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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.
•
•
•
•

Konklusjon:
Tas til orientering
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.
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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.
Sykkeltrafikken ligger også i september betydelig lavere enn i 2019 og 2020. Hittil i år er
nedgangen 6-7% på Svingbrua og 13 – 17 % på Rotvollekra. Nærmere omtale i KU-vedlegg
43-21.
Kommentarer:

•

Biltrafikkveksten er bekymringsfull. Det blir mer bilbruk med elbil. Bør se nærmere på
trafikkveksten for bil og hva den kan skyldes. Også en nærmere forklaring på hva som
har skjedd med utvikling av sykkeltrafikken etterspørres. Hva erstatter buss og hva
erstatter sykkel?

•

Vi har for dårlige tall. Det finnes nok digital trafikkinformasjon fra Telenor/Google som
kan fortelle litt om trafikkutviklingen. Vi få fram bedre data slik at vi vet hva vi gjør.
Bestiller tilbakemelding på dette til neste møte. Sekretariatet har fått tilgang Googles
mobilitetsrapport covid-19, som kan presenteres på neste møte. Vi får også nå tilgang til
RVU-data for 2020. Vil undersøke hvilke andre digitale data som kan være aktuelle.

•

Gode data er viktige. Gledelig med salgstall for elbil, som bør suppleres med tall for
salget av hybridbiler. Vi må se utviklingen litt an før vi trekker konklusjoner.

•

Det er mangelfull tilbakemelding på data fra sykkeltellere. Vegvesenet oppfordres til å
få snarlig orden på disse slik at vi får rapportering fra flere tellesnitt.

Konklusjon: Tas til orientering. Sekretariatet følger opp ønske om tilgang til digitale
trafikkdata. Vegvesenet sikrer rapportering fra flere sykkeltellere.
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:
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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
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.
Kommentarer:

•

Hovedbildet er at vi fortsatt har en jobb å gjøre, men Trondheim kommune har greid å
få raskere framdrift enn tidligere. Har greid å avslutte prosjekter raskere selv om det
ennå ikke har ført til flere prosjekter under utbygging og detaljplanlegging. Er ikke så
pessimistisk som framstillingen gir inntrykk av her. Mener at det nå går i riktig retning,
men alle har en jobb å gjøre på hjemmebane.

•

Bra å få framlagt en slikt grundig tertialrapport som gir mulighet for oppfølging. For
staten er punktet om oppfølging av fylkeskommunalt tildelte belønningsmidler viktig.
Gledelig hvis det nå blir sluttført mange prosjekter i årets siste måneder og håper dette
ikke bare er utslag av prognoseoptimisme. Ønsker at partene legger litt mer innsats i sin
vurdering av oppfølgingen av egen portefølje og byggemodne prosjekt.

•

Har et enkelt forbedringspunkt som vil gjøre lesbarheten bedre. Det er få som
forbinder noe med vegnummeret og det er ønskelig at kommunen nevnes før ansvarlig
etat. Referanse til kommunen bør stå først i prosjektnavnet (for Stjørdals del SK). Da
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blir det lettere å sortere prosjektene på riktig kommune og lettere for kommunene å
pushe på vegvesen å fylkeskommunen for å sikre god framdrift. Gjelder både her og i
handlingsprogrammet.

•

Fylkeskommunen mener at tertialrapporten er et godt og grundig dokument og jobber nå
godt med å følge opp både moms og belønningsmidler.

•

Fylkeskommunen mener det er feil å ta inn spørsmålet om tilbakeføring av de verdiene
som ligger i bygningene i Elgeseter gate i en tertialrapport. Det er nå fylkeskommunen
som eier bygningene.

•

Spørsmål om hvordan sekretariatet ellers kan håndtere dette for å følge opp spørsmålet
om tilbakebetaling av de ca. 50 mill. kr i bompenger som er benyttet til erverv av disse
bygningene. Dette er et spørsmål vi får komme tilbake til – hvordan vi håndterer byggene
og de midlene de representerer.

•

Det er riktig at Malvik har hatt utfordringer med arbeidskraft. Er utålmodig med
oppfølgingen av prosjektene og håper å få mer trykk på dette nå framover.

•

Har spørsmål om hvordan Miljøpakken stiller seg til å dekke kostnader til grunnerverv
med referanse til spørsmålet foran. Grunnerverv er også en kostnad som kommer, og den
kommer i tillegg til asfalt og anlegg. I Miljøpakken finansierer vi grunnerverv. Det
spesielle med saken i Elgeseter gate var at vi gjorde et strategisk oppkjøp i forkant før
vi var klar til bygging, og så ble forutsetningene endret underveis.

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. Prefiks som angir prosjektets kommune innarbeides i rapporten. Det bes om at vi
kommer tilbake til håndteringen av midlene knyttet til byggene i Elgeseter gate.
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
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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.
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
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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.

•
•

•

•

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 %)
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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
• 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
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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.
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
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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
tydeliggjøring av hvorvidt partene skal forholde seg til felles føringer eller om vi i større grad
skal overlate beslutningene til partene hver for seg.
Kommentarer:

•

Det er bra at arbeidet med å utarbeide dokumentasjon til handlingsprogrammet går
framover, men vi merker oss at det ennå er et stykke fram før det er helt slik vi vil.

•

Saken er litt ufullstendig da en del av de tiltakene som ikke har nådd igjennom nåløyet
og dermed havnet i hvit tabell er skrevet på en måte som er uforståelig for KU og de
enkelte kommunestyrene. Derfor tok Trondheim initiativ til å rydde litt i det som er mer
administrativt og som det ikke er reell uenighet om. Så får vi heller ta en prosess rundt
det som er de litt større og prinsipielle punktene.

•

Det har kommet flere gode innspill i denne prosessen, blant annet forslag fra vegvesenet
om å effektivisere og bruke mindre penger på prosjektutvikling. Støtter forslaget og
mener at det også kan bidra til mer effektivitet og styring.

•

Partene er veldig forskjellige. Vegvesenet har få, men store og kostbare prosjekt,
fylkeskommunen har en mellomting, mens Trondheim kommune har mange små biter,
mange små gang og sykkeltiltak, og er avhengig av mange små prosjekt. Så må vi også ha
et system for å sikre at de rette prosjektene går videre og at noen skrinlegges
underveis.

•

Trondheim kommune er bekymret når vi hører sekretariatet og andre ta til orde for at vi
må ha færre prosjektutviklingsinitiativ.

•

Er ikke bekymret for at vi ikke greier å bruke opp midlene til 2029. Det er mer enn nok
prosjekter som ikke er finansiert, slik som Byåstunnelen, Brundalsforbindelsen og Johan
Tillers veg. Ikke problem å bruke opp pengene dersom det er enighet om disse. Men det
vil klart være problematisk dersom så mye penger skal benyttes på små gang og
sykkelprosjekt og holdeplasser. Da vil det være en kapasitet mht både planlegging og
grunnerverv.

•

Hensikten har vært å prøve å rydde litt før det går videre til politisk behandling. Hadde
i utgangspunktet mer enn 60 prosjekter som det ikke var enighet om og mange av de var
små og mange var prosjektutvikling. For å rydde i disse har kommunen tatt utgangspunkt
i det gode forslaget fra staten om å samle prosjektutviklingstiltakene i en pott.
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•

Forslaget innebærer:

o At snarvegpakke 9 kan flyttes i grønn tabell.
o At Det legges inn rammer til prosjektutvikling for hver part i grønn tabell. Tar
her utgangspunkt i behov ut fra innspillene i år, men noe redusert for TK.
Rammene skal ikke skape presedens for senere år.

o At prosjektene som er plassert i tabell 2 eller tabell 3 ut fra prinsipiell uenighet
eller manglende dokumentasjon går tilbake til Programrådet for å knas enda en
runde før det eventuelt løftes tilbake til Kontaktutvalget i den endelige
budsjettdiskusjonen.

•

Staten er veldig forøyd med at prosjektutviklingstiltakene samles i grupper. Tanken er
at summen ikke settes for høyt, men at partene kan prioritere innenfor disse rammene
internt, noe som også gir større fleksibilitet. Utrolig viktig at en her får til en god
rapportering på disse postene. Det blir viktig for diskusjonen av summer til neste år.

•

Staten er også fornøyd med at Trondheim kommune etter påtrykk har tatt ut noen
prosjekt. Også av at en nå er enige om at noen prosjekt som ikke tilfredsstiller
dokumentasjonskravet får en ny tur til Programrådet. Må her tydeliggjøre mer enn i
tabelloverskriften at det er nødvendig at dokumentasjonsgrunnlaget kommer på plass,
ikke bare mer informasjon. Med disse presiseringene støtter staten forslaget.

•

Godt innspill fra Trondheim kommune i en krevende prosess. Fylkeskommunen støtter
innspillene fra Statens vegvesen om at det er godt å se at det er riktige prosjekt som nå
løftes inn i grønn tabell. Det er også bra at Programrådet nå får den rollen de er tiltenkt
å ha i beslutningsprosessen.

•

Sykkelvegen på Fosenkaia ble avklart med Trondheim kommune etter at
handlingsprogrammet gikk i trykken og hører også hjemme i grønn tabell.

•

Støtter innspill fra staten om å samle prosjektutvikling i en pott. Dokumentet bør nå
oppdateres med alle innspillene, herunder også Stjørdals kommentar i forrige sak.
Lesbarheten er viktig for å engasjere flere i kommunestyret til å ta del i arbeidet.

•

Melhus har ikke sett forslaget fra Trondheim kommune før og trenger litt tid på å sette
seg inn i det. Har krav om å oppnå målene, og tiltakene skal representere en egen innsats
å verdi. Tiltakene skal ikke erstatte andre offentlige eller private investeringer, men gå
til tiltak som ikke ville ha blitt gjennomført uten Miljøpakken. Dette er viktig for Melhus
å ikke spre innsatsen ut over en rekke mindre tiltak, men å få løst utfordringene i
sentrum.

•

Hva er ordinær drift. Det er avsatt en liten sum til hvileboder og drift i Melhus. Stiller
spørsmål til når og hvordan det skal avklares.

•

Veldig bra med de prosessene som har kommet og resultert i at vi har fått kuttet i
tabellene. Har vært konstruktiv jobbing til det siste, men kan skjønner dere som blir litt
overrasket når det ligger på bordet.

•

Nå skal dette på høring. Det er ganske forutsigbart at fylkeskommunen vil etterlyse et
kapasitetssterkt kollektivtilbud. Vi har ennå ikke realisert prosjekter som bidrar til
dette når vi kommer til 2025 – noe som var forutsetningene da vi startet bymiljøavtalen.
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Har forståelse for at det er også er andre hensyn å ivareta i en by, at vi også må legge
til rette for gående, syklister og bilister.

•

Det staten ba om kommer tydelig til uttrykk i statsbudsjettet der det ikke kommer
penger i statsbudsjettet. Vi står nå foran en revidert forhandling om byvekstavtale der
vi skal konkurrere mot enda flere byer og det høykapasitets kollektivtilbudene som
planlegges i Bergen, Stavanger og Oslo. Vi har ikke brukt opp de pengene vi har fått, og
vi har ingen tiltak rettet mot et høykapasitets kollektivtilbud.

•

Vi har tiltak som gjør det bedre å kjøre buss, men ikke tiltak i retning av et
høykapasitets kollektivsystem slik staten ba om. Men, hvis vi kommer til at det ikke er
rom for et høykapasitets kollektivtilbud, så må vi ta en runde og bli enige om det. Det er
en annen diskusjon enn den vi landet på i sin tid. Da trenger vi en ny strategi for å løse
kollektivutfordringene. Trenger en avklaring på hva vi vil framover.

•

Staten har et notat som peker framover i forhold til hvordan vi bør jobbe med neste års
handlingsprogram. Forslaget om å samle prosjektutviklingsarbeidet og løfte dette ut av
handlingsprogrammet er det allerede enighet om. Det er et fornuftig grep også fordi det
gir mer fokus på de viktige prosjektene og spørsmålet om hvem som skal prioriteres for
videre planlegging. Bør også sette seg sammen for å finne bedre styringsrutiner. Det vil
være besparende for det videre arbeid å finne bedre måter å håndtere spørsmål
underveis slik at vi slipper å dra med oss alle problemstillinger til Kontaktutvalget.

•

Selv om det vises til framgang fra i fjor, så er det klare forbedringspunkter. Trondheim
kommune vil ta initiativ til en evaluering slik at vi kan ta ytterligere steg i riktig retning
og imøteser et samarbeid med partene om dette.

•

Statens innspill i vedlagte notat kan være en del av det arbeidet som vi da kommer
tilbake til der.

Konklusjon:
Kontaktutvalget oversender forslag til handlingsprogram 2022 - 2025 til politisk behandling
med etterfølgende samordning i Kontaktutvalget.
1. Kontaktutvalget vedtar at prosjekter vist i tabell 1 tas inn i budsjettforslaget (grønn
tabell), og følger saken til høring og politisk behandling.
Følgende rammer i tabellen settes av til prosjektutvikling og erstatter også det som ligger
i grønn tabell. Rammene spesifiseres ikke på enkeltprosjekt:
● Trondheim kommune gis en ramme på 10,9 millioner kroner til
prosjektutvikling.
● Trøndelag fylkeskommune gis en tilsvarende ramme på 4 millioner kroner.
● Staten gis en ramme på 2,7 millioner kroner
Kommunene Malvik, Melhus og Stjørdal beholder rammer til prosjektutvikling som spilt
inn på enkeltprosjekt, hhv. 0,5 mill, 0,9 mill og 1,5 mill.
Prosjektutviklingen innrettes mot å klargjøre konkrete prosjekter som omfattes av
prinsippene satt i Byvekstavtalen. Summene tildelt i 2022 skaper ikke presedens for neste
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års budsjettprosess. Programrådet må før neste års prosess komme frem til en omforent
metode for fordeling og styring av midler til prosjektutvikling.
2. Kontaktutvalget vedtar at prosjekter i tabell 2 sendes tilbake til programrådet for
samordning mellom partene før endelig budsjettbehandling i januar. Programrådet må
sikre at dokumentasjonskravet er oppfylt for prosjektene.
3. Kontaktutvalget vedtar at prosjekter i tabell 3 sendes tilbake til programrådet for
prinsipielle vurderinger, og at det legges frem forslag til Kontaktutvalget i forbindelse
med endelig budsjettbehandling i januar

Tabell 2 - Prosjektinnspill hvor det er behov for informasjon eller samordning
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Tabell 3 - Prosjektinnspill til prosjektavklaring

Kontaktutvalget ber partene følge opp innspillene i statens vedlagte notat og avklare
forbedringspunkter for neste års arbeid med handlingsprogrammet.
Ad sak 46-21: Miljøpakken i media (Sek)
Det orienteres om informasjonsarbeidet og nye holdningsundersøkelser. Målet med
kommunikasjonsarbeidet er å bidra til å skape endringer i holdning eller handling.
Holdningsundersøkelsen måler befolkningens oppfatning og aksept, mens
reisevaneundersøkelsen måler handlingene. Første skritt er å gjøre folk oppmerksom på hva
Miljøpakken er opptatt av, videre at de forstår hva vi vil oppnå, aksepterer og er enige i det,
til at det fører til endret handling som er poenget med arbeidet.
Ser at Miljøpakken er veldig godt kjent blant innbyggerne. Det er 92 % kjennskap i hele
avtaleområdet. Selv de kommunene som ligger lavest ligger veldig høyt. Jobben videre blir
derfor å øke forståelsen for hva Miljøpakken er.
Gledelig at både oppslutning om bompenger og oppfatningen av Miljøpakken er i snitt på
positiv side og ganske stabil. Få er likegyldige, så Miljøpakken engasjerer. Liten bevegelse
over tid, men en liten tendens til bevegelse fra nøytral i retning negativ.
Økende bruk av Miljøpakkens hjemmeside. Valgkamp og kollektivkampanje har bidratt. De
to viktigste driverne er imidlertid Nydalsbrua og Byåstunnelen, som da indikerer at dette er
prosjekter med stor betydning for Miljøpakkens omdømme.
Av oppslag i media nevnes sykkelekspressveg som vinkles på prislapp, bekymring knyttet til
sykkelfelt i Byåsvegen og Fjordgata, gladsak om gangbruåpning i Melhus, Byåstunnelen,
14

sladding etter innsynsbegjæring i Miljøpakkens interne organ, Erlend Solem i Miljøpakken
som synes at det som kommer fra Miljøpakken i Langsiktig tiltaksplan er kjedelig samt
omtale av reduserte kollektivtakster.
Konklusjon: Tas til orientering
Eventuelt:
Avbøtende tiltak under anleggsarbeid på E6 øst
Byvekstavtalen beskriver behov for trafikkavbøtende tiltak for å lette trafikkavviklingen
under byggeperioden for E6 øst. At byggeperioden skal utnyttes som en unik mulighet for å
bidra til framtidsrettede gode atferdsendring i tråd med nullvekstavtalen.
Samferdselsdepartementet har senere meldt at Nye Veier ikke har økonomisk ansvar for tiltak
ut over hva som er nødvendig for trygg og forsvarlig trafikkavvikling under byggeperioden.
Utbygging er i full gang, men kan ikke se at det er gjort vesentlig tiltak som bidrar til å
oppfylle intensjonene i byvekstavtalen. Tvert imot har det vært nødvendig å legge om
kollektivtilbudet til det dårligere. Spørsmålet er om staten enten gjennom Nye Veier eller på
annen måte er villig til å se på finansiering av tiltak for å bedre situasjonen.
Kommentarer:
•
Ser utfordringen, Nye Vegeier har ikke ansvar og vegvesenet har ikke midler som kan benyttes til
drift av kollektivtrafikk. Hvis det skal komme tiltak, så må det løses på departementsnivå. For
øvrig er det fylkeskommunen som skal drifte kollektivtrafikken.
•
Fylkeskommunen har hatt en lengre debatt med Nye Veier som har endt ut i en avtale om
kompensasjon for merkostnaden for tilbudet i retning Trondheim, men ingen styrking av tilbudet
ut over det.
•
Fylkeskommunen kan invitere AtB for å orientere om hvordan driften foregår og se om det kan
være grunnlag for å komme fram til noe.
•
Utfordringen kan gjerne også gå til Samferdselsdepartementet som er ansvarlig for avtalen.
Brevet til Nye Veier oppleves som en ansvarsfraskrivelse. Vi må stille spørsmål om vi har en avtale
eller ikke. Staten er den rette til å følge opp dette.

Konklusjon:
Fylkeskommunen inviterer AtB til å komme for å orientere om forholden. Vegvesenet følger
opp spørsmål vedrørende statens oppfølging av innholdet i byvekstavtalen.
Forbedring av kollektivtilbudet på Byneset
Trondheim kommune har et spørsmål til fylkeskommunen om oppfølgingen av et punkt som
kom inn ved behandling av handlingsprogrammet i fjor om bedre samordning av busstilbud.
Hvordan er status her?
Kommentarer:
•
Fylkeskommunen har videresendt spørsmålet til AtB som jobber med sikte på å ha det ferdig
våren 2022. Foreslår at vi tar en presentasjon fra AtB i programrådet for å se hva som det kan
være grunnlag for.

Konklusjon: Tas til orientering
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Dialogmøte om klimakrav i anleggsgjennomføring
Det blir dialogmøte med brukerne førstkommende torsdag. Hensikten er å komme fram til en
omforent ambisjon om utslippsfri anleggsgjennomføring som kommunene kan følge opp i
sine respektive folkevalgte organer. Ønskelig at alle partene kan delta med en representant
her. Møtet gjelder alle nyanlegg, ikke bare i det som finansieres gjennom Miljøpakken.
Konklusjon: Tas til orientering
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Kontaktutvalget
22.10.2021
Sak 44/21:
Tertialrapport 2 2021

I Kontaktutvalget 27. januar (sak 3/21) ble sekretariatet bedt om
tertialrapportering på prosjektstatus til Programrådet og Kontaktutvalget.

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.

Tertialrapport 2 (T2)
Grunnlaget er etatenes rapportering
Viser
• Overordnet vurdering fra etatene av egen prosjektportefølje
• Økonomistatus på om lag 350 prosjekter
• Status oppfølgingspunkter

Prosjektporteføljen (1)
Rapportert på i underkant av 350 prosjekt, men antall pågående
prosjekter ligger på omtrent 300 prosjekt:
•

En del prosjekter er rapportert som ferdig, og vil tas ut av listene etter at
sluttrapport er levert.

•

Enkelte løpende prosjekt får en årlig bestilling, da vil samme aktivitet kunne
fremgå med flere rapporteringslinjer.

Prosjektporteføljen (2)
En detaljert status på om lag 200 prosjekter innen områdene sykkel,
kollektiv, trafikksikkerhet og støy er gjengitt i kapittel 6:
•

Viser en betydelig økning i antall planleggingsprosjekt sammenlignet med
2020

•

Antall utbyggingsprosjekter er tilnærmet uforandret

Økonomi

Oppfølgingssaker (1)
Trøndelag fylkeskommune:
•

Avstemming av fylkeskommunal økonomiske forpliktelse 2010-2019 og
mva-kompensasjon 2014-2019.

•

Avstemme fylkeskommunens saldo av belønningsmidler og forklare
forbruket 2010-2019.

•

Elgeseter gate 4, 6 og 30B kjøpt i 2013 med midler fra Miljøpakken med
sikte på rivning. Etter politisk vedtak om å beholde bygningene, må midlene
tilbakeføres til Miljøpakken.

Oppfølgingssaker (2)
Statens vegvesen:
•
•

Gjenstår en statlig forpliktelse på 7,2 mill. kr til E6 Knutepunkt Sluppen
Behov for å tydeliggjøre skillet mellom bruk av Miljøpakkens midler og egne
midler i arbeidet med miljøpakkeprosjekt.

Oppfølgingssaker (3)
Fv. 704 Tanem – Tulluan:
•

Fylkeskommunen og Trondheim kommune har lagt til grunn at de skal bidra
med delfinansiering av prosjektet. Det er behov for å avklare disse
beløpene.

Økonomirutiner:
•

Det gjenstår å følge opp forvaltningsrevisjonen anbefaling om å detaljere
retningslinjene for økonomistyring.

Godkjent i Kontaktutvalget 22.10.2021

2. tertialrapport 2021
Miljøpakken

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.
Kontaktutvalget godkjente tertialrapport 2-21 i møte 22.10.2021 (sak 44/21). For senere
rapporter må budsjettavviket skille tydelig på hva som er forsinket fremdrift i forhold til plan
(periodiseringsavvik) og hva som er reelt avvik i forhold til plan. I tillegg ble det bedt om at
prosjektets kommune innarbeides i rapporten. Rapporten er derfor utvidet med et eget
kapittel 7 som viser prosjektstatus knyttet til kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal.
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.

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 2021.
● 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

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).

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.

●
●

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.

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 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.
Økningen forklares ved at 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 års budsjett. Rapportert årsprognose 2021 er i T2 redusert med
om lag 109 mill. kr sett i forhold til T1 (-8%).
Forventet mindreforbruk2 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.
2
Forventet mer-/mindreforbruk viser forventninger til årets resultat. Alle ledige midler er overførbare til
kommende år.

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. Der rapporteres det om et 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. Til årsrapporten vil det bes om en egen rapportering på alle
sekkeposter.
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).

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.

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.
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.
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.
Tiltak mot støy

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

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.

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.

Sykkel - del 3

Breidablikveien, sykkelveg, detaljplanlegging ferdig, utbygging forventes ferdig oktober 2022.

Sykkel - del 4

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

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.

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.

Øvrige innsatsområder

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.

Kap.7KommuneneMelhus,MalvikogStjørdal 
Vedbehandlingenavtertialrapport2-2021iKontaktutvalgetbledetbedtomenegen
oppsummeringforkommuneneMelhus,MalvikogStjørdal.Detteeretutdragfrakapittel5,
supplertmedutfyllendeinformasjonomprosjektene. 

Melhuskommune 
ProsjektstatusforprosjekteneiMelhuskommune(MeK)ergjengittifølgendetabell: 



Forklaring: 
Alletallitusenkr,inkl.mva.Faser:PU-prosjektutvikling,DP-detaljplanlegging,UB-utbygging.Prosjektersomerferdigstilt
tasutavlisteneetteratsluttrapporteroversendtsekretariatet.A
 nsvarligetatviserutførendeetat.F
 orventetmer/mindreforbruk
viserforventningertilåretsresultat.Alleledigemidlereroverførbartilkommendeår. 


GS-bruoverGaula.Gang-ogsykkelbruoverGaulaerendelavarbeidetmedåforbedre
forholdeneforgåendeogsyklendeiogrundtsentrumiMelhus.Denvilbidratilåetablereet
sammenhengendegang-ogsykkelnettsomenindreringruteogoppretteenkoblingmellom
skoleområdet/Gimseområdetogøvrigsentrum.TiltaketerforankretiområdeplanforMelhus
sentrum.StatusprT2-2021eratgeotekniskrapportogvurderingeravflomfareer
gjennomført.Mulighetsstudieerlystuthøst2021,videreutredningavvalgavtraséogtype
bruforventesgjennomførtiløpetav2022medoppstartavdetaljplanleggingi2023. 

Monsstuflata-Gimsevegen,GS-veg.Prosjektutvikling.Tiltaketomfatternygang-og
sykkelvegfrafremtidiggangbruoverGaulaogoppGimsevegenmotBrekkåsen.Tiltaketer
sisteetappeiennygang-ogsykkelforbindelsefrakollektivknutepunktetiMelhussentrumtil
boligområdetGimse/Brekkåsenivest.PrT2-2021eralternativsvurderingferdigstiltav
konsulent.Detarbeidesvideremedutredningavaktuelletraseer. 

Fv.6590Hermanstad-Losenkrysset,GSV.Prosjektutvikling.Oppstartavprinsippavklaring,
forventetferdigiløpetav12/21. 

SnuplassBrekkåsen.Detaljplanlegging.UtførendeetaterTrøndelagfylkeskommune.Arbeid
medreguleringsplanpågår.Iårsprognoseninngårarbeidmedreguleringsplanogarkeologi. 


Fv.6616Løvsetvegen.Prosjektutvikling.UtførendeetaterTrøndelagfylkeskommune,pr
T2-2021erprosjektetikkepåbegynt,detforventesatprosjektutviklingblirgjennomførtinnen
6/22. 

Bussholdeplassskysstasjon,ombygging.P
 rosjektutvikling.Bakgrunnfortiltaketerat
forholdenevedskysstasjonenansessomlitetrafikksikre.Planlagtutbyggingpåvestsidenav
jernbanenvilføretiløkttrafikkavgåendeogsyklendegjennomkulvert.PrT2-2021er
konsulentkontrahert. 

Mindretrafikkteknisketiltakkv/fvMeK.Iårsbudsjett2020og2021erdetsattavmidlertil
mindretiltaklangskommunalvegogfylkeskommunalvegiMelhus.Formåleter
gjennomføringavmindretiltaksomikkeerhensiktsmessigådefineresomegneprosjektog
sombidrartiløkttrafikksikkerhetogbedrefremkommelighetformyketrafikanter.PrT2-21er
detikkebenyttemidlertiltiltaket. 

KoordineringogadministrasjonMeK.ParteneiMiljøpakkenogsekretariatetutførerarbeid
avgenerellkaraktersomikkeerdirekteknyttettilenkeltprosjekt.Iårsbudsjett2020og2021
erdetsattavtilsammen1mill.krsomtilskuddtilfinansieringavdenneaktiviteteniMelhus
kommune.PrT2-21erdetikkebenyttetmidlertiltiltaket 

Malvikkommune 
ProsjektstatusforprosjekteneiMalvikkommune(MaK)ergjengittifølgendetabell: 


Forklaring: 
Alletallitusenkr,inkl.mva.Faser:PU-prosjektutvikling,DP-detaljplanlegging,UB-utbygging.Prosjektersomerferdigstilt
tasutavlisteneetteratsluttrapporteroversendtsekretariatet.A
 nsvarligetatviserutførendeetat.F
 orventetmer/mindreforbruk
viserforventningertilåretsresultat.Alleledigemidlereroverførbartilkommendeår. 



Gang-ogsykkelveglangsfv.950overHomla.Prosjektutvikling.Dagensbrulangsfv.950
overHomlaliggerpåriksvegnettetforsyklendemellomStjørdalogTrondheim,ogbrukesav
mangesomadkomsttilskoleneiHommelvik.Bruamanglergang-ogsykkelveg,ogmyke
trafikanterbenytteridagbankettenpåbruasomharenbreddepåca1meter.PrT2-21er
statusatMalvikharbegyntinnledendearbeid,menviderearbeidmedtiltaketerplanlagt
overførttilTrøndelagfylkeskommune. 

Gang-ogsykkelvegfrafv.950/LiavegenlangsvegtilE6.Prosjektutvikling.BussreiserviaE6
opplevesavmangesommereffektivtogtidsbesparendeennbusslangsMalvikvegen.I
Hommelvikmanglerdetimidlertidettilbudforgåendeogsyklendelangstilførselsvegenpå
strekningenmellomLiavegenogE6.Myketrafikanterferdesidagivegkantenogi
vegbanen.Engang-ogsykkelvegpåstrekningenfraLiavegentilE6vilgigodogsikker
adkomsttilbussholdeplassene.Strekningenutgjørca450meterogerendelavgodkjent
reguleringsplanforE6.AnsvarligforutføringerStatensvegvesen.Detinnledessamarbeid
medkommunenomjusteringaveksisterendereguleringsplanetteratE6erferdig. 

Gang-ogsykkelveglangsGranholtvegen/Ålivegen.Utbygging.Bakgrunnfortiltaketeratdet
manglerettilbudforgåendeogsyklendelangsGranholtvegen/Ålivegenpåenstrekningpå
ca170meter.Detteutgjøreetbruddidetellerssammenhengenderiksvegnettetfor
syklendemellomStjørdalogTrondheim.Gang-ogsykkelvegpåstrekningenvilgienmer
trafikksikkeradkomsttilbussholdeplassenepåVikhammerogforbarnsombrukerdettesom
skoleveg.Tiltaketerferdigregulert,byggeplanogkostnadsanslagforeligger.Tiltaket
inkludererogsåbyggingavnystøyskjermpåstrekningen.Utbyggingplanlagtferdigioktober
2022. 

Fv.6672Markabygdvegen,GS-veg.Avsattmidlertilprosjektutvikling,ansvarligutførende
etaterTRFK.Hensiktenmedtiltaketeråetableregang-ogsykkelveglangs
Markabygdvegen.Tiltaketerplanlagtåstartei3.tertial,medforventetferdigstillelsei
september2022. 

Smiskaret-Sveberg,GS-veg.Prosjektutvikling.Deterbehovforåforbedreforbindelsenfor
gåendeogsyklendemellomSmiskaret(boligområde)ogSveberg(bolig-,skole-og
sentrumsområde).Områdeterbrattoginnregulertturstiermindreegnetforsyklister.Deter
foreløpigikkeavklarthvortraséforgang-ogsykkelvegskalgå.StatusprT2-2021erat
prosjektutviklingforventesåstartei4.kvartal2021. 

P&R,snuplass,hvilebodogregulbussHommelvik.Prosjektutvikling,utføresavTRFK.
MangependleresomikkeertilhørendeiMalvik,parkererbilenesineiHommelvikforåreise
videremedbussogtog.Detførertilatkapasitetenforinnfartsparkeringisentrumersprengt.
Itilleggtilbehovetfornyeparkeringsplasser,erdetbehovforsnuplass,hvilebodog
reguleringforbussiHommelvikøst.StatusprT2-2021eratprosjektutviklingforventes
ferdig12/21. 

Sikkerkryssingoverfv.950ogjernbanetilMidtsandtangenfriluftsområde.Detaljplanlegging.
Midtsandtangenfriluftsområdeermyebenyttetbådeavlokalbefolkningogavtilreisendefra
omegnskommunene.Adkomstenfordesomgår,syklerogreiserkollektivterikke
trafikksikkert,ogdeterbehovfortiltakforåsikrekryssingavvegogjernbane.Prosjektet
overføresfraMalviktilTrøndelagfylkeskommune(møte21.10.2021). 


NyttvegkryssogmiljøgatepåVikhammer.Detaljplanlegging.Nyttvegkryssmellomfv.950
ogVikhammerdalenvilgibedretrafikksikkerhetogtrafikkavviklingiområdet.Miljøgate
mellomvegkryssetogrundkjøringenvedskoleanlegg/samfunnshusvilbedre
framkommelighetenogtrafikksikkerhetenforgåendeogsyklende,samtbidratilettriveligere
tettsted.ProsjektetoverføresfraMalviktilTrøndelagfylkeskommune(møte21.10.2021). 

FortaulangsSaksvikkorsen.Detaljplanlegging.Detmanglerfortaulangsca180meter
kommunalvegiSaksvikkorsen,frakryssetMarkabygdvegenogfremtilbussholdeplasseri
Saksvikkorsen.Strekningenliggerietstørreboligområde.Etfortaupådennestrekningenvil
giensammenhengendetrafikksikkertraséformyketrafikantermellomVæretrøaogSaksvik,
ogvilværepositivtforbrukereavbussrutenoverSaksvikkorsen.PrT2-2021pågårarbeid 
medregulering,forventetferdigjuli2022. 

FortaulangsFagottvegen.Detaljplanlegging.DetmanglerfortaulangsFagottvegenpå
Vikhammer.Vegenerensamlevegforetstortboligområdemedmangeadkomstveger,oget
fortauvilsikretryggadkomsttilbussholdeplasserogskoleriVikhammersentrum.Fortauet
erferdigregulertmellomTrompetvegen-Vikhammermovegen,enstrekningpåca800
meter.Iførsteomgangdetaljplanleggesfortaupådennestrekningen. 

Mindretrafikkteknisketiltakkv/fvMaK2020.Iårsbudsjett2020bledetsattavmidlertil
mindretiltaklangskommunalvegogfylkeskommunalvegiMalvik.Formåleter
gjennomføringavmindretiltaksomikkeerhensiktsmessigådefineresomegneprosjektog
sombidrartiløkttrafikksikkerhetogbedrefremkommelighetformyketrafikanter.Tiltaketer
ferdigogsluttrapporteres. 

Fagottvegen-Vikhammeråsvegen.Prosjektutvikling.MellomVikhammersentrumog
Vikhammeråsen,langsVikhammeråsvegenogFagottvegen,erdetenstrekningpå300
metersomidagmanglerregulertfortau.Prosjektutviklingvilbliigangsatti4.kvartal2021. 

Koordineringogadministrasjon.MaK2021.ParteneiMiljøpakkenogsekretariatetutfører
arbeidavgenerellkaraktersomikkeerdirekteknyttettilenkeltprosjekt.Iårsbudsjett2021er
detsattav0,5mill.krsomtilskuddtilfinansieringavdenneaktiviteteniMalvikkommune. 


Stjørdalkommune 
ProsjektstatusforprosjekteneiStjørdalkommune(StK)ergjengittifølgendetabell:




Forklaring: 
Alletallitusenkr,inkl.mva.Faser:PU-prosjektutvikling,DP-detaljplanlegging,UB-utbygging.Prosjektersomerferdigstilt
tasutavlisteneetteratsluttrapporteroversendtsekretariatet.A
 nsvarligetatviserutførendeetat.F
 orventetmer/mindreforbruk
viserforventningertilåretsresultat.Alleledigemidlereroverførbartilkommendeår. 


Fv.6802kryssSutterø-Molovika.Detaljplanlegging.Prosjektetinnebæreretableringav
ensidiggang-ogsykkelveglangsfv.6802påstrekningenSutterøtilMolovika.Gang-og
sykkelvegetablereslangsvegenssørøstside.Tiltaketviløketilgjengelighetentilet
sentrumsnærtfriluftsområdeogøketrafikksikkerhetenformyketrafikanter.Tiltaketkan
gjennomføresinnenforvedtattreguleringsplan. 

SykkelfeltOleVigsgate,Lindbergveita-SigurdJarlsveg.Detaljplanleggingavsykkelfelti
OleVigsgatefraLindbergveitatilSigurdJarlsgate,ca.150m.Detleggesopptilsamme
standardsomsykkelfeltirestenavOleVigsgate.Prosjektetinkludereretableringavto
opphøydegangfeltforåmarkerekryssenderutervedstart(Lindbergveita)ogslutt(Sigurd
Jarlsveg). 

Fv.6804RingvegenvedkryssE14,GS-veg.Prosjektutvikling.Fylkesveg6798og6804
møtesvedE14.Detergang-ogsykkelveglangsfv.6798somgåriundergangunderE14.
Pånordsidaerforbindelsentilsentrum,skolerogidrettsanleggdårlig.Gang-ogsykkelveg
manglerlangsfv.6804idetteområdet.Tilsvarendemanglerengodgang-ogsykkelveg
langsE14påstrekningen.Prosjektutviklingengårutpååvurdereommankanfåtilentrygg
forbindelsevestovermotsentrumlangsE14ognordoverlangsfv.6804forgåendeog
syklende. 

Fv.6804Fosslia,holdeplass.Detaljplanleggingmedbakgrunnietforprosjektsomutredet 
tiltakforåoppgraderebussholdeplassenetilåtilfredsstillekravilovverkogregelverk. 


Mindretrafikkteknisketiltakkv/fvStK2020/2021. Iårsbudsjett2020og2021erdetsattav
midlertilmindretiltaklangskommunalvegogfylkeskommunalvegiStjørdal.Formåleter
gjennomføringavmindretiltaksomikkeerhensiktsmessigådefineresomegneprosjektog
sombidrartiløkttrafikksikkerhetogbedrefremkommelighetformyketrafikanter.PrT2-21er
detikkebenyttemidlertiltiltaket. 

Kryssfv.6804RingvegenxOleVigvgs.Prosjektutvikling.KrysstilOleVigvgsskalbygges
om.Kryssforbiltrafikkflyttesnordoverogdagensvegkryssforeslåsomgjorttil
gang/sykkelvegmedlyskryssforgåendeogsyklende.Busslommerskalbyggesomkring
krysningspunktforgåendeogsyklende. 

Stjørdalstasjon,prosjektavklaringogområderegulering.Formåletmedprosjekteterå
oppgradereStjørdalstasjontiletmodernekollektivknutepunktsomgirøktkapasitetfortog
ogbuss,samtbedreforbindelseforgåendeogsyklendepåtversavjernbanen.Prosjektet
beståravfleredelprosjekthvorrollerogfinansieringavklaresiinnledendefase.Deteri
årsbudsjett2021sattav0,5mill.krtildettearbeidet.Deteritilleggsattav2mill.krtil
utarbeidelseavområdereguleringsplanforåavklarearealbrukenpåogrundtStjørdal
stasjon. 

KoordineringogadministrasjonStK2020/2021.P
 arteneiMiljøpakkenogsekretariatet
utførerarbeidavgenerellkaraktersomikkeerdirekteknyttettilenkeltprosjekt.Iårsbudsjett
2020og2021erdetsattavtilsammen1mill.krsomtilskuddtilfinansieringavdenne
aktiviteteniStjørdalkommune. 

Kontaktutvalget 22. oktober 2021

Handlingsprogram 2022-2025

Årsbudsjett 2022
Fordelt årsbudsjett 2022: 1238 mill.
HOVEDVEGER (37,6 %):

Nydalsbrua
Tanem - Tulluan
Klettkrysset

KOLLEKTIV (42,1 %):

Trikken
Drift koll.transport
Red. billettpriser
Innherredsveien østre
Nordre Ilevollen
Trondheim S
SYKKEL (11,8 %):

Vinterdrift sykkel
Breidablikveien
Fjordgata
Gildheim-Pirbrua

300
140
25
117
225
53
30
35
25
15
32,5
13,3
36

TRAFIKKSIKKERHET (2,5 %):

Hans Finnes gate
GANGE (2,9 %):

Snarveipakke 8

Totalt ant. prosjekter:

8

11

100

● 22 % av prosjektene står for 86 % av kostnaden
● 78 % av prosjektene står for 14 % av kostnaden

HP 2022-25 - inntekter

For å ta ut alle midlene som ligger i byvekstavtalen må aktiviteten øke betraktelig!

HP 2022-25 - kostnader

Produksjonen må fordobles de siste 4 årene sammenlignet med i dag!

Pågående prosjekt

Årsbudsjett 2018-22

Statsbudsjett 2023:
•
•
•
•
•

Nydalsbrua
Innherredsveien, Kongens gt, Nordre Ilevollen
Hovedsykkelveg Gildheim - Lilleby
Sluppen fase 1, sykkel- og kollektivtiltak
Trondheim S, byggetrinn 2

Ikke lånebehov 2022-25:
Kapitalbeholdning:
• Inngangen til 2022 - 450 mill.
• Utgangen av 2025 - 950 mill.

Prioriteringsgrunnlag:
•
•

Vurdering av nytte, kostnad m.m.
Sammenstilling av nøkkeltall pr. tiltaksområde en start!

Høring:
“Forslag til handlingsprogram sendes på høring til
brukerutvalg og nabokommunene Skaun og Orkland.
Forslaget sendes til partene for høring i
formannskap og fylkesutvalg.”

Politisk behandling:
•
•

Behandles politisk 9.-16. desember
Statens parter avklarer statens syn

Kommunikasjon, mediebildet og
Holdningsundersøkelse høst 2021
KU-46/21 – 22.10.2021
Daniel Flathagen

Holdningsundersøkelsen høst 2021

Undersøkelsen måler kjennskap og holdninger
Har hørt om

Forstår

Aksepterer

Handler
i tråd med

Hjulpen og uhjulpen kjennskap
Har hørt om

“Staten, fylket og kommunene samarbeider om infrastruktur og
løsninger for mer miljøvennlig transport i trondheimsområdet.
Vet du hva dette samarbeidet kalles?”
“Ja, Miljøpakken”

“Nei”

“Har du hørt om Miljøpakken?”
“Ja”

Uhjulpen kjennskap

Hjulpen kjennskap

Miljøpakken er meget godt kjent
blant innbyggerne
Har hørt om

Godt kjent og godt likt
er ikke det samme
Har hørt om

Forstår

Aksepterer

Oppslutningen om bompenger som verktøy
og oppfatningen av Miljøpakken er uendret

Aksepterer

Mellom 30 og 40 prosent av inntektene i Miljøpakken kommer fra bompenger. Hvor positiv eller negativ er du
til bruk av bompenger i Trondheimsområdet?

Hvor positiv eller negativ er du til Miljøpakken?

Noen flere er imot at kollektiv-/gang-/
sykkeltiltak blir finansiert med bompenger
Aksepterer
En del av inntektene fra
bomstasjonene i Miljøpakken går
til å bedre kollektivtilbudet, og til
bygging av gang- og sykkelveger
og økt trafikksikkerhet.
Synes du det er galt eller riktig
at bilister betaler for slike
miljøtiltak?

En del av inntektene fra bomstasjonene i Miljøpakken går til å bedre kollektivtilbudet, og til bygging av gangog sykkelveger og økt trafikksikkerhet. Synes du det er galt eller riktig at bilister betaler for slike miljøtiltak?

Trygt å sykle og gå?

Marginalt mindre fornøyd med
hverdagsreisene

Webstatistikk

Webstatistikk: Sterkt økende interesse

Kollektivkampanje
Informasjonskampanje ute kort tid etter
KU-vedtak i august, med vekt på
Miljøpakken som felles avsender.
Lokalaviser (papir/nett)
Digital kampanje:
150 000 brukere
340 000 visninger
2 730 klikk
22 000 kr

Nydalsbrua og Byåstunnelen

Noen medieklipp til sist

– Jeg syntes det
var kjedelig, det
som kom fra
Miljøpakken.

Takk for oppmerksomheten

