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Innhold:



● 2017-2019 jobbet jeg med metrobussprosjekt og gateprosjektene
● I 2019 uttrykte jeg at jeg aldri mer ta i et miljøpakkeprosjekt, men vi lærer så lenge det er liv i oss.
● I 2020 var jeg prosjektleder for vegvesenprosjekt i Miljøpakken på utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen
● Miljøpakkesamarbeidet mellom etatene blir stadig bedre

– Vi har stadig større respekt for hverandres fagkunnskap på tvers av etatene og vi er bedre i stand til å bruke 
fagkunnskapen til å dra i samme retning nå.

– Bidrar sterkere tverrfaglig og tverretatlig til hverandres prosjekt på fagnivå og er bedre i stand til å samhandle nå.
– Miljøpakken (Programråd og KU) har blitt mer koordinert. (det kommuniseres bedre mellom partene og de er bedre 

rigget for beslutninger selv om organiseringen ennå ikke/aldri kan sies å være/bli en prosjektorganisasjon slik jeg 
definerer det).

– Tror jeg endelig har forstått systemet i pakken/byvekstsamarbeidet, så nå synes jeg det er gøy å jobbe med 
miljøpakkeprosjekt. I tillegg er det godt å vite at vi bidrar positivt til at byen skal være god å bo i og vokse opp i.

– Alle vi som jobber med miljøpakkeprosjekt er stolte over hva vi får til. Disse prosjektene krever kunnskap innen 
mange fagfelt. Det ligger mengder av læring her (ingeniørfagene, planfaglig, sosiologi og psykologi).

– Kommunikasjon er gøy, og det er mye av det i og rundt prosjektene. –Ingen løser utfordringene alene. 
– Har fremdeles en vei igjen før samhandlingen er komplett, det er et potensiale for forbedring, noe som er naturlig 

siden partene i pakken har ulike roller. (alle partene har sine hensyn å ivareta).
– Vi skal videre fremover bidra med gode beslutningsgrunnlag til våre folkevalgte politikere som tross alt beslutter hva 

vi skal bygge.

Mitt forhold til Miljøpakken:

Vi er på rett vei !



Hvem er vi?



Gangen i sykkelvegprosjektene for SVV’s portefølje i Miljøpakken:

Avklares i 
Miljøpakkens organer

Handlingsprogram

Meldes inn til 
statsbudsjettet (NTP) 
med styringsramme

Få bestilling med 
styringsmål

Detaljprosjektering

Bygging/erverv

Prosjektutvikling

Prioritering og 
vedtak: Fylket 
kommunen(e), Stat



Samhandling i Miljøpakken –ferdig dokument i 2022



Hvorfor formingsveileder ?

Formingsveileder
Hovedsykkelruter

Trondheim

Spare tid i 
planprosessen –
slippe å «finne opp 
kruttet hver gang 

Sikre god kvalitet
• Utforming
• Sikkerhet
• Varighet
• etc.

Enhetlig og 
gjenkjennbar 
utforming

Spare tid og kostn. i:
• Planleggingsfasen
• Prosjekteringsfasen
• Byggefasen 
• Vedlikeholdsfasen

Tverrfaglig 
koordinert

Godt forankret
• Faglig
• Politisk Oppnå en praktisk 

formingsveileder som er 
enkel i bruk og bygger på 
kjent kunnskap.

Sykkelstrategien:
1. Flere
2. Tryggere
3. Enklere

Mål suksesskriterierog



Prosess
Første ideverksted
februar 2020

Høringsutgave
september 2021

Høring
høst 2021

Merknadsbehandling
vår 2022

Revisjon av 
formingsveilederen
høst 2022

Endelig utgave
desember 2022

Arbeid i 
koordineringsgruppe
vår/sommer 2021

Flere ideverksteder
vår/sommer 2020 

Sak i PR
oktober og desember 
2020

Sak i PR
mai 2022

Forankring i TK 
sommer 2022

Orientering i AU 
september 2021



Strekningen RV706 Gildheim-Pirbrua

Bygging 
2024/2025

Under 
bygging, 
ferdig 2023

Ferdig 2021

Bygging 
2024/2025

Bygging 
2025?



Delstrekning 3

Hvor lang tid tar prosessene med planlegging og bygging av delstrekningene?

Utgangspunkt:
(ferdig reg.plan fra 
Lilleby Utbygging)

Startet våren 2020 med 
prosjektering

Ferdig bygd 1. november 
2021

Delstrekning 2 Delstrekning 4 Delstrekning 1

Utgangspunkt:
(ferdig reg.plan fra BaneNor)

Samarbeid med TK 
kommunalteknikk startet 2020

Åpning innen 
sommeren 2023

Konkurransegrunnlag 
2021.

Entreprenør i gang 
mars 2022.

Vedtatt reg.plan
november 2021

Utgangspunkt (SVV):
● Oppstart regplan april 2020 
● Høring høst 2020

Bygging 2024/2025

Utgangspunkt (SVV):
● Oppstart regplan 26.nov 2021 
● Off.ettersyn august 2022
● Sluttbehandling desember 

2022

Bygging 2024

Reg.planprosess:
ca 1,5 år

Bygging:
ca 1-2år avh. av 
kompleksitet



● Gode og forutsigbare budsjettrutiner (gir forutsigbarhet)
● Klare og omforente mål for prosjektet (forankring)
● Delegert myndighet til å ta raskt beslutninger som drar prosjektet i riktig retning
● Tidlig erverv og forhandlinger med berørte parter, god kommunikasjon med berørte parter (gir forutsigbarhet).
● Korte og avgrensede prosesser (over tid) holder energien oppe
● God kommunikasjon med entreprenørene -valg av optimal entrepriseform
● Kompetente medarbeidere med kapasitet
● Kompetente saksbehandlere med kapasitet
● Kompetanse på prosessledelse i komplekse prosjekter
● Dette er ikke sololøp. Ingen kommer videre eller får gjennomført prosjekt uten omfattende samhandling
● Må ha rom for å takle risiko i prosjektene

Viktig for fremdriften/Forutsetning for hurtig gjennomføring:



● Høy kompleksitet i bynære prosjekt
● Mange aktører 
● Infrastruktur i bakken -logistikk
● Tidskritiske faktorer krever god styring (koordinering mellom ulike prosjekt og BaneNor)

Utfordringer og løsninger -eksempler

Kompleksitet eksempel Lillebyområdet





Logistisk nøtt (kople ut og kople inn, grunnstabilisering etc.)



KC-Stabilisering og ledninger



Teknikk

Spuntgrop, rørpressing og 
improvisasjon



Hovedsykkelrute langs Rv706 –fra øst og inn mot byen -utfordringer

Mottaksgrop Thonning Owesens gt

Pressgrop Stjørdalsveien





Graveplan 
forurenset 
grunn



Kart Geoteknikk



Tilsynelatende enkel bygging Leangbrua-Dalenbrua













Flyttevideo











Store kontraster





Rektor på Lilleby skole



● Ja, miljøpakkeprosjekter er komplekse av natur
● Ja, vi må tørre å snakke sammen om målene for å kunne trekke i samme 

retning. Husk at vi har felles målsettinger!
– Høyere andel enn i dag må gå, sykle eller ta bussen i stedet for å kjøre bil.
– Vi må formidle entydige signaler i offentligheten. Faglig er vi enig.

● Lage gode og kunnskapsbaserte beslutningsunderlag for planene. Det er 
politikerne som tar beslutningene!

● Sørg for klar formidling av mål før vi begynner å planlegge
● Tidlige ervervsprosesser
● Korte beslutningsveier og tilstrekkelige fullmakter korter ned tiden for 

planlegging og bygging
● Villighet til å ta risiko i stedet for å vente på avklaringer er ofte bra for 

fremdriften
● God kommunikasjon vil øke forutsigbarheten i fremdriften og økonomien i 

prosjektene
● Ikke vær redd for å involvere andre etater, vi trenger det for å lære av 

hverandre

Det vi kan lære, overføringsverdier for bedre framdrift



Takk for meg –spørsmål?


