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Teamleder Odd Nygård, Trøndelag fylkeskommune





- Før juni 2014. E6 og hovedveg inn til byen

- 2017.  Prøveprosjekt med sykkelveg

- August 2019. Reguleringsplan Stating Dahls gate – Saxenborg alle vedtatt

- Mars/april 2020. Vedtak om bygging i bystyret og fylkesutvalget

- April 2020. Prosjektering igangsatt

- Desember 2022. Tilbudet utlyst

- Januar 2023. Tilbudsfrist

- April 2023. Byggestart

- Senhøsten 2025. Ferdig anlegg

Historikk Innherredsveien



• Ledes av Knut Forsmark, Trøndelag fylkeskommune

• Rådgiver er Asplan Viak AS

• Trondheim kommune, kommunalteknikk Vann- og avløp aktivt med

• Nettselskapet Tensio aktivt med

Prosjektering





Nye og gamle:
• Vann- og avløpsledninger
• Høyspent- og lavspentkabler
• Tele- og fiberkabler

Planarbeid
Mange detaljer som skal 
på plass og henge sammen



• Bussene skal gå hele tiden på tofelts gate. Korte enfelts strekninger

• Deler av gata vil bli stengt for biler

• Sykelister vil i perioder bli henvist til sidegatene

• Det skal være adkomst til inngangsdørene

• Krav om at håndholdte maskiner som går på faststrøm eller batteri

• Ikke anleggsvirksomhet på hele strekningen samtidig

Anleggsperioden



• Prinsipielle ting bør være avklart før byggeplan
• Når gater skal bygges om, må ledninger og kabler utbedres
• Innherredsveiprosjektet er et stort vann- og avløpsprosjekt
• Nytt 132 kV hovednett for Tensio
• Ledning og kabeletater trenger tid til forprosjekt og byggeplan
• Få med disse etatene tidlig i prosjekteringen 
• Beregn 2 – 3 år fra vedtak om utbygging til anleggsstart
• Fint om TK kan ta diskusjonene internt og snakke med en 

stemme utad.

Erfaringer så langt





• Fylkesutvalget ønsker at Innherredsveien skal bygges 
med så lave klimagassutslipp som mulig og ber om at 
det gis insentiver i anbudet for å redusere utslippene fra 
bygg- og anleggsfasen av prosjektet.

• Bystyret .. ber om at det gis insentiver i anbudet for å 
redusere utslippene fra bygg- og anleggsfasen av 
prosjektet.

Klimagassutslipp



Mange veger til Rom





Tildelingskriterier

K3 Fossilfri anleggsplass belønnes ut fra andelen nullutslipp anleggsmaskiner som tilbys.



Kompensasjon for bruk av nullutslipps anleggsmaskiner

Kompensasjonen faktureres på egen faktura og kan faktureres 1. januar 
og 1. juli hvert år så lenge anlegget pågår.





Klimatiltakene er litt upløyd mark for oss. Vi 

håper å kunne sitte igjen med kunnskap som vi 

kan bruke ved nye prosjekter



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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