
Fellesseminar Miljøpakken

6.4.22



Et kort tilbakeblikk



Det Miljøpakken har gjort





Hovedveger

Flaskehals åpnet
8 km fire felt



Kollektiv - utbygging

230 holdeplasser 
30 km kollektivfelt



Kollektiv – billigere buss, trikk og tog

Miljøpakken dekker + 25 % 
(ca 280 mill) av drift

2010/11:
* Takster ned 14-54 %
* Takst halvert i snitt i

randkommuner

2005:
* Passasjerer betalte 100 % av

kostnad

2022:
* Passasjerer betaler 50 % av 

kostnad



Kollektiv – mer buss for pengene
2019:
+ 60 % kapasitet



Men… 3 av 4 pendler med bil



48 km sykkelanlegg
• 24 km sykkelveg med fortau
• 16 km sykkelfelt 
• 8 km gang- og sykkelveg
• 9 gang- og sykkelbruer
• 1300 p-plasser for sykkel



8030 meter nye fortau – 18 strekninger



18 barneskoler med tryggere skoleveg



100 snarveger siden 2014







Resultater så langt



Trondheim: Folk reiste grønnere 2010-2018

Bilandel:
Ned fra 58 til 50 %

Sykling antall:
+ 70 %

Buss og trikk antall:
+ 70 %



Trondheim: Mindre grønt 2018-2020 

Bil:
Økte også før korona

Sykling:
Fall etter lang
tids vekst

Buss og trikk:
Korona-effekt



Kommuner 2010-2014-2019



Byvekstområdet samlet 2010-2020





Er kundene våre fornøyde med oss?

Hvor positiv eller negativ 
er du til Miljøpakken?

63 % positive 

12 % negative



NAF jan-feb 2019

Innbyggerne i Trondheim er mest fornøyd med hverdagsreisen



For eller mot bompenger?



Leverer vi på nullvekstmålet? Leverer vi på arealmålet?

Rapportering på arealindikator i løpet av våren



Miljøpakkens tiltak bidrar til folkehelsa

Bedre luftkvalitet Mindre støy At flere sykler og går er bra 
også for deres egen helse

Bedre trafikksikkerhet 
– færre ulykker



Dagens byvekstavtale
formål og forpliktelser



Felles bo- og arbeidsmarked

Byvekstavtalen  2019-29 (Miljøpakken)

Avklarer statens bidrag og utvider avtaleområdet



Lokale forpliktelser:

Klimagassutslipp Luftkvalitet Tilgjengelighet

Miljøvennlige reiser Trafikkstøy Areal- og transportplan

Næringstransport Trafikkulykker Brukertilfredshet



Statlige forpliktelser:

Finansieringskilder 2019-2029 Av 20 mrd. er:
•56% statlige midler
•34% bompenger
•10% lokale midler

De statlige rammene har økt

Bompenger innkrevet i Trondheim kan 
brukes i hele avtaleområdet

Størst usikkerhet knyttet til bompengene

Jernbanesatsing finansieres 100% av 
staten



Ingen gratis lunsj – Staten stiller krav

Krever:
● Nullvekst i 

personbiltrafikken
● Effektiv arealbruk

Følger med på:
•  Trafikkutvikling
•  Parkeringspolitikk
•  Arealbruk

Bakgrunn:
•  Bidra til å nå nasjonale 
forpliktelser om kutt i utslipp av 
klimagasser



Noen sentrale satsinger i avtalen



Tre metrobusslinjer satt i drift 2019

Tre signalruter:
• Kattem – Ranheim
• Kattem – Lade/Strindheim
• Byåsen – DragvollFORELØPIG SKISSE



Tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange langs riksveg



Utvikling av knutepunkt på jernbane



Utvikling av tilbudet på Trønderbanen



Riksvegprosjekter



Drift kollektiv  



Andre satsinger/tiltak

Rute, takst og billettsamarbeid

Samordnet parkeringspolitikk

Mobilitetsrådgivning

Nye teknologiske løsninger

Byutviklingsprosjekter
•Sluppen
•Nyhavna

Arealplanlegging
•Arealutviklingen i kommunene skal 
understøtte nullvekstmålet



Hjemmelekse (2.12)



Hva gjør vi med disse?

Omtalte prosjekt i avtalen uten finansiering

● Byåstunnelen
● Brundalsforbindelsen
● Johan Tillers veg del 2



Prosjekter å jobbe med inn mot revisjon av avtalen
-utredning og innledende planlegging

• Knutepunkt Sluppen
• Kollektivtrafikken langs 

Omkjøringsvegen
• Videre utbygging hovedruter sykkel
• Forbedringstiltak eksisterende 

metrobusslinjer

• Framtidig utvikling av 
metrobuss-systemet

• Nytt bussdepot
• Ila-Flakk-Klett (fv 715)
• Modernisering Gråkallbanen
• Bybane/bytog

Hva gjør vi med disse?



Hva gjør vi hvis vi ikke når målene?

Ved manglende måloppnåelse er partene forpliktet til å ta 
nødvendige initiativ.

Nye tiltak avgjøres gjennom drøftinger mellom avtalepartene.

Er vi der?



Politisk styringsgruppe

Kontaktutvalget

Programrådet

Arbeids utvalget

Leder arbeidet med avtalen.
Behandler handlingsprogram og årlige 
budsjetter.

Statssekretær i SD og KDD
Politisk ledelse i kommunene og 
fylkeskommunen

Politisk ledelse i kommunene og 
fylkeskommunen, ledelsen i Statens 
vegvesen, Jernbanedirektoratet og 
Statsforvalteren i Trøndelag

Vedtar handlingsprogram og årlige 
budsjetter.
Behandler forslag fra Programrådet.
Sender saker til politisk behandling.

Administrativ ledelse i kommunene 
og fylkeskommunen, Statens 
vegvesen, Jernbanedirektoratet og 
Statsforvalteren i Trøndelag

Saksforberedende organ til Kontaktutvalget.
Samordner innspillene fra hvert fagområde.
Lager forslag til prioritering og finansiering.

Administrativt ansatte i kommunene 
og fylkeskommunen, Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet og 
Statsforvalteren i Trøndelag

Saksforberedende organ til Programrådet.

Sekretaria tet Partsuavhengig.

Står for den daglige, administrative ledelsen.
Overordnet styring og rapportering.
Utarbeider forslag til budsjett og 
handlingsprogram. Innstiller til saker i 
Programrådet og leder Arbeidsutvalget.



Miljøpakkens portefølje



Fordeling pr. tiltaksområde

264 pågående prosjekt
tildelt 3,8 mrd. kr

724 mill.

2077 mill. 582 mill. 239 mill. 58 mill. 29 mill. 112 mill.



Fordeling pr. fase

264 pågående prosjekt
tildelt 3,8 mrd. kr

58 mill. 207 mill. 349 mill. 1770 mill. 1439 mill.



Fordeling pr. etat

264 pågående prosjekt
tildelt 3,8 mrd. kr

739 mill.

30 mill.

1890 mill 1108 mill 6 mill. 12 mill. 37 mill.



Prosjektgjennomføring

Utredning Planidé

Prosjekt-
utviklingPlan

PLAN-
PROSESS

GJENNOM-
FØRING

Erverv
Bygge-
plan

Utbygging

Utfordringer:
➢ Ressursmangel - plankapasitet
➢ Avklaring av prosjektinnhold - ulike politiske vedtak
➢ Samordning - ledningsetater
➢ Erverv
➢ Manglende samarbeid mellom partene

Avbøtende tiltak:
➢ Nyrekruttering hos partene - styrking av plankapasitet
➢ Forbedring av interne arbeidsprosesser
➢ Rammeavtaler etablert
➢ Større fleksibilitet i styringssystemet



Forventet gjennomføringstid

PU=prosjektutvikling, REG=reguleringsplan, BP=byggeplan, EV=ervervsprosess, VA=bygging av VA-anlegg, UB=utbygging av 
tiltak



➢ Nydalsbrua (1463)
➢ Tanem - Tulluan (495)
➢ Innherredsveien østre/vestre (351/240)
➢ Kongens gate (343)
➢ Elgeseter gate (928)
➢ Olav Tryggvasons gate (211)
➢ Metrobusstrasé Nyhavna (443)
➢ Trondheim S (293)
➢ Drift kollektivtransport (278)
➢ Hovedsykkelveg rv. 706 (592)

Større pågående prosjekter 

Trondheim stasjonssenter

Nydalsbrua

Innherredsveien østre



Miljøpakkens økonomi



27,4 mrd. til fordeling 2010-29

Lokalt 11 % - Stat 51 % - Bom 38 %



Foreløpig fordeling:

14,7 mrd. til fordeling 2023-29
Ufordelt: 2,6 mrd.

- fleksible midler

Rammeavsetninger: 6,5 mrd.
- ca. 50 % rv-midler programområder

- hovednett for sykkel for hele 
avtaleområdet under utarbeidelse

Fordelt konkrete tiltak: 5,6 mrd.
- hovedveger (0,9 mrd.)
- Metrobuss (1,7 mrd.)
- drift kollektiv (2 mrd.)
- jernbane (340 mill.)



● Byåstunnelen
● Brundalsforbindelsen (del 1)
● Johan Tillers veg (del 2)

● Knutepunkt Sluppen
● Kollektivtrafikken langs Omkjøringsvegen
● Videre utbygging av hovedruter sykkel
● Forbedringstiltak eksisterende 

metrobusslinjer
● Fremtidig utvikling av metrobuss-systemet
● Nytt bussdepot
● Ila-Flakk-Klett (fv. 715)
● Modernisering av Gråkallbanen
● Bybane/bytog

Handlingsrom
● ufordelt: 2,6 mrd.
● rammeavsetninger: 6,5 mrd. (50 %)



Porteføljestyring og politisk påvirkning

Porteføljestyring skjer i praksis på tre måter:
1. Justering i framdrift og rammer i løpet av året (PR/KU)
2. Årlig justering av 4-årig handlingsprogram 

(bystyre/kommunestyre, fylkesting og politisk styringsgruppe)
1. Justering av langsiktig tiltaksplan 

(bystyre/kommunestyre og fylkesting)
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