
Revidert bymiljøavtale 2018–29 

 
 Gjeldende avtale 2016-2023: 

”Det åpnes for å vurdere en 

eventuell reforhandling av 

bymiljøavtalen etter at 

Nasjonal transportplan for 

perioden 2018 – 2029 er lagt 

fram.” 

 

”Ved revisjon vil man 

vurdere å utvide 

avtaleområdet” 

 



Begrepsavklaring for videre arbeid  

Byutredning: 

Analyser for en langsiktig samordnet 

areal- og transportplanlegging 

 

 

Bymiljøavtale: 

Avtale om finansiering og forpliktelser 

for  å nå nullvekstmålet 

 

 

Byutviklingsavtale: 

Avtale med retningslinjer for å sikre at 

krav til arealbruk følges opp slik at vi 

klarer nullvekstmålet 

 

 

Bymiljøindikatorer: 

Registreringer og analyser som 

dokumenterer måloppnåelse 

*trafikkutvikling 

*arealbruk 

*parkering 



Begrepsavklaring for videre arbeid  

Byutredning: 

Analyser for en langsiktig samordnet areal- 

og transportplanlegging 

 

 

Byvekstavtale: 

• Finansiering av transport- og miljøtiltak, 

  spesielt kollektiv, sykkel og gange 

• Forpliktelser om arealbruk som øker 

  kollektivbruken og gjør det enklere å 

  være syklist og fotgjenger 

• Målsetning om nullvekst i 

  personbiltrafikken ved å løse mobilitet ved 

  andre og bedre transporttilbud. 

 

Bymiljøindikatorer: 

Registreringer og analyser som 

dokumenterer måloppnåelse 

*trafikkutvikling 

*arealbruk 

*parkering 



Miljøpakken i Trondheim før Bymiljøavtale 

Annen finansiering: 

 Kommunale bidrag 

 Fylkeskommunale bidrag 

 Bompenger 

 

 

Statlige midler: 

 Midler til store riksvegprosjekt 

 Programområdetiltak på riksveg 

MILJØPAKKEN 

 Belønningsmidler 

BELØNNINGSORDNINGEN 

Miljøpakkens kontaktutvalg 

koordinerer og styrer 

gjennomføringen av tiltak 

finansiert av Miljøpakken og 

Belønningsordningen 



Bymiljøavtale 2016-23 utvider Miljøpakken  

BYMILJØAVTALEN 

 Forpliktelser om: 

o Arealbruk 

o Resultater 

o Nødvendige tiltak 

o Dokumentasjon 
Statlige midler: 

 50 % investeringstilskudd til kollektivtrafikk (superbuss) 

 Fullfinansiering av jernbanetiltak (utenfor BMA) 

Annen finansiering: 

 Kommunale bidrag 

 Fylkeskommunale bidrag 

 Bompenger 

 

 

Statlige midler: 

 Midler til store riksvegprosjekt 

 Programområdetiltak på riksveg 

MILJØPAKKEN 

 Belønningsmidler 

BELØNNINGSORDNINGEN 



Norges første Bymiljøavtale – Staten gir 

• 1 mrd. kr. 

til riksveg for kollektiv, 

sykkel, miljø og gåing 

 

• 1,4 mrd. kr. 

til Superbuss (50 % 

bidrag) 

 

•1,36 mrd. kr. 

 i belønningsmidler 



Ingen gratis lunsj – Staten stiller krav 

Krever: 

NULLVEKST 

i personbiltrafikken, 

samme hvor fort byen vokser 

 

Følger med på: 

•  Trafikkutvikling 

 

•  Parkeringspolitikk 

 

•  Fortetting rundt knutepunkt og 

annen arealbruk 

 

Bakgrunn: 

•  Bidra til å nå nasjonale 

forpliktelser om kutt i utslipp av 

klimagasser 

 

 
 

 

 



3. Hvem yter og hvem får i Miljøpakken i dag? 

Gevinster og ulemper følger 

ikke kommunegrensene. 

 

• Felles bolig- og arbeidsmarked.  

 

• Trafikkvekst er en felles 

   utfordring. 

 

• Betaler etter bruk, ikke bosted. 

 

•  Alle bilistene drar nytte når 

   noen velger annen transport. 
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Hva betaler bilistene fra hver kommune? 

Sum =1510 

Innbetaling i 15 år (mill kr) 



Kortere reisetid 

 Nye veger, bedre kollektivtilbud. 

 Flere i byen går ut av bilkøen og 

    frigjør plass for bil- og busspendlere. 

 

Økt tilflytting med bedre transport  

 Nabokommer vokser fort 

 Kompetanse til næringsliv og 

    offentlige tjenester. 

 

Større verdier 

Skatteinntekter 

Privat og offentlig eiendom stiger i 

   verdi. 

   

  Naboers nytte av transporttiltakene 

Billigere kollektivreiser 

Mer innfartsparkering 

 ca1000 plasser 
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1. Må bety noe for bilbruken i byområdet 

• 3 av 4 pendler til byen med bil 

• Utgjør 13 % av turene som  

  starter eller stopper i Trondheim 

  og 29 % av antall utkjørte km     

 

Målet er NULLVEKST – hvem blir med? 



2. Spleiselag hvor alle bidrar 
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Finansiering i perioden 2010 – 2024 (mill kr) 

Kommunen 

Fylkeskommunen 

Bompenger 

Stat Veg 

Stat Program 

Belønning 

Inv tilskudd 



Orkdal Melhus Klæbu Hommelvik Stjørdal 

Malvik Skaun 

3. Tettstedsutvikling som gjør det 
enkelt å gå, sykle og reise kollektivt 



4. Forpliktelse til å ta i bruk 
restriktive tiltak om nødvendig 

Nødvendig å kombinere pisk og gulrot 

Bilfører 

Til fots 

Bilpassasjer 

Kollektiv 

Sykkel 

Mindre 

attraktivt å 

benytte bil 

Mer attraktivt å 

benytte miljø-

vennlig transport 



5. Tiltak som kan utvide inntekts- 
    grunnlaget i omegnskommunene 

• Lokale bevilgninger 

• 95 mill kr i en 15-årsperiode med samme bidrag 

   per person som i Trondheim 

• Parkeringsavgift 

• 200 mill kr i en 15-årsperiode med 10 kr/time for til 

   sammen 700 parkerende hver dag (5 dager i uka)   

• Lokal bomavgift 
• 480 mill kr i en 15-årsperiode med et påslag på 

   3kr/6 kr i ytre bomstasjoner  

---------- 

• Statlig medfinansiering  



Sentrale problemstillinger 

• Hvilke omegnskommuner er aktuelle?  

• Hvordan ivareta lokale forpliktelser: 

– Arealbruk 

– Trafikkutvikling 

• Hvordan etablere et effektivt beslutningssystem?  

• Hvordan øke og fordele inntektene med flere 

kommuner? 



Prosessen framover 

Avtale 

Forhandlinger 

Internt kommune 

Felles  
formannskapsmøte 

Internt kommune 

Trondheims-
regionen 

16.12.2016 

23-24.3.2017 

Vår 2018 

Orientering om grunnlag og forutsetninger for å delta i 

forhandlinger om en revidert byvekstavtale 2018 - 29 

Interne møter og avklaringer i kommunene.  

Prinsippvedtak om deltagelse. Tiltak for vurdering i 

byutredning.  

Avklare felles rammeforutsetninger for å delta i 

forhandlingene om en byvekstavtale 

Forpliktende vedtak om deltagelse i 

bymiljøforhandlingene 

Forhandlinger med staten om revidert byvekstavtale 

2018 - 2029 

Godkjent avtale. Avtalen vedtas i kommuner  og 

fylkeskommunen og godkjennes i Samf.departementet 


