettilplanlegginga vsliketiltak:
- Investeringsbeslutninger
- Kapasitetentreprenørmarked/Endringkostnadsnivå
- Tekniskplangodkjenning
- Diversetillatelserfram
 yndigheterogetater
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STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendef orutbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
1,5 

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2017 

25 

Oktober2 017  Elementskjema

Kostnaderberegnetutf raløpemeterkostm
 edbasisfraProsjektarkT
 SSSykkelvegF
 ase1 .

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1,7

Prosjektfase:

DP,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

MiljøpakkensbidragtilT
 SSsykkelvegfase2 vilhaenøvrerammepå1,7mill.2022-kr.
Tiltaketerlangskv.ogr ealiseringf orutsetteratTKpåtarsegfremtidigdriftsansvar. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SykkelparkeringTrondheim

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Ip rosjektutviklingsfasens kaldets eesp åulikek onsepterog
løsningerforhøykvalitetssykkelparkeringpåflereplasseringersom
gjørdetenklereforfolkå velgesykkelsomtransportmiddel.
Eksemplerpåd etteer:
- Sykkelparkeringieksisterendep-hus
- Sykkelparkeringisentrumsområder 
- Sykkelparkeringfritidsreiser
- Sikkersykkelparkeringo gs ykkelskap
- Sykkelparkeringiboligsoner

Formåletm
 edtiltaket:

Gjøred etlettereforfolkåv elges ykkelsomreisemiddel,vedå
etablereentryggplassåo ppbevaresykkelenvedsentralem
 ålpunkt.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Fåfleretilåreisemiljøvennligv edåv elges ykkelsom
fremkomstmiddel.  

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

242

243

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Brattørruta,H7-Ranheim,del5-7

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

StrekningenmellomArkitektEbbellsg ateo gG
 rilstadfjæraerd eltinn
i7delstrekningermedulikep roblemstillingerogplanstatus.På
delstrekning5-7erdetsettp åombyggingaveksisterendegang-og
sykkelvegtilsykkelvegmedfortau. 
- Delstrekning5:Etableringa vca.100metersykkelvegm
 ed
fortauiforbindelsemedbruunderjernbanenis killemellom
ØvreogNedreGrilstadkleiva.O
 mbygginga veksisterende
kjørebane.
- Delstrekning6 :Ombyggingavc a.150metergang-og
sykkelvegtilsykkelvegm
 edfortauo ge tableringavprioritert
sykkelkryssingoverG
 rilstadfjæra.
- Delstrekning7 :Ombyggingavc a.170metergang-og
sykkelvegtilsykkelvegm
 edfortaum
 ellomGrillstadfjæraog
Strindfjordvegen.

Formåletm
 edtiltaket:

I2 014b ledelparsell3avekspressykkelvegenfraøstbygdp å
strekningenmellomL
 eangbruaogRotvoll.Fortsettelsenøstoverm
 ot
Grilstaderforeløpigikkeprosjektert,dam
 anventerpåatjernbanen
skalelektrifiseresogdetskalplanleggesd obbeltspormellom
LeangenogS
 tjørdal.I mellomtidenoppgraderessykkeltilbudet
mellomRotvollogS
 jøvegen,ogvideremotGrilstadfjæraipåvente
avvidereplanleggingavekspressykkelvegen. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tilretteleggingforgåendeogsyklendebidrartilflerereiser
miljøvennlig. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling:Tekniskforprosjekt

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging:B
 yggeplan 

Planstatus: 

Delstrekning5-7:Søknadomd ispensasjonfragjeldende
reguleringsplanogbyggeplan.D
 elstrekning5 itrådmed
reguleringsplan1 989gang-ogsykkelveg,m
 ensdelstrekning6 o g7
kankrevedispensasjondategnetsykkelvegmedfortaue rbrederee nn
regulertgang-o gsykkelveg. 

Muligutbyggingsperiode:

2023

Samordningandretiltak: 

Tiltaketm
 åseesisammenhengm
 edplaneromfremtidigvidereføring
avsykkelekspressvegenfraL
 illebyo gø stovermotRanheim.Id ag
(2021)erstrekningenLeangbrua- Rotvollferdigbygd(2015)o gd et
erigangsattarbeidpåstrekningenLilleby-Leangbrua. 
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Delstrekning5,6 og7inngårietprosjekts oms erpåtilrettelegging
forgåendeogsyklendepås trekningenA
 rkitektEbbellsveg-
Grilstadfjæra(Skonnertvegen)
Usikkerhetiprosjektet

Påd elstrekning6o g7 måd etsøkesomo ginnvilgesd ispensasjonf ra
gjeldendereguleringsplanforåfåb yggetomeksisterendegang-og
sykkelvegeromtilsykkelvegm
 edfortau.Delstrekning6grensertil
grønnefriområder.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
10 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

-20/+
 40%

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,8

4

Prosjektfase:

PU

DP/byggeplan
oge rverv 

2023

2024

2025

Restbevilg.

Bevilgningpå2mill.krtilH7-R
 anheimi2 018d ekkeralledelstrekninger(1-7),derav0,8mill.
fordelttildelstrekning1og4. 

KART/PROSJEKTSKISSE 
Tiltaketo
 mfatterd
 elstrekning5
 -7p
 åfi
 gurenu
 nder.

245

Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6658TorbjørnBrattsveg

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Ombyggingavgang-ogsykkelvegtils ykkelvegmedfortaup å
strekningfrarundkjøringLerkendal(Strindvegen/Dybdals
veg/TorbjørnBrattsveg)tilO
 mkjøringsvegen,ca.850m.

Formåletm
 edtiltaket:

Ih enholdtilM
 iljøpakkenssatsingsområdeforsykkel,sykkelstrategi
forTrondheimkommunes amtfylkeskommunensegensatsingpå
sykkeliTrondheimerforbedringavsykkeltilbudetviktig.Særliger
detviktigatd etleggesbedretilretteforsepareringm
 ellomg ående
ogsyklendepåtransporstrekninger. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bedreinfrastrukturtilbudf ors yklende( ogg ående)vilkunnebidratil
åøkesykkelandelen(ogantallgående),ogetbidragmotnullvekst.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Planstatus: 

Mulighetsstudie/forprosjektgjennomført 

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2025 

Samordningandretiltak: 

Sesis ammenhengmedsammetypetiltakforUtleirvegen.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
17 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2019

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022 

Beløp(mill):

2 

Prosjektfase:

DP/byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6658Utleirvegen,Omkjøringsvegen-Blaklivegen

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Tiltaketk and elesinni2 delstrekninger( delstrekning3erikke
prioriterthovednettforsykkelogeru telattfravurderingen).D
 et
foreslåsåbetraktedelstrekning1og2s omettp rosjektp ga.lik
planstatus. 
Delstreking1:
Ombyggingavgang-ogsykkelvegtilsykkelvegm
 edfortaup å
strekningfraOmkjøringsvegentilo gm
 edkryssSteindalsvegen,ca.
700m.
Delstrekning2: 
Ombyggingavg ang-o gs ykkelvegtilsykkelvegmedfortaup å
strekningfrakryssSteindalsvegentilogmedk ryssBlaklivegen,ca.
1500m. 

Formåletm
 edtiltaket:

Ih enholdtilM
 iljøpakkenssatsingsområdeforsykkel,sykkelstrategi
forTrondheimkommunes amtfylkeskommunensegensatsingpå
sykkeliTrondheimerforbedringavsykkeltilbudetviktig.Særliger
detviktigatd etleggesbedretilretteforsepareringm
 ellomg ående
ogsyklendepåtransporstrekninger. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bedreinfrastrukturtilbudf ors yklende( ogg ående)vilkunnebidratil
åøkesykkelandelen(oga ntallgående),ogvilværeetbidraginnmot
nullvekstmålet. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging;r eguleringsplano gb yggeplan

Planstatus: 

Ferdigf orprosjekt 

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2025 

Usikkerhetiprosjektet 

Behovf orreguleringsplanmedførestørretidsbrukogfølgelig
forsinkelse. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
65 

2019

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):
40% 

2022 
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FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):
Prosjektfase:

Tidl.bevilg.

2022

2023 

1

2,5

2 

2024

2025

Restbevilg.

DP/reg.plan DP/byggeplan

1mill.kre rbevilgeti2 018tilplanlegginga vsykkelvegmedfortauTorbjørnBratts
veg/Utleirvegen. 
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Sykkel
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Fv.6666Gløshaugen-Lademoen,sykkelfelt

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
●

Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

●
●

Eidsvollsgate:Sykkelfeltogkryssutbedringtiltakmed
JonsvannsveienogTyholtveien
Festningsgata:U
 tvidelsea veksisterendesykkelfelt
Stadsing.Dahlsgt:200metermanglendesykkelfeltmed
tilhørendefortau,s amtkryssutbedringstiltak

Formåletm
 edtiltaket:

Tiltakets kalbidratilåf åetgjennomgåendehelhetligtilbudfor
syklende.Itilleggbidrare noppstramminga vkryssettilbedre
forholdforgående.K
 ortereo gmero versiktligkryssingbidrartil
bedreframkommeligheto gø ktsikkerhet. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Forbedretf ramkommelighetogtrafikksikkerhetforallegåendeo g
syklende. 

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging,reguleringsplan 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,reguleringsplan/prosjektering 

Planstatus: 

Ingen 

Muligutbyggingsperiode: 

2023-2025 

Samordningandretiltak: 

Helestrekningensespåsome ttp rosjekt.Dettearketgjeldersykkel.

Usikkerhetiprosjektet 

Ikkeutoverstandardprosjektusikkerhetib y 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
95 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2020

2021 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

2

2

Prosjektfase:

DP

DP

2023

2024

2025

Restbevilg.
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34. Prosjektbeskrivelsergange
Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Snarveipakke8 

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Bygginga vf ølgendesnarveier:
● SnarveimellomGamleOsloveiogUglas kole
● Snarveim
 ellomA
 rneG
 arborgsvegogAndersHovdensveg
● Snarveim
 ellomG
 ranåsvegeno gGamleJonsvannsveien
● SnarveitilV
 ikåsenskole
● Snarvei m
 ellomSverresdalsveienogGamleOslovei
● Snarveim
 ellomS
 vartholtetogRognbudalen
● Snarveim
 ellomS
 teinanvegenogEdgarBSchieldropsg t
Tiltakp åh versnarveivarierere tterhvors narveienbefinners eg.
Dettee rtiltaksomutføres:Nyoverbygningogtoppdekkea vg rus,
brøytestandardderdetermulig,h åndløperib rattterreng,drenering,
belysning,trapper,benkero gs kilting. 

Formåletm
 edtiltaket:

Måletmedoppgraderingavsnarveiererå skapea ttraktive
gangforbindelsero ge tm
 erhelhetligo gtrygtgangnetttilviktige
reisemål.Dettegjøratflerefolkvelgerågådirektetilr eisemålet 
samtatd etblirmera ttraktivtåbrukekollektivtransport.Dettee ri
trådmeddenvedtatteg åstrategienfra2016. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketb idrartilåfåf leretilå gå. Tiltaketbidrartiloppfyllelseav
målknyttettilnullvekst,m
 iljøvennligtransport,trafikksikkerhetog
økttilgjengelighet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Bygging 

Planstatus: 

Detaljplanferdig.Reguleringsstatusikkerelevant 

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Samordningandretiltak: 

Ingenn aturligeprosjektåsamordnem
 ot

Usikkerhetiprosjektet 

Grunneiersamtykker,bl.asnarveiG
 ranåsvn.-Gml.Jonsvannsvn
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

3

11

Prosjektfase:

PU,DP

UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

Gulmarkeringviserh vordetskalb yggessnarveieri2 022.
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Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

SnarveiBergskole

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

ReguleringsplanforsnarveivedB
 ergs koleblebehandleta vBystyret
iTK30.9.2020.P
 lanenbles endttilbaketilk ommuneadm.forny
behandlingmedformålåsepåalternativerforUU.Detutredes
mulighetfornyløsningsomertilpassetkravo mUU. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Følgeoppp olitiskvedtak,giBergskoleuniverseltutformetadkomst

Bidragtilmåloppfyllelse:

Nullvekst,miljøvennligtransport,trafikksikkerhetogtilgjengelighet

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Planstatus: 

Planforslagmårevideres 

Muligutbyggingsperiode: 

2024 

Samordningandretiltak: 

Hjertesone-prosjektetfortryggskolevegib arneskolen

Usikkerhetiprosjektet 

Omd ete rmuligåfåtilengoduniverselltilpassetløsningu tena td et
erforstortterrenginngrepoginngreppåp rivatee iendommer.
Grunnforholdoggrunnerverv. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
6,5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2019

40% 

2022 

Styringsmålerregnetu tfraforprosjekts omvargrunnlagf orRP.Dersomenenderoppmeden
løsningsomertilpassetkravomuniversellu tformingmås tyringsmålregnesutp ånytt. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023

Beløp(mill):

1,35*

0,5

1,5

Prosjektfase:

PU,DP

DP

DP,e rverv

2024

2025

Restbevilg.

* 1,35mill.ertidligerebevilgetfrasekkepostsnarveier.
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KART/PROSJEKTSKISSE

Reguleringsplansombles endttilbakef oråutredeløsningforsnarvei
tilpassetkravomu niversellu tforming. 
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Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Havstadvegen,fortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Byggingavca.460meterfortaulangss ørsidenavHavstadvegen
(strekningByåsveien - Broddesveg).B
 reddepåf ortau2,5m+0,5m
skulder. 

Formåletm
 edtiltaket:

Byggingavdettefortauetgjøratframkommelighettilv iktig
målpunktenklereheleåretr undt.Storedeleravdagensareallangs
sørsidenavH
 avstadvegenb eståravenb redgrusskuldermedhullog
nedslittkantstein.Arealetharikkebrøytestandard.Strekningenlangs
idrettsanleggettilAstor e rgangforbindelsetilMetrobusstasjoni
Byåsveienogstart/endestasjonforb usslinjenr13.S
 trekningener
ogsåadkomsttilidrettsanleggogbutikk. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Flerevilr eisemiljøvennlig,ø kttilgjengelighetogb rukertilfredshet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Tiltaketkreverikkenyreguleringsplan.

Muligutbyggingsperiode: 

2021/2022 

STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
7,5

2021

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
15%

Feb.2 021

Forenklet
2022 
kostnadsestimat (PR-sak2
 3/21)

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1,2

6,3

Prosjektfase:

PU,DP

UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

6,3mill.krtilutbyggingb lef orskuttertiPR-sak23/21.Avtidligerebevilgningpå1,2mill.k re r1 
mill.f rasekkeposthelhetliggangnettog0,2mill.fraårsbudsjett2021.  
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Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Ranheimstadion,fortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Fortaup ånordsidena vRanheimsvegenforåknyttebussholdeplass
tilstadionområdet.Detplanlagtefortaueth arenlengdepåca.100m
oga nleggesienbreddep å3metermed,hvor2,5m
 eterasfalteres.
Detplanlagtefortauetv ilberøredeleravR
 anheimstadion,ogdetvil
derforværebehovforå etablereenf orstøtningsmurmot
fotballstadion.Overmurvild etb lietablertettettgjerde.I
sammenhengmeddetteprosjektetharRanheimidrettslagsettpå
mulighetenforåoppgraderesinetribunersamtidig. 

Formåletm
 edtiltaket:

Detm
 anglerfortausomknytterholdeplasstilidrettsplasspå
nordsidenavv egen. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tilgjengelighettilbussholdeplass.Framkommelighetforgående

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging 

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Byggeplanerferdigstilt

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Samordningandretiltak: 

SamordnesmedkommunaltprosjektforVAogRanheimidrettslags
støttemurf ortribunebakm
 ålp åstadion. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
2,25 

2019

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
40% 

STYRINGSRAMME 
Fastsettespåbakgrunna vk
 ostnadsanslagbasertpåbyggeplan,f ørendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
4

2021

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

Forenkletanslag

2022
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

2,2*

1,8

Prosjektfase:

PU,DP

UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

*2,2mill.krtilplanleggingerf inansiertg jennomrammeforhelhetliggangnett.
1,8mill.krtilutbyggingb lef orskutterti2021jf.PR-sak77/21.

KART/PROSJEKTSKISSE

256

Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

FortauLundvegen

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

215m
 f ortaupå3.25m
 breddeinklskulder, 
StrekningJørgenHegstadsvegtilR
 ingvålvegen.

Formåletm
 edtiltaket:

Lundvegenerhovedatkomsttilh eleL
 undåsenogh arikkefortau.
Prosjektetinnebæreretableringa vfortaulangsvegensøstside. 
Dettee retavdehøyestprioritertetiltakeneirapporten
“GangforbindelsertilMetrobusstasjoner”somblepolitiskvedtatti
2017.Lundvegenblirsværtv iktigforbindelsenedmot2
endeholdeplasserforMetrobusso gn yd agligvarebutikkmm.
Kommunenharmottattsværtm
 angehenvendelserfrabeboereomat
fortaumåpåp lasssnarest. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppfyllelsea vmålknyttettilnullvekst,
miljøvennligtransportogtrafikksikkerhets amtmåleto matflereskal
gå. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Bygging 

Planstatus: 

Reguleringsplanvedtattfebruar2 021.B
 yggeplanf erdigstilt.
Ervervsprosessigangsatt. 

Muligutbyggingsperiode:

2022

Samordningandretiltak: 

Byggess amtidigm
 edkollektivtiltakholdeplasserLundåsensomdet
erbevilgetb yggemidlertilibudsjett2021. 
2kantstopp,1innenforr eguleringsplan,1 utenfor. 
Beggebyggeplanlagt. 

Usikkerhetiprosjektet

Ervervvilsomalltidværeenu sikkerhet,menp rosessbleigangsatt
januar2021 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
10,7 

2020

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
40% 

2020 
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STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
11,4

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):

2020

10%

April2021

Forenklet
kostnadsoverslag

2022

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

3,7*

7,7

Prosjektfase:

PU,DP

UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

*Tidligerebevilgning3 ,7mill:
1,6mill.frasekkeposthelhetliggangnett,1 ,5mill.iårsbudsjett2020,0,6mill.iårsbudsjett2 021.

KART/PROSJEKTSKISSE

Dagenssituasjonu tenf ortau,s ettøstfra/nedenfra(venstre)ogvestfra/ovenfra(høyre).

Oversiktskart
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Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Saupstadringen,GS-veg

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Gangogs ykkelveg,150m
 inkludert2 m
 indresnarveiforbindelser.
Dete rkundennestrekningensomg jenstårforåfået
sammenhengendetilbudforgåendeo gs yklendelangs
Saupstadringen(ensidig).Øvrigem
 anglendetilretteleggingfor
gåendelangsSaupstadringene rsikretb yggets omrekkefølgekravtil
nyHusebyb arneskoleogungdomsskole. 
Id agmåfotgjengernekrysseSaupstadringentogangerellergåi
veibanen. 

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketerå sikree ts ammenhengendegangtilbudlangs
øst-ognordsidenavSaupstadringen,ogfåfleretilågåogsykle. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartiloppfyllelsea vmålomatfleres kalgå,samtbenytte
kollektivtrafikksomigjenerknyttettiln ullvekst,miljøvennlig
transportogtrafikksikkerhet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging

Innspilltilprosjektfase: 

Utbygging 

Planstatus: 

Reguleringsplanikken ødvendig-avklartbyggesak.
Tiltakkrevers øknadomdispensasjon. 
Byggeplanferdigstilt. 

Muligutbyggingsperiode:

2022

Samordningandretiltak: 

Koordineringmedbyggingavg arasjeanleggpånabotomtsomligger
inntilgang-ogs ykkelveg.F
 undamenteringavgarasjeplanlegges
ferdigstiltførbyggingavg/sveg. 

Usikkerhetiprosjektet

Frivilliggrunnerverv.Grunneieree riutgangspunktetpositivtil
tiltaket. 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

7,5 

40% 

2019 

HP2021-2024 
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STYRINGSRAMME
Fastsettespåb
 akgrunnavkostnadsanslagbasertpåbyggeplan,førendeforu
 tbygging
Styringsramme Kroneverdi
(mill.kr): 
(år):
8,5

2020

Usikkerheti Datoforanslag: Anslagsmetode: Vedtatti
anslag(%):
årsbudsjett(år):
10%

25.05.2021

Forenklet
kostnadsoverslag

2022

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

1,5

7

Prosjektfase:

DP

UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

Gang-ogsykkelvegSaupstadringen- ( Kolstadtunet- MetrobusstasjonCasperLundesveg)

260

Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

AletteBeyersveg,fortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Tiltaketinnebærerbyggingavfortaup å3.0mbreddeinkl.skulder
fraWaldemarAunesvegtilN
 ordreHallsetv eg.  
Strekningenerpå200m
 .
Tiltaketinnebærerenliteninnsmaligavk jørebaneo gnoe
grunnerverv.Sommerfortau(utenm
 ulighetforb røyting)p åøstsiden
opprettholdessomidag. 

Formåletm
 edtiltaket:

AletteB
 eyersvegharkuntosidigs male“sommerfortau”idag.
Vegenerensværtviktiggang-ogsykkelforbindelsedadenledertil
flereskoler,lokalsenter,idrettsanleggogMetrobussp åHallset.Dette
eretavdehøyestprioritertetiltakeneirapporten“Gangforbindelser
tilMetrobusstasjoner”somb lepolitiskvedtatti2017. 
Formåletm
 edtiltaketerå fåfleretilågåogsykle,ta
kollektivtransporto gb edretrafikksikkerheten 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilatflerev ilgå,sykleogreisek ollektivt,ogbidrar
derfortiloppfyllelseavmålknyttettilnullvekstogmiljøvennlig
transport.Tiltaketbidrartiløkttrafikksikkerhetogbrukertilfredshet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Detaljplanlegging-r eguleringsplan 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging-b yggeplan 

Planstatus: 

Prosjekteteru nderr egulering.F
 orventetplanvedtakila2021.

Muligutbyggingsperiode: 

2023 

Usikkerhetiprosjektet 

Grunnerverv 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr):  Kroneverdi(år): 
6,6 

2018 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
40% 

2020

Oppdatertkostnadsanslagfra2 021basertpåR
 P(20%)viserentotalkostnadpå8,6mill.k r.
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

2,1* 

1,5 

Prosjektfase:

PU,DP 

DP/byggeplan

2023

2024

2025

Restbevilg.

*Tidligerebevilget:0 ,6m
 ill.f ras ekkeposth elhetliggangnettog1,5mill.iårsbudsjett2020.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Snarveipakke9 

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

I2 022skaldet planleggesogp rosjekteres 8-10snarveier.Disse
snarveienevilblip rioritertiløpetavhøst/vinter2021. Midlertil
utbyggingv ilblispiltinntilb udsjett2023. 
Gågruppaharkartlagto ver600e ksisterendesnarveier/tråkkihele
Trondheimby.B
 lantdisseerd etogsåregistrerte nrekkesnarveiertil
bådeM
 etrobussogandrekollektivholdeplasser. 
Sidenoppstartavsatsingenerca.85snarveierferdigo ppgradertog
ca.10nyesnarveierskalb yggesiløpetav2 021. 
Miljøpakken(TK)haru tviklete nmetodeforåplukkeutde
snarveienesomharhøyestpotensialeforåbidratilM
 iljøpakkensmål
omatflereskalg å.E
 nsnarveis omfårhøym
 åloppnåelsee ren 
gangforbindelsenerliggern ærm
 angeviktigemålpunkt,harmange
potensiellebrukereoggodavstandsbesparelse. 
Itilleggtilåvurderesnarveieneimetodengjøresdetutsjekkav
eiendomsforhold,mulighetf oro ppgraderingtilb edres tandardogdet
leggesvektpååspretiltakihelekommunen.Dete rogsålagtvektp å
snarveierisatsningsområders omf.eksf orbindelsertil
bussholdeplasser,o ppgraderinga vstieriforbindelsemedområdeløft
ogaldersvennligb y. 

Formåletm
 edtiltaket:

Måletmedoppgraderingavs narveiererås kapeattraktive
gangforbindelserogetmerh elhetligo gtrygtgangnetttilviktige
reisemål.Dettegjøratf lerefolkv elgerå gåd irektetilreisemålet 
samtatdetblirmerattraktivtå brukekollektivtransport.Detteeri
trådmeddenvedtattegåstrategienfra2016. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilåfåfleretilåg å. Tiltaketbidrartiloppfyllelseav
målknyttettilnullvekst,m
 iljøvennligtransport,trafikksikkerhetog
økttilgjengelighet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Planlegging

Planstatus: 

Snarveienekreverikkereguleringsplan.

Muligutbyggingsperiode: 

2022 
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

3

Prosjektfase:

PU,D
 P

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

Før-ogetterbildeavsnarveipåBratsbergskolesombleoppgraderti2020.Brofikktakogdettebedret
forholdeneforbarnasomtidligerebalansertepåenfarligsnøfyltbropåvinteren.

264

Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Gyldenløvesgate 

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

TiltakforgåendeiGyldenløvesgate.D
 eteru tarbeidetskisseprosjekt
forh eleg atetverrsnittet,ih eleg ataslengde( ca.480meter).Arbeidet
blepresentertforprogramrådet19.01.2021.Programrådetanbefalteå
gjennomføreennyrundemedprosjektutvikling,medmålomå
”kommeframtilmerkostnadseffektivetiltakprimærtrettetmotå 
bedreforholdeneforfotgjengerepådelstrekning4og5.” 
Prosjektetforeslåsnåmedtiltakredusertiomfang,h ovedsakeligved
ågjøretiltakpåetmindrearealennf ørsttiltenkt.Aktuelletiltaksom
foreslåsknyttersegihovedsaktilområdetvedBispehaugenskole,
ogdetbrattestepartietmellomØ
 vreogNedreMø llenbergg ate
(delstrekning4og5). 
Hovedpunkterfortypetiltak:
- etableref ortauderdetmangler,ogutvidefortaui
kryssområder(snevreinnk jørearealikryss)
- tilretteleggef orhvilelangstraséen(hvilerepos,benk)
- fjernerøtterettergamlegatetrær(midtif erdselssonefortau)
- ryddeiparkeringsmønster(fraskråstilttillangsgående)
- etablerebelysning(derd etmangler)
- øketilgjengeligb reddepåf ortauderdeternødvendigm
 tp.
driftskjøretøy(utvidelseavf ortauog/ellerflyttingavs kilt,
lysmasteretc.somhindrerd riftskjøretøy)
- tilretteleggeibrattepartier,herunderh åndløperog
snøsmelteanlegg.

Formåletm
 edtiltaket:

Måletmedprosjektete r:
1. Tydeligogattraktivforbindelseforgående
2. Tilgjengelighetforgåendevinterstid

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetbidrartilånåf ølgendemål ( jf.b yvekstavtalenkap.1):
1Lavereutslipp 
2Økningimiljøvennligereiser 
3Senketerskelenforå r eisemiljøvennlig 
4Tilgjengeligeby-ogtettstedsområder 
9Økebrukertilfredshet 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging
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Planstatus: 

Prosjekteterikkeregulert.

Muligutbyggingsperiode:

2023-2025 

Samordningandretiltak: 

Prosjektetbørkoordineresm
 edutskiftingavV
 A-anlegg( Trondheim
kommune) 

Usikkerhetiprosjektet

Forholdsomkanforårsakea vvikknyttettilf remdrifto gøkonomi:
- evt.behovforreguleringsplan
- koordineringm
 edutskiftingavV
 A-anlegg
- ev.juridiskeforholdk nyttettilavtalemedg runneiere
- grunnforhold
- internf orankringiTK,k nyttettilredusertomfang/standard
forløsningsvalgoghensyntilb l.a.antikvariskverdi.

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år): 
18 

2021 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
-20til+40%. 

2022 

Deterinkludert25%
 u forutsettik ostnadsberegningeneforprosjektet.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

2023 

Beløp(mill):

1*

3

2 

Prosjektfase:

PU

2024

2025

Restbevilg.

DP/reg.plan DP/byggeplan

*Tidligerebevilg.:0,5mill.iÅB2020,0 ,5mill.omdisponertfrahelhetliggangnettiPR-sak9/21.

KART/PROSJEKTSKISSE

Prosjektområdetstrekkersegf raInnherredsveieninordvesttilStadsing.Dahlsgateisørøsto ger
delto ppidelstrekningernummerert1-7. 

266

Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Nyhavna,gangforbindelse

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Nyhavnae ribegynnelsenavens tørreo glangvarig
transformasjonsprosessh vorindustrioghavnskalutviklestil
byformål.ByutvilingenavNyhavnabidrartilåo ppnån ullvekstmålet
ogNyhavnaernevntibyvekstavtalen.Medandre
byutviklingsprosjekteriumiddelbarn ærhettilNyhavna(Lilleby,
Reina,JarlheimslettaogNyhavnaØvre)vilo mrådetk unneromme
cirka7000n yeboligerogmangearbeidsplasser.Ikommunedelplan
fra2016erdetvedtattatområdetskalh aetfinmasketnettformyke
trafikanter,ogensammenhengendeh avnepromenade,samtgode
koblingertilrestenavbyen. 
Id agpregesområdeta tstorev eianleggs omdannerbarrierer,og
områdetinvitererikketilgåingo gsykling. 
Måletmedstrakstiltakp åNyhavnae råetablererenr ute(vistpå
kartetu nder)tilenattraktivpromenade/gangforbindelsepåkortsikt.
Strakstiltakenekanværee tg odtg runnlagforpermanenteløsninger
pålangsiktitaktmeda to mrådetu tvikles,oggjøreg åendeog
syklendepremissgivendeforu tviklingenfradagé n. 
I2 021erdetetablertetsamarbeidsgruppemellomBylivpå
Nyhavna,TrondheimhavnogTrondheimkommune.Måletdetnå
jobbesm
 ederåblienigoms trakstiltaksomkangjennomføresi
2021.Tiltakeneskalgjøred etenkeltogtrygtå f erdestilfotsmellom
viktigemålpunkterpåNyhavna. 
Foråfåtilensammenhengender utevildeto gsåværebehovfor
midlertilstrakstiltakiå renesomk ommer.A
 ktuelletiltakerbedre
dekke,o ppmerking,HMS-tiltak,møblering,beplantning,skiltingog
midlertidigsikringa vkaifront. 
Eksempel:H
 avnepromenadeniOsloe rens ammenhengenderute
mellomtransformasjonsområdero gv iktigemålpunkt,medhøybruk
avmidlertidighet,deriblantskiltingo gmerkingforåinviterebyen
innogetableregodeo gm
 iljøvennligem
 obilitetsvaner.Mer
informasjonfinnesher:
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fjordbyen/havnepr
omenaden/#gref 

Formåletm
 edtiltaket:

Måletmedprosjektete r:
● åsettefokuspåatNyhavnaskalv æreenfremtidsrettetbydel
medfokuspåmiljøvennligtransportogmyketrafikanter
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●
●

●
●
●
Bidragtilmåloppfyllelse:

åleggetilretteforenoffentligtilgjengeligoga ttraktiv
gårutesomf remmerfolkehelseo go pplevelser
etableretryggeforbindelseretterhvertsomm
 ålpunktertar
form(metrobuss,a rbeidsplasser/boliger,k oblingmellom
BrattøraogLadestien)
åinspireretilhandlingogøkev erdienogoppmerksomheten
rundtNyhavnaf ørendeligu tvikling
åstyrkeNyhavnaseksisterendekvaliteterogs ettef okuspå
hvilkenverdiområdetk anhaiframtiden
åhøsteerfaringoga vdekkepotensiellekonfliktpunkterf ør
endeligutviklingavområdet

Bidrartiloppfyllelsea vmålknyttettiln ullvekst,miljøvennlig
transporto gtrafikksikkerhet.Ø
 kttilgjengelighetogb rukertilfredshet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Planleggingoggjennomføring

Planstatus: 

Dissetiltakenekreverikkenyreguleringsplan. 
k20110005KommunedelplanforNyhavna( vedtatt2016).Hele
områdetharkravo m10detaljplanerførutbyggingkanstarte. 
VedtattBylivstrategipåNyhavna(PS37/20)derforbindelserog
mobilitettrekkesfremsoms ærligviktigeforenv ellykketutvikling.

Muligutbyggingsperiode:

2022

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):

Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2

2

2

2

2025

Restbevilg.

Prosjektfase: PU,DP,UB PU,D
 P,UB PU,DP,UB PU,DP,UB

KART/PROSJEKTSKISSE

Rutaerca2kmlango gb yrtilf orskjelligesituasjonerogu tfordringer.
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Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Lykkmarkafortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Byggingavca.160meterfortaus omkanv interdriftes(brøytes)på
vestsidenavLykkmarkamellomTrofetvegenogLunderhaugen.

Formåletm
 edtiltaket: 

Formåletm
 edprosjekteteråg itryggereg angforbindelseriområdet.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilåfåfleretilåg å.T
 iltaketb idrartiloppfyllelseav
målknyttettiln ullvekst,miljøvennligtransport,trafikksikkerhetog
økttilgjengelighet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

D
 etforeslåesprosjektutviklingforåsepåmulighetf oretableringavfortaumarkertmedgult.
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Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Venusvegenfortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Utvidelse/etableringavfortausomk anvinterdriftes.Ca.850meter
langstrekningiVenusvegenmellomStubbanvegenog
Bratsbergvegen. 

Formåletm
 edtiltaket:

Etableref ortausomerb redtnoktilåd rifteshelevinterenslikatdet
blirenklereågåheleåretrundt. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketbidrartilåfåfleretilåg å.T
 iltaketb idrartiloppfyllelseav
målknyttettiln ullvekst,miljøvennligtransport,trafikksikkerhetog
økttilgjengelighet.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE

D
 etforeslåesprosjektutvikling avfortaumarkertmedgultpåkartet.

270

Gange
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

ThoningOwesensgate,fortau

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Byggingavca.100mb røytbartf ortaupås ørsidenavThoning
Owesensg t.Eventuellsamtidigreduksjonavb reddenpåk jørebanen.
Vurdereoppgraderingava ndregangvegeriområdet. 

Formåletm
 edtiltaket:

Fåfleretilågåv edåetableree ttrygtoga ttraktivtgangtilbudlangs
enstreknings omidagkunhare ts maltsommerfortau.Fåb uktm
 ed
villparkeringlangsvegen.E
 tbedregangtilbudvilogsåv æretilfordel
forsyklendefordid etb lirbedresepareringmellomsyklendeog
gåendeogsåpåvinterstid.S
 trekningenerhovedsykkelrute. 
Områdeterlitelesbartforg åendeogsyklendeogdeterviktigåse
helhetligpågang/sykkelforbindelseneiområdetjf.avgrensningk art.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Bidrartilåfåf leretilåg å,o go ppfyllelseavm
 ålk nyttettilnullvekst,
miljøvennligtransport,trafikksikkerheto gø kttilgjengelighet. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

Planstatus: 

Tiltaketk anetableresinnenforr egulertesamferdselsformål.H
 erer
detregulertbredereløsningerenndetsomerbygd. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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35. Prosjektbeskrivelser støy
Støy
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Utredningavstøysituasjonifm.kollektivtrafikk

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Deth arv ærtmangetilbakemeldingerpås tøyv edendeholdeplasser
ogandrestederh vorb usstidsregulerer.Særligetteromleggingtil
metrobussystemeti2019.S
 likenkeltstøy/punktstøyf angesikkeopp
avdevanligestøykartleggingenes omopererermed
gjennomsnittsverdiergjennometdøgn.Forå fåøkt
kunnskapsgrunnlagetogkartleggeomd eterområders om
overskridergrenseverdieneforstøy,vildetværenødvendigå
gjennomføreenutredningm
 edstøymålingerp åkonkretepunkter.

Formåletm
 edtiltaket:

Avklareogkartleggebehovetforåtiltakforåivaretagodtbomiljø
langsenkeltekollektivendepunkter. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetvilb idrapåf ølgendemåte
- Trafikkstøyinnendørsogutendørsforstøyfølsom
bebyggelseogvirksomhetskalreduseres.
- ØkebrukertilfredshetenavtiltakiM
 iljøpakken.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Støy
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Rehabiliteringavstøyskjermer

Ansvarligetat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketo g
tiltaketsomfang: 

Dete rgjennomførtentilstandsvurderingavalles tøyskjermeri
Trøndelag.Enr ekkestøyskjermererklassifisertsomtilstandsgrad
TG3« stortelleralvorliga vvik».Generelterd ets tørreglipper
melloms kjermerogterrengogglipperiskjermsamtskjevstillingav
skjerm.Noenavskjermeneeris åd årligforfatninga td e
representererenr isikoforandrevegfarendefordid eholderpåå
ramleutivegen.Skjermeneeris åd årligf orfatningatdem
 å
rehabiliteresutoverdetsomerv anligev edlikeholdsoppgaver.Detvil
siatdeoppgraderestildagenskravif orskriften. 
Følgende4skjermerprioriteresforrehabiliteringinummerert
rekkefølge: 
Lokalitet

Vegsystemref.

Lengde(m) Prioritering

Kochhaugvegen FV950KS1D1
m155-455 

340

1

Kochhaugvegen FV950KS1D1
m941-1111 

170

2

Kochhaugvegen FV950KS1D1
m644-719 

75

3

Kongsvegen

200

4

FV6650KS
 2D1
m8189-8389 

Formåletmedtiltaket:

Redusereutendørss tøynivåf orb eboerelangsK
 ongsvegenog
Kochhaugvegen. 

Tiltaketsbidragtil
måloppfyllelse: 

Reduksjonavu tendørstrafikkstøy.

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanlegging,u tbygging
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Planstatus: 

Tilstandsvurderinga vstøyskjermeneerg jennomført.

Muligutbyggingsperiode:

2022-2025 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalek
 ostnadv urdertunderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr):

Kroneverdi(år):

19 625000kr.( 25 000
kr/løpemeterx 785m)

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett
(år):

2021

2022

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2021

2022

2023

2024

5

5

5

5

DP,UB

DP,U
 B

DP,U
 B

DP,U
 B

Beløp:
Prosjektfase:

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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Støy
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

OddH
 usbysveg,støyskjerm

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dete rgjennomførttilstandsvurderinga vstøyskjermenelangsOdd
Husbysv egpåS
 tavset.Støyskjermenee runders tortf orfalloghar
alvorligeavvik.Skjermeneharikkelengredens tøydempende
effektensomdeerm
 entåha.Deters tørreg lippermellomskjermene
ogterrengsamtglipperiskjermene.I tilleggerdetstor
skjevstillingeriskjermene.VedStavsetvegenh oldeplasserskjermen
faltned.Skjermenee risådårligforfatningattiltakv ilgåutoverdet
somansessomvanligevedlikeholdsoppgaver.D
 eterbehovf orå
erstatteeksisterendeskjermerm
 ednyes kjermer.Støyfølsom
bebyggelsein ærhetentilsieratnyskjermbørværeabsorberende
skjerm. 

Formåletm
 edtiltaket: 

BedrestøyforholdeneforbeboerelangsO
 ddHusbysveg

Bidragtilmåloppfyllelse:

Prosjektetvilb idrapåf ølgendemåte: 
- Trafikkstøyinnendørsogutendørsfors tøyfølsom
bebyggelseogvirksomhetskalreduseres.

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling(egenregi) 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanleggingogutbygging 

Planstatus: 

Tilstandsvurderinge rgjennomført.I kkebehovforreg.plan

Muligutbyggingsperiode: 

2022/2023 

Samordningandretiltak: 

Sverresborgrutasykkelprosjekt 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr):  Kroneverdi(år):
7 

2021 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):
25% 

2022 

Forenkletanslaggjennomført2 7.01.2021.
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FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

7

Prosjektfase:

DP,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.

KART/PROSJEKTSKISSE
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36. Prosjektbeskrivelsermobilitet
Mobilitet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Mobilitetsrådgivning

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Kampanjer,aksjonerogm
 ålrettetarbeidsomb idrartila tf ærremå
kjørebiltilogf raskole,jobbogfritidsaktiviteter.
Foråmotivereflerebarntilå gåe llersykletilskolentilbys
trondheimsskolenelånavv erktøytila rrangeringavsykkeldagerog
deinviterestild eltakelseig å-ogsykkelaksjoners omblantannet
refleksjakten.M
 obilitetsrådgivernebidraro gsåmedholdnings-
skapendearbeidinniinfrastrukturprosjektetH
 jertesone.Dette
omhandlersamarbeidmedf oreldre,trafikk-ogsykkelopplæringog
kampanjer.Forå kartleggea ndelens omgår,s yklerogblirkjørttil
skolengjennomføress koletellingertogangeriåret. 
Mobilitetsrådgiverneh aransvarforåtaggepositivebudskappå
stederhvormangegår,s yklerellerreiserkollektivt.D
 et
gjennomføresogsåsykkelserviceogutlåna velsyklerviaeksterne
forhandlere.Planenvarå tilbys ykkelservice,taggingogutlånav
elsyklertilallekommuneneim
 iljøpakkesamarbeidetfra2021.
Sykkelserviceogutlånavelsyklerv istesegåblivanskeligåfåtili
Trondheimsnabokommuner,s idenf lerea ktørerledsomfølgeav
koronapandemien.Detvilb ligjorte tn yttforsøkpååf ådette
gjennomførti2022.
Mobilitetsrådgiverneg jennomførero gsåEuropeiskmobilitetsuke,
sykkelservice,vintersykkelkampanjerogdesertifiserer
sykkelvennligea rbeidsplasser. 

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketerå reduserea ndelenansattesomkjørerbiltil
ogfrajobb,skoleogfritidsaktiviteter.

Tiltaketsbidragtil
måloppfyllelse: 

Tiltaketbidrartilatfærrev elgerå kjøreb iltiljobb,skoleogfritid.

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):
Prosjektfase:

Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

46,7

2,3

2,3

2,3

2,3

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende

Restbevilg.
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Mobilitet
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

HjemJobbHjem 

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

HjemJobbHjemeretmobilitetskonseptutvikletavM
 iljøpakkeno g
AtB,isamarbeidmedK
 olumbus.O
 rdningenbaserersegpåe navtale
mellomMiljøpakken/AtBogprivateogoffentligebedrifter,d er
beggeparterbidrartilatfærrek jørertilogfrajobb. 
BedriftenesomdeltariHjemJobbhjemm
 ottarenrimelig
månedsbillettforbuss,trikkogtog(HjemJobbHjem-billetten),et
rimeligb ysykkelabonnement,g odevilkårf orleasingogkjøpa v
elsyklerg jennomrammeavtalem
 ed4leverandører,en
aktivitetskampanje,ogdetarrangeress ykkelaktivitetersom
sykkelserviceogutlåna ve lsykler.B
 edriftensbidragerbesvarelsea v
reisevaneundersøkelservedoppstartogavslutningavprosjektet,
samtinnstrammingiparkeringsordningen.Gradavinnstrammingog
måtendetgjørespåp lanleggesisamarbeidm
 edMiljøpakkens
mobilitetsrådgivere. 
Påg runnavpandemienhard etværtvanskeligårekrutterenye
bedrifteri2021ogordningenh arpermai20212bedrifterm
 ed.D
 et
forventesa tflereb edrifterø nskerådeltanård etikkelengerer
nødvendigår eduseresmittespredning. 
I2 022b eregnesordningenåha32bedrifterà 100a nsatte.Detteer
ettårforsinketif orholdtilopprinneligplan. 
Sykkelparkeringv edutvalgteenheter: 
IK
 U-sak40/21bledetv edtattatM
 iljøpakkenkanfinansiere
sykkelparkeringsplasservedetablerteo ffentligeogprivate
virksomhetersominnførerparkeringsrestriksjoneretter
HjemJobbHjem-prinsippet.Virksomheters ommottarf inansieringtil
sykkelparkeringforplikters egtilåbeholdep arkeringsrestriksjoneri
minsttreår.Sykkelparkeringk anfinansieresmedettilskuddp åinntil
12.500krforinntil15%avbedriftensansatte.O
 rdningiverksettes
frahøsten2021medrestmidlerfraHjemJobbHjem-prosjektet.D
 et
antasatrestmidlerlangtpåveik anfinansiereordningenogsåi2022
slikateventuellytterligerefinansieringinnarbeidesvedneste
revideringavhandlingsprogrammetnårp rosjektethargjortseg
erfaringerfraoppstarten. 

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edtiltaketerår edusereandelenansattesomkjørertilo g
frajobb.I tilleggerdete tm
 ålå gjøred etlettereforbedrifterå 
strammeinnpåparkering,ogsåf ord esomikkeermedio rdningen.
Pålangsiktskalordningenbidentilatgratisparkeringikkelenger
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ansessometg odeblanta nsatte.
Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketh arsommålåføretil20%reduksjonibilandelenbasertp å
reisevaneundersøkelseribedriftene,itilleggtilikkedirektemålbare
signaleffekter.  

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):
Prosjektfase:

Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

9,7

7,7

11

13

13

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende

Restbevilg.

*Itilleggtiltidligerebevilgningero ppstartenavHjemJobbHjemdelfinansiertav
mobilitetsrådgivning.
**Periodisertbudsjettf orskyvesm
 ede ttåriforholdtilhandlingsprogramfor2021-2024g runnet
korona. 

KART/PROSJEKTSKISSE
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37. Prosjektbeskrivelserøvrigeinnsatsområder
Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Informasjon

Ansvarlige tat: 

Sekretariatet 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Arbeidetv ilomfatteinformasjonomM
 iljøpakkensvirksomhettil
publikum,politikereo ga dministrasjon,herunderinformasjonom
brukavvirkemidler,resultaterognyeprosjekter.Itilleggkommer
gjennomføringavulikea rrangementogkampanjer. 
Informasjonsarbeiderenf ellesressursf orh eleavtaleområdet,og
dagensnivåvidereføres. 
Budsjettpostendekker1,7årsverk.I tilleggkommerblantannet
produksjona vfilmerogkampanjemateriell,kjøpa vannonseplasso g
driftogutviklingavn ettside.

Formåletm
 edtiltaket: 

Dekkebehovetforinformasjonialleledd,bådeinterntogeksternt.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Informasjonsarbeidetstøtteroppunderallem
 ålibyvekstavtalen,
ikkeminstd elmål2(flereskalr eisemiljøvennlig)ogdelmål9(øke
brukertilfredshetenavtiltakiM
 iljøpakken).

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):

Tidl.bevilg.

2022

2023

2024

2025

50,1 

5,6

5,6

5,6

5,6

Restbevilg.
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Evalueringogtrafikkdata

Ansvarlige tat: 

Sekretariatet 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Posteninkluderertilgangtilo gb earbeidingavdatafra
reisevaneundersøkelsen(RVU)ogtrondheimsindeksens amt
innhenting,bearbeidingogfremstillingava nnentilgjengeligdata
(tallf rab omvegselskap,trafikkregistreringspunktermm.).Arbeid
knyttettilevalueringogr apporteringpåm
 ålogindikatorerihenhold
tilbyvekstavtaleninngår. 
Fraogmed2021leggesk ostnadertilårligmanuelltellingavgående
ogsyklendeinntilsentruminnu nderd ennebudsjettpostensom
forklarerenøkningpå0,1mill.k ru toverindeksregulering.

Formåletm
 edtiltaket:

Bidram
 edbeslutningsgrunnlagb ådepåp olitiskogadministrativt
nivå,samtinnfrib yvekstavtalensf orpliktelsem
 edhensyntil
evalueringogr apportering. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketstøttero ppundera llemålib yvekstavtalen.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.
Beløp(mill):

2022

2023

2024

2025

2,8

2,8

2,8

2,8

Restbevilg.
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Komparativestudierbymiljøpakker

Ansvarlige tat: 

Sekretariatet 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Miljøpakkenharinngåttens amarbeidsavtalemedNORCE
(NorwegianResearchCentre)vedrørendef orskningsprosjektet
“KomparativestudierNord-Jæren,T
 rondheimogB
 ergenav
bymiljøpakkero gmobilitet”. 
Detf ireårigekomparativeforskningsprosjektets tarteti2019ogser
påvirkningenepåreiseatferdenavtiltakenesomiverksettesiregiav
henholdsvisBymiljøpakkenforNord-Jæren,Miljøpakkeni
TrondheimsområdetogMiljøløftetiB
 ergensområdet.
Tiltaksutforming,utviklingavr eisevanero gmulige
årsaksforklaringerforendringogstabilitetireisevanermellomdetre
byområdenesammenlignes.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Tiltaketstøttero ppundera llemålib yvekstavtalen.

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):

Tidl.bevilg.

2022

2023

2,1 

1,4

1,5

2024

2025

Restbevilg.
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Tidsbegrensetvarelevering

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Some nd elavoppfølgingGatebruksplanM
 idtbyenforeslåsmindre
tiltakogutprøvinga vløsningerfortidsbegrensetvareleveringi
midtbyen. 

Formåletm
 edtiltaket:

Prøveu tu liketiltak/løsningerf ortidsbegrensetvareleveringi
midtbyenforbedrea realutnyttelse. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Leggertilretteforgrønno geffektivn æringstransport(mål8),gjør
by-ogtettstedm
 ertilgjengelig( mål4 ).Redusertarealbruk. 

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektidé 

Innspilltilprosjektfase: 

Planleggingoggjennomføring

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

Samordningandretiltak: 

AndretiltakiM
 idtbyen 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

DP,UB

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Aimsunt rafikkmodellTrondheim

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

VidereutviklingavAimsuntrafikkmodellforheleTrondheim.
Bakgrunn 
Detfinnesflereverktøysombrukesforåg ibeslutningsgrunnlagog
vurderingerrundtf remtidigetrafikksituasjoner.Slikeverktøyerfor
eksempelRTM(regionaltransportmodell),ADVogATP-modell.For
konkretemiljøpakkeprosjekterd etoftebehovforendetaljert
trafikkanalyseo gdabenyttesistorgradtrafikkmodellenAimsun.
Detteerendetaljerttrafikkmodellsoms imulerertrafikkenog
hvordandenvilpåvirkesavu liketiltakp åvegnettet. 
Dete ralleredeutvikletenA
 imsunmodellforTrondheim,somblant
anneterbenyttetiarbeidetmednygatebruksplanogbrukesnåi
forbindelsemedElgesetergate.D
 eth arblittavdektnoensvakheter
ogkommetfremulikem
 omenters ombørutviklesvidereforå fåbest
muligmodellforheleTrondheim. 
Fagpersonerf raTrøndelagfylkeskommune,Statensvegveseno g
Trondheimkommuneharh attjevnligem
 øterf orådiskuterevidere
utviklingavenm
 odellforTrondheimoga llepartenes tillers egb ak
dettetiltaketsomleggesf remavT
 røndelagfylkeskommune. 
Tiltaket 
Tiltaketinnebærerå tautgangspunktieksisterendemodello gsepå
ulikejusteringenavmodelloppbyggingen.Følgendek onkrete
arbeidsoppgavererblantannetp ektpåf orp rosjektet: 
- Supplerendetekniskgjennomgangavvegnett,ytterligere
kalibrering,r eduseresoneantall,o ppdatere
tungtrafikkmatriser,sepåulikeoppbygningerav
modellstrukturen
- Drøfteresultateneoganbefalem
 odells omkanb rukesvidere
formiljøpakkeprosjekter
- Sepåulikemetoder/prosesserforvidereutviklingav
modellenovertidforholded ena jourforågistørstnytte.En
modellsomutviklesvilg iabsoluttstørstn ytteh visden
vedlikeholdeso gholdeso ppdatert.P
 rosjektetb ørd erfor
leggefreme nplansominkludereretressursbehovfor
kontinuerligå holdedenneoppdaterttile tg ittn ivå.

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edhaenslikm
 odellvilværeåe tableree tb edreg runnlag
forågjøretrafikkvurderinger. M
 ede nslikmodellvildetvære
tidsbesparendeforalleprosjektersome rnødttilåsynliggjøre
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trafikalekonsekvenser.O
 fteønskerm
 anip rosjekterim
 iljøpakkeregi
åforbedreforholdforgående,syklendeogkollektivtrafikkogpåden
måtenleggerestriksjonerpåbiltrafikken.Mede nslikmodellvilman
haetverktøysomkansinoeo mk onsekvensenavulikealternativer
påhelevegnettetiT
 rondheim. 
Oppsummerthartiltaketf ølgendeformål:
- Effektiviseregjennomføringa vtrafikkanalyserforalle
miljøpakkeprosjektersomh arbehovfordette.Utenenslik
modellvilhvertprosjektm
 åttebyggeoppenm
 odellfra
bunnenav
- Kunnes eeffektavtiltakpåetstørreområdeogpå
omkringliggendevegnett
- Konkretetiltakhvore ns likmodellv ilgistorn ytteerfor
eksempelSkovgård/Kochaugveien,J akobslivegen,H
 aakon
VIIgate,Brundalsforbindelsen,utviklingpåN
 yhavna,nye
busstraséer,avviklingavbusstrafikkr undts t.Olavsh ospital.
Bidragtilmåloppfyllelse:

Ens likmodellvilhaenindirektevirkningpåmåloppnåelsenfor
Miljøpakken.Detteveda td enk anbidratilå effektivisere
gjennomføringenavmiljøpakkeprosjekteneoggietg odtgrunnlag
forådokumenterenyttena vprosjekterogpåd enmåteng jøreg ode
prioriteringer.
Tiltaketv ilaltsåvære:
- verktøyforå gigodtgrunnlagtilenvurderinga vnytteog
konsekvenserforu liketiltak
- verktøyforåstøtteogopplyseprosjektorganisasjoner,
Miljøpakkensb eslutningsorganero gp olitikereslikat
valgenesomtasgirdenønskedemåloppnåelsen

STYRINGSMÅL 
Prosjektetstotalekostnadvurdertu
 nderprosjektutvikling,førendeforvidereplanlegging
Styringsmål(mill.kr): Kroneverdi(år):
0,5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett( år):

2022

2022 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.
Beløp(mill):

2022

2023

2024

2025

Restbevilg.

0,5
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Næringstransport:Bylogistikk

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Byggek unnskapombylogistikk.

Formåletm
 edtiltaket: 

Bidratilånåmål8iB
 yvekstavtalen

Bidragtilmåloppfyllelse:

Følgeo ppindikatorerformål8  

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling( forprosjekt).

Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling.Fortsettelseavp rosjektutviklingmedmålome n
bylogistikklabsombyggerp åmål8ibyvekstavtalensomet
hovedprosjekt. 
BylogistikkLab  
Etableree nd ialog-ogsamskapingsarenab asertpåenliving
lab-modell,e tsåkaltlevendelaboratorium.D
 etteskalfungeresomet
verktøysomkantasibrukava lleaktørermedinteresserih vordan
bylogistikkenh åndteresogtilretteleggesfor.Livinglaberetverktøy
somharsærligfokusp åpartnerskapm
 elloma ktørerogenstegvis
(iterativ)utviklingavløsningergjennomgodkunnskapoginnsikti
behov,tydeligeh ypotesero mløsningersomb idrartilå nåfastsatte
mål,o gb ruka vp ilotprosjekterforåtesteuthypoteseneo g
dokumenteree ffekterinnenmano ppskalererogimplementererd ei
størreomfang.Deterenm
 odellsomskalbidratillæringombehov,
løsningsutviklingogeffektavløsningerpåtversavalleaktørers om
tardeliarbeidet.Sentraltia rbeidsmodellenliggermetodenD
 esign
thinking,d erinnsiktibruker-ogaktørbehovs tårsentralt. 
Teknologi-o gtjenesteutviklingspesieltogutviklingavnye
løsningsprinsipperinnenbylogistikkeng enerelt,leggerg runnlagf or
nyemåteråløsebylogistikkeniTrondheimogandrebyeri
miljøpakkeområdetpå.Utviklingengjøratmannåharetstørre
mulighetsromimøtem
 edutfordringeneinnenb ylogistikkene nndet
manhaddefornoenårs iden.Dete rderforb ehovforå jobbe
målrettetmedåu tforskeogutviklenyetyperløsningerf or
bylogistikken,o getablerenyearbeidsverktøysomgjørdetenklereå
nyttiggjøresegdissenyemulighetene. 
Dete rogsåbehovforensystematiskmetodikkf ortestingavnye
typerløsningero gtiltak,s omsikreratløsningersomtesteserbasert
pågodeogg jennomarbeidedeh ypotesersomsannsynliggjørønsket
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effekt,ogsamtidigg jennomføresp åenmåtes omsikrerh øyt
læringsutbytteogdokumentasjonave ffekteripilotfasen,samtvise
muligheterforrealisering. 
Økonomi 
Detv ilv ærebehovforca.2 ,5årsverkberegnettilca.1mill.p er
årsverk.I tilleggtilkoordinatorerh osdenenkeltepartiMiljøpakken.
Itilleggkommer2 ,5mill.k r.iprosjektstøtte,
kommunikasjonsplattformogsamlinger. 
Totalt5mill.k r. 
Usikkerhetiprosjektet

Beslutningomoppstartave thovedprosjektogambisjonsnivå.

FINANSIERINGSBEHOV
Beløp(mill):

Tidl.bevilg.

2022

2023 

2024 

0,8 

5 

5 

5 

2025

Restbevilg.

Prosjektfase: Forprosjekt Hovedprosjekt Hovedprosjekt Hovedprosjekt
Informasjono mtidligerebevilgning:
- PR-sak60B/20bevilget0,5mill.kr
- PR-sak101/20bevilget0,3mill.kr
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Evalueringavmetrobussystemet

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Metrobussystemetstartet3.august2019.Hovedstrukturenfor
metrobusslinjeneblef astlagta vbystyret26.5.2016is ak68/16ogav
fylkestinget27.4.2016is ak4 6/16.D
 etbleb yggetinfrastrukturtil
Metrobusssomknute-ogomstigningspunkt,stasjonerogveger. 
Byensutviklingførertila td etblirb ehovf orendret/styrkettilbudi
noenbydeler.Innføringa vetnyttk ollektivsystemh arbidratttil 
endringireisemønster,o gnoenlinjerharh øyerebeleggenn 
beregningeneiforkanttilsa.Itilleggvildetv ærebehovf orbedret
tilbudienkelteområdera vbyenpågrunnavstørre 
boligutbyggingsprosjekt. 
Måletmedevalueringa vdagensm
 etrobussystemeråidentifisere 
ogd okumentereviktigeerfaringervedm
 etrobussystemet. 
Informasjonenvilværegrunnlagf orm
 uligeu tvidelseravbussruter 
ellerf lerem
 uligetraséerogkapasitetstilbud.Informasjonenvilv ære
grunnlagforutredningerforåf inneriktigeforlengelser. 
Detå kunnetilbyetkollektivtilbudm
 edgodnokkapasiteterviktig
foråfåflerekollektivreiser. 

Formåletm
 edtiltaket: 

Forslagtilforbedringavdagensm
 etrobussystem.

Bidragtilmåloppfyllelse:

BedrekollektivtilbudiTrondheimsområdet. 

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.
Beløp(mill):

2022

2023

2024

2025

Restbevilg.

2

Prosjektfase:
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

MiljøpakkensBigData

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Nyeteknologiskeløsningersomb yggero ppundern ullvekstmålet.

Formåletm
 edtiltaket:

Formåletm
 edprosjektete råsamleo gtilgjengeliggjøretrafikkdata
fraallepartenei byvekstavtalen,forderigjennom å: 
● Leggetilr etteforutviklingavn yetjenesterogprodukter
basertpåtrafikkdataene.
● Utformeet dashboard fortransportitrondheimsområdetf orå
stimulerereisendetilåv elgeanbefaltetransportløsninger,
traséerogreisetidspunkt.
● Synliggjøretrafikkstrømmerfornæringstransportaktørers om
hjelptilåp lanleggemesteffektiveruteogtransporttidspunkt
forvarestrømmene.
● Synliggjørek valitetsforskjellerpåtransportdataeneforå
stimuleretilforbedringavdeområdened erdatagrunnlagete r
dårligst.

Bidragtilmåloppfyllelse:

STATUSOGFREMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling( forprosjekt)

Innspilltilprosjektfase: 

Fortsettelseavprosjektutvikling/forprosjekt
• Leveranse:
• Forslagtilhovedprosjekt.
• Prosjektplanforh ovedprosjekt.
• Itillegg
• Kartleggetilgjengeligetrafikantdata.
• Kartleggeo gb estemmev algavd ataplattform.
Etableresjekkliste/prosedyrefordatadeling. 

Usikkerhetiprosjektet

Fremdriftiforprosjektet

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

0,5

Prosjektfase:

PU

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Dynamisktransporttilbud

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Skalf åpåplassprosjektleder,a rrangered ialogmednæringforå
starteutviklingenave tk onseptfordynamisktransporttilbud. 

Formåletm
 edtiltaket:

Prosjektetsf ormåleråu tviklen yttellerutnytteeksisterendes ystem
ford ynamisketransporttilbud,d erkjøreruteno ptimaliseresu nderveis
basertpåkundenesfaktiskereisebehov.  
Prosjektetinkluderervurderinga vomløsningenkanb aserespå
eksisterendesystemerelleromd eterbehovforåutvikleettilpasset
system.  
Ambisjonenforp rosjekteterp åsiktåh aettfellessystemfor
dynamisketransporttilbudforheleavtaleområdet.  

Bidragtilmåloppfyllelse:

Dynamisktransporttilbudsombyggeroppu ndernullvekstmålet,o g
somkantestesiTrondheimihandlingsprogramperioden.

STATUSOGFREMDRIFT
Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Samordningandretiltak: 

Teknologiprosjektsamkjøringogbildeling 

Usikkerhetiprosjektet 

Usikkerhetknyttettilatdeteretteknologiprosjekt

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Samkjøring 

Ansvarlige tat: 

TrøndelagFylkeskommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Prosjektetskaletablereetsystem,m
 edmuligeincentiver,somover
tidvidereutviklesogu tvidesb asertpås tadigv oksendeerfaringpå
området.Prosjektetb yggerp åeksisterendekunnskap,
entreprenørskapogønsketomåutnytteframtidasn yemuligheter.
Skalf åpåplassprosjektleder,a rrangered ialogmednæringforå
starteutviklingenave tk onseptforsamkjøring. 

Formåletm
 edtiltaket:

Samkjøringinnebæreretenormtp otensialforåreduserebiltrafikken.
BareiTrondheime rdetca.1mill.ledigeb ilseteritrafikkdaglig.
Formåletmedprosjekteterå leggetilretteforøkts amkjøring.
Prosjektetanerkjennerverdienavh oldningsskapendearbeidogågi
innbyggernegodinformasjonommulighetenef oro gg evinsteneved
øktsamkjøring. 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Samkjøringsombyggero ppu ndern ullvekstmålet.

STATUSOGFREMDRIFT
Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Samordningandretiltak: 

Teknologiprosjektdynamisktransporttilbudogb ildeling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Digitalruteinformasjon

Ansvarlige tat: 

Trøndelagfylkeskommune

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Dets kalu tviklesinteraktivek artogdigitalruteinformasjon.

Formåletm
 edtiltaket:

Hensiktenmedprosjekteterå presentereethelhetligr utetilbudp åen
merbrukervennligo gfremtidsrettetm
 åte,inkludererbylinjer,
regionlinjerogannenkollektivtrafikk( inkl.b uss,taxiogtog). 

Bidragtilmåloppfyllelse:

Kunnskapomreisemuligheterogpotensialettilk ollektivtilbudet,s lik
atflerevelgeråreisekollektivt. 

STATUSOGFREMDRIFT
Innspilltilprosjektfase: 

Prosjektutvikling

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

0,5

Prosjektfase:

PU

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Øvrigeinnsatsområder
PROSJEKTDATA
Prosjektnavn: 

Autonomferge(pilot)

Ansvarlige tat: 

Trondheimkommune 

TILTAKSBESKRIVELSE
Beskrivelseavtiltaketog
tiltaketsomfang: 

Foråkunnestartepilotm
 edprøvedrifte rprosjekteta vhengigav
nødvendiginfrastrukturp åbeggesideravk analenforpå-o g
avstigning.Prosjekteterplanlagtmedlavestmuligkostforåkomme
ig angmedprøvedriften.Derforerd etlagtopptilateksisterende
infrastrukturikanalenb lirbenyttetvedR
 avnkloa,oga tdetleggespå
plassnødvendigkaianleggpåV
 estreKanalkai,somidagikkehar
tilkomstfralandn edtilkanalen.S
 trekningenutgjørca.1 00m.

Formåletm
 edtiltaket: 

Prøvedrifta vautonomfergeoverkanalenvedRavnkloa.

Bidragtilmåloppfyllelse:

Teknologiutvikling,nyemobilitetsløsninger

STATUSOGF
 REMDRIFT
Nåværendeprosjektfase: 

Prosjektutvikling 

Innspilltilprosjektfase: 

Detaljplanleggingoggjennomføringavprøveprosjekt

Planstatus: 

Innenforeksisterenderegulering 

Muligutbyggingsperiode: 

2022 

STYRINGSMÅL 
Prosjektetst otalek
 ostnadv urdertu
 nderprosjektutvikling,f ørendeforv idereplanlegging
Styringsmål(mill.kr):  Kroneverdi(år):
3,5 

Usikkerhetianslag(%): Fremlagtiå rsbudsjett(år):

2021

20%

2022 

Byggherreoverslaglagttilg runnf ork ostnadsestimat.

FINANSIERINGSBEHOV
Tidl.bevilg.

2022

Beløp(mill):

3,5

Prosjektfase:

Pilot

2023

2024

2025

Restbevilg.
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Statens vegvesen

Notat
Saksbehandler/innvalgsnr: ESP

Til:
Fra:

Erik Spilsberg

Kopi:

Vår dato:

12.09.21

Vår referanse:

Notat
Statens vurdering av innmeldte tiltak til budsjett og handlingsprogram
1. Innledning
Forelagte forslag til årsbudsjett og handlingsprogram 2022 – 2025 er behandlet i
Programrådet. Resultatet er fremkommet etter en rekke møter mellom partene i
arbeidsutvalget.
Staten har underveis i arbeidet reist en del prinsipielle spørsmål både til innmeldte tiltak og til
prosessen rundt behandlingen av handlingsprogram og budsjett.
Kjørereglene i Miljøpakken er at alle partene skal være enige om Miljøpakkens portefølje.
Staten har derfor hatt som mål at partene i Programrådet skal fremme en omforent innstilling
til behandlingen av handlingsprogram og budsjett i Kontaktutvalget. Når dette ikke har latt
seg gjøre er det valgt en løsning hvor tiltakene partene er enige om presenteres i hovedtabeller, og prosjektene det er uenighet om, listes opp i «hvite tabeller». Prosjektene i hvit
tabell er tiltak hvor beslutningsgrunnlaget er tilfredsstillende, men hvor partene
har ulik vurdering av om prosjektene skal prioriteres finansiert av Miljøpakken eller ikke.
Tiltak som har utilstrekkelig dokumentasjon/beslutningsgrunnlag, mener staten ikke skal tas
med i den videre behandlingen.
Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren har i arbeidet med
handlingsprogram og budsjett stilt spørsmål ved en rekke av tiltakene partene har spilt inn,
slik det fremgår av de hvite tabellene. Omfanget av saker det knytter seg uenighet til har ført
til at staten har ønsket en diskusjon rundt flere prinsipielle spørsmål vi mener har relevans for
saksbehandlingen. I dette notatet omtales disse nærmere.
Bakgrunnen er Statens forpliktelse til å påse at statlige tilskuddsordninger og bompenger blir
benyttet i henhold til byvekstavtalen og Statens budsjettreglement. Vi vil særlig påpeke
byvekstavtalens punkter om at styringen av porteføljen i byvekstavtalen skal skje i tråd med
prinsippene om god porteføljestyring, at tiltakene i byvekstavtalen skal ha nøktern standard
og skal fylle sin hovedfunksjon og bygge opp under målsettingen i byvekstavtalen.
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Det er også viktig at tiltak som finansieres av Miljøpakken representerer en ekstrainnsats
utover det partene normalt ville finansiert uten Miljøpakken. Dette er klart uttrykt i
retningslinjene for arbeidet med budsjett og handlingsprogram
2. Omfanget av prosjektutvikling
Antall nye prosjektutviklingstiltak
Vi registrerer at det meldt inn mange prosjektutviklingstiltak,
Sett i sammenheng med en lang rekke tilsvarende tiltak som er pågående fra tidligere år og
ikke ferdigstilt eller rapportert, mener vi det må reises en prinsipiell diskusjon både om hvor
mye midler Miljøpakken skal bruke til slike tiltak og på antallet nye oppgaver som startes
opp. Dette bør også ses i sammenheng med hvilke summer man kommer opp i dersom disse
tiltakene skal realiseres. Vi mener det i større grad må prioriteres å ferdigstille pågående
prosjektutviklingstiltak og få prosjektene over i neste planfase for å få fortgang i
gjennomføring av tiltak.
Beløp avsatt til de ulike prosjektutviklingstiltakene
Prosjektutvikling er en fase i prosjektet hvor hensikten er å vurdere alternative løsninger,
anbefale konsept, vurdere måloppnåelse og fastsette ambisjonsnivå og styringsmål.
Det er for de aller fleste prosjektutviklingstiltak spilt inn 0,5 millioner (som er maksimalt
beløp fastsatt av sekretariatet). Beløpet synes å være uavhengig av om det er større prosjekter
eller mindre tiltak. Vi ber om en nøktern gjennomgang av beløpene avsatt til slike tiltak. Der
flere tilgrensende og lignende tiltak er beregnet til 0,5 mill hver, mener vi prosjektutviklingen
kan slås sammen med formål å begrense kostnadene og antallet tiltak.
Prosjektutviklingstiltak som oppfattes som uspesifiserte utredningsoppgaver
Miljøpakken skal i utgangspunktet ikke finansiere utredninger og overordnet planlegging. I
sak om Handlingsprogram og budsjett behandlet i KU heter det:
«Miljøpakken bidrar bare til å realisere planer og behov. Registreringer og planer som er
nødvendig for å avklare behov, finansieres normalt ikke (jf. byvekstavtalen kap. 2.12).
Finansiering av idéutvikling er partenes ansvar, slik at tiltak som spilles inn til Miljøpakken
skal være konkrete prosjektidéer.»
Hvis Miljøpakken setter av midler til prosjektutvikling, må dette derfor være prosjektspesifikt
og ha en målsetning om å klargjøre enkeltprosjekt for videre planlegging. Nå er det etter vår
oppfatning spilt inn mange tiltak som omfatter å utrede problemet og avklare behov. Noen
tiltak er også svært sparsommelig beskrevet slik at det er vanskelig å ta stilling til om dette er
relevant for miljøpakken. Staten mener at partene må ta et større ansvar for innledende
behovsvurdering i egen regi.
Behov for mer effektiv styring av prosjektutvikling
Staten mener det er uhensiktsmessig å bruke så mye tid og ressurser på å behandle en så lang
rekke prosjektutviklingstiltak enkeltvis. Ved å diskutere en lang rekke tiltak enkeltvis,
risikerer man også å miste den strategiske tilnærmingen til hva Miljøpakken skal oppnå i
avtaleperioden.
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En bedre ide kan være å sette av en mindre sum til hver part for å klargjøre prosjekter for
videre planlegging. Dette vil samtidig gi partene et incitament til å prioritere midlene til
prosjektutvikling mer målrettet. For at dette skal gi noen effekt, måtte i så fall beløpet være
vesentlig lavere enn summen av de innmeldte behovene pr i dag. En annen modell kunne vært
at partene finansierer prosjektutvikling i egen regi, med en mulighet til refusjon fra
miljøpakken for de tiltakene som blir konkretisert for videre planlegging.
Vi imøteser en diskusjon om hvordan dette kan gjøres på en mer effektiv måte ved neste
budsjettbehandling.
3. Bruk av sekkeposter i Miljøpakken
Det er foreslått en stor økning i diverse sekkeposter, herunder tiltak etter trasebefaringer, tiltak
etter sykkelveginspeksjoner, holdeplasspakker og snarveipakker i tillegg til mindre
trafikksikkerhetstiltak.
Vi har forståelse for at partene ønsker en økt fleksibilitet knyttet til mindre tiltak, sett i
relasjon til Miljøpakkens omfattende styringssystem for prioritering og finansiering av tiltak.
Primært mener vi at sekkeposter er best egnet, og lettest å ta stilling til når behovene er
definert og tiltakslister er konkretisert. For mange av sekkepostene er det foreslått en blanding
av utredning, planlegging og bygging av et udefinert antall tiltak. Dette gjør kostnadskontroll
og rapportering vanskelig.
Det kan tenkes at økt bruk av sekkeposter kan øke effektivitet og forutsigbarhet, men slike
endringer bør diskuteres på en mer prinsipiell måte.
Før Staten kan gi tilslutning til å øke omfanget av sekkeposter mener vi særlig to forhold må
diskuteres:
 Hvor stor del av Miljøpakkens portefølje skal benyttes til slike småtiltak som kan
oppfattes å ligge i grenseland mellom drift, vedlikehold, forvaltning og mindre
investeringer. Hvor mye av dette kan anses å være en ekstrainnsats og hvor mye bør
regnes som vegeiers selvstendige forvaltningsansvar.
 Hvordan kan Miljøpakken sikre en tilfredsstillende rapportering av bruk av slike
midler. Det er ikke tilstrekkelig å rapportere bare på forbruk, det bør også rapporteres
på tiltak, grad av ferdigstillelse, andel forbrukt på administrasjon, konkret planlegging
og fysiske tiltak, samt hvilken måloppnåelse man vurderer å ha fått som følge av
midlene.
4. Andelen driftstiltak i Miljøpakkens portefølje
Byvekstavtalen sier at belønningsmidlene kan gå til drift av kollektivtransport og det er
tidligere definert et nivå for økt drift av kollektivtransport på 222 mill pr år. I tillegg har det
hittil vært enighet om 15 mill pr år til styrket vinterdrift for sykkelveger.
Det er foreslått økning av flere driftsposter i budsjettet, f.eks:
 Drift av kollektivtransport i kommunene Malvik og Melhus (6,1 mill pr år)
 Økning av styrket vintervedlikehold på sykkelveger (1,5 mill pr år og økende)
 Økning av innsatsen til trikken
 Økning av innsatsen til administrasjon og utviklingsoppgaver
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Med tanke på at Miljøpakken primært skal være en gjennomføringspakke for
infrastrukturtiltak bør det gjøres en nøktern vurdering av om det er i tråd med intensjonene å
øke driftspostene fra år til år. Driftstiltak skiller seg fra investeringstiltakene ved at de kun har
måloppnåelse det året midlene bevilges og gir ikke noen varig virkning.
I tillegg er det risiko for at det kan bidra til å erstatte partenes ordinære vegholderansvar. Det
er i så fall nødvendig å ha en klar og omforent definisjon av hva som er nullpunktet (det
nivået som ville blitt gjennomført uavhengig av Miljøpakken).

Som del av budsjettbehandlingen for 2021 ba Kontaktutvalget om en prinsipiell vurdering av
trikkens finansiering og drift før man satte av økte beløp til trikkedrift. Det ble likevel i
inneværende år gjort unntak for innkjøp av likeretter og ny arbeidsmaskin da behovene ble
betraktet som akutte. Vi forstår at den foreslåtte økningen til trikken på 3,8 mill pr år handler
om nye rutiner for fakturering av merverdiavgift og således ikke er en økning av aktiviteten.
Vi mener likevel det haster at Miljøpakken får framlagt en utredning slik KU har bestilt.
Denne må redegjøre for behov knyttet til drift, vedlikehold, fornying og investeringsbehov i
tiden framover, hvor stor andel av dette som regnes som ordinær drift og hvor mye som
regnes som en ekstrainnsats som Miljøpakken skal dekke, herunder behandling av mva og
eventuell mva-refusjon.
5. Administrasjon og utviklingsoppgaver
Miljøpakken bruker ca 17 millioner pr år til koordinering og administrasjon med en fordeling
mellom partene. I tillegg brukes midler til informasjon og evaluering og trafikkdata. Med
tanke på at alle aktiviteter som er prosjektrelatert finansieres på annen måte, mener vi man
skal være forsiktig med å øke dette beløpet. Staten er opptatt av at mest mulig av
Miljøpakkens midler skal gå til konkrete tiltak som bidrar til måloppnåelse.
I 2022 er det også foreslått en del midler til utviklingsoppgaver innen bylogistikk,
varelevering, teknologi, veiledere m.m. De fleste omfatter å ansette prosjektledere og annet
personell og bidrar til å øke administrasjonskostnadene. Vi mener prosjektbeskrivelsene ikke
tydelig nok redegjør for planlagte aktiviteter og måloppnåelse.
For flere av disse tiltakene står det bare oppført beløp for 2022, selv om det i prosjektarkene
framgår at dette skal være løpende oppgaver. Det må derfor gjøres oppmerksom på hvilke
bindinger man gjør for de neste årene ved å prioritere midler i 2022.
6. Dokumentasjonskrav for tiltak i budsjettet
Under prosessen har det vært diskutert flere innmeldte tiltak som har mangelfull
dokumentasjon. Dette gjelder i hovedsak tiltak som skal fra fasen prosjektutvikling til
detaljplanlegging. Beslutningsgrunnlag er flere ganger etterlyst og for enkelte tiltak ble det
presentert helt i sluttfasen lenge etter fristen. For å sikre en forsvarlig behandling er det viktig
at partene forholder seg til de føringer og frister for arbeidet som partene har blitt enige om.
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Statens prinsipielle syn er at Programrådet ikke skal fremme et budsjettforslag til KU med
tiltak som mangler grunnleggende dokumentasjon. Da har ikke programrådet ivaretatt sitt
ansvar.
Dokumentasjonskravene er behandlet i KU-sak 14-21, med tilhørende mal for rapportering.
Staten mener det er sekretariatets ansvar å vurdere om dokumentasjonskravene er tilfredsstilt
og mener det er uhensiktsmessig at partene skal diskutere fravik fra disse prinsippene.

