
Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken 

Rita Ottervik, 23. mars 
2017 



2008: Byen og køene vokser - 

          0 kr fra staten til transport i Trondheim 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trafikken vokste fort, vi sto uten penger til å bygge samferdsel og kutte køer



2017:  0 kr fra staten har blitt 

7200 millioner 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
7,2 mrd er utbetalt eller avtalt:�700  mill NTP veg og programområde (KSG) 2010-2019�370 mill belønningsmidler 2009-2012�730 mill belønningsmidler 2013-2016�1 770 mill NTP veg�1 220 mill belønningsmidler Bymiljøavtale til 2023�1 400 mill investeringsmidler til kollektiv, Bymiljøavtale�1 000 NTP (kollektiv, sykkel, gåing), Bymiljøavtale



Slik startet det 
Klimaforliket på Stortinget våren 2008 

Klimautfordringer og 
rask befolkningsvekst 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Spesielt tre viktige utfordringer danner bakteppe for Miljøpakken for transport i Trondheim.1. Byvekst: Gir større arealforbruk/regionforstørring, økt trafikk, og krav om effektiv næringstransport og konkurransedyktige regioner. Gjennomsnittlig vekst på ca 1,5 % både i Trondheim og Trondheimsregionen.2. Kø: Avviklingsproblemer på deler av vegnettet og behov for statlige investeringer.3. Klima: Globale klimaforandringer og lokalt medansvar for å følge opp regjeringens Kimautredning fra 2008, betydningen av attraktive, sikre levende bydeler og en atferd som fremmer folkehelsa. 



Miljøpakkens 10 klare mål – de to første: 
 

Fikk belønningsmidler : Staten krevde rapport om tiltak og resultater 

1. CO2-utslipp fra transport minst 20 % ned 2008-2018 
2. Andel reiser med personbil ned fra 58 til 50 % 2008-2018 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
CO2 utslipp fra transport reduseres med minst 20 %Andelen reiser med privatbil reduseres fra 58- til 50 %Et helhetlig gang- og sykkelvegnett skal på plass (800 mill kr)Framkommelighet for kollektivtransport bedres med 25 % (2010)Alle nasjonale forskrifter for lokale bymiljø ivaretas Antall personer som plages av trafikkstøy reduseres med 15 %80 % av nye boliger innenfor eksisterende tettstedsstruktur, 60 %     av nye arbeidsintensive arbeidsplasser innenfor KollektivbuenKlimautslipp fra transport i egen virksomhet reduseres med 40 %Arbeide for at andre private og offentlige aktører     gjennomfører tilsvarende tiltak Antall trafikkulykker reduseres med minst 20 % med Nullvisjonen     som rettesnor



Omstridt tiltak 1: Kollektivfelt gjennom byen 

Ja til kollektivfelt 
2008: 43 % 
2016: 87 % 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det gikk fort over-�Målinger viste OK med kollektivfelt:  43 % i 2008, 75 % i 2011, 87 % i 2016.



Noe av det vi har fått ut av Miljøpakken 
Startet bygging fort: 
• Tjuvstartet 1,3 km av E6 Sør fra Tonstad til Sentervegen (ferdig 2013) 
• Stavne, ny tunnel førte tungtrafikk ut av Midtbyen (ferdig 2012) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noe av det vi har gjort kommer her, tema for tema



Bedre hovedveger – 3 000 mill. til E6 Sør 

Ferdig til Melhus 2019 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Binder regionen sammen, også viktige sideanlegg til myke trafikanter�Stavne er utbygd�Sluppen kommer med ny bru mv



 Bedre lokalveger – ca 100 mill. investert 
Kystadlia (bildet) 
- biltrafikk 
vekk fra skoler 
 
Sentervegen 
forlenget 
på Rosten 
- kutter kø, bedre for 
buss, sykling og gåing 
 
Johan Tillers veg 
starter nå 
- kutter biltrafikk i 
Heimdal sentrum,  
frigir bru for å 
sykle og gå 



Skal ha 180 km hovednett for sykling 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hovednett for sykling er ett av Miljøpakkens ti mål.�Syklung kutter køer og bedrer folkehelsa.�Stort potensial – 100 000 bilturer hver dag under 3 km.



Bedre å sykle – ca 700 mill. investert 
 31 km nye  

Sykkelanlegg siden 2010 
 
Gang- og sykkelveg 
Klett-Heimdal største 
enkeltprosjekt (krav via 
E6-utbygging) 
 
Åtte bruer binder  
bydeler og 
strekninger sammen 
 
På Elgeseter bru  
kutter syklister 
3 km bilkø 
i en time rush 
 
Over 300 nye p-plasser for 
sykkel i  Midtbyen Bare Kristiansand har litt høyere sykkelandel enn Trondheim 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trondheim is one of the best cities for biking in Norway with a average modal split share of 9 % through the year. We are improving the conditions for cycling in Trondheim in different way and are constructing a main bicycle network. Visibility and safe biking are focused. It is a  growing understanding that more cyclists and public transport improves the efficiency of the whole transport system.



Bedre og kjappere å gå – ca 20 mill. brukt 

Satsing blant annet 
på snarveger 
 
400 kartlagt 
 
11 utbedret hittil 
 
Minst 6 flere i år 
 
Gåstrategi vedtatt 
med tiltak for å få 
flere til å gå mer 
 
Andre byer 
følger etter 



 Trafikksikkerhet – ca 230 mill. brukt  
11 skoler har fått tryggere skolevei 
4 til kommer i år 
 
Tiltak: 
• Nye fortau 
• Sikrere kryss 
• Gang- og sykkelveg  
• Bilfrie snarveger 
• Biler ledet vekk fra skoleveg 
• 40 gangfelt med bedre lys 
 



Vern mot trafikkstøy – 130 mill. brukt 
• E6 Okstadbakkan 
• Østre Rosten 
• Dybdahls veg 
• Bromstadvegen 
• Barnehager 
• Skoler 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Beboere skryter av skjeming i Okstadbakken (Adressa)



Bedre bymiljø – luft og gater 
Gatene: 
• Thomas  Angells  
   østre del som gågate 
• Torvet bussfritt 
• Munkegata utbedret 
• Bidro til Sjøgangen 
 
Bylufta: 
Svevestøv og eksos 
bedre enn på 20 år 





Aktiv reiserådgiving - belønningsmidler 
Noen av tiltakene: 
Prøv elsykkel – bookingsystem 
folk tester gratis ei uke  
(samarbeid med butikker) 
 
Sykkelvennlig arbeidsplass 
Konkurranse, 104 deltok i 2016 
(samarbeid med Næringsforeningen) 
 
Reisevaneundersøkelser 
som start på endring 
St. Olav, RBK, NTNU og flere 
 
Pilotskoler 
Trafikkopplæring og fysiske tiltak på 
skoleveg i kombinasjon 
 
2400 sykkelstativ til skoler 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Belønningsmidlene gjør at vi bygger opp et team som jobber systematisk og målrettet mot virksomheter for å endre reisevaner



Arbeidet gir resultater 
Bystyret fjernet 
aldersgrense for  
sykling til skolen 
 
Miljøpakken utbedrer  
skoleveger 
 
Reiserådgivere inn med 
opplæring, motivasjon, 
sykkelservice  
 
2013: 
21 % i bil til barneskoler 
2016: 
15 % i bil tilbarneskoler 
 
1500 flere sykler 
1000 færre i bil 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sykkelandel økt fra 8 til 27 %, derfor Adressas vinkel på tredobling.



Bedre kollektivtilbud – ca 1 300 mill. hittil  

Investeringer: 
Ca 600 mill.  
 
- før superbuss 
 
Drift: 
Ca 700 mill. 
 
 - før ytterligere 
opptrapping til 
190 mill. per år 
 
 



Kollektiv: Noen av tiltakene 
Takster ned 14 % i Trondheim 
inntil 54 % i regionen i 2011 
 
Mange flere avganger 
 
Over 200 nye gassbusser 
 
24 km nye kollektivfelt 
 
Bedre holdeplasser og 
knutepunkt (som Prinsen) 
 
Sanntidsinformasjon 
 
Innfartsparkering: Miljøpakken 
har hittil finansiert ca 250, de fleste i nabokommuner 
 
 



Vi reiser annerledes 

• Bil: 15 % reduksjon over 
bomsnittene 2009-2016 

 

• Kollektiv : 65 % vekst 
2008-2016 

 

• Sykkel: 51% vekst til/fra 
Midtbyen 2010-2016 

 

• Gange: 28 % vekst til/fra 
Midtbyen 2010-2016 

  

+ 65 % 

+ 28 % 

  - 15 % 

+ 51 % 
Trafikkregistreringer: 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gode resultater: 19 prosent reduksjon i biltrafikken over bomsnittene siden 2009 (når vi også tar med effekten av det reviderte bomsystemet) 54 prosent vekst i kollektivtrafikken siden 2008 20 prosent vekst i sykkeltrafikken til/fra Midtbyen siden 2010. Tellingene viser hele 45 %, men tallene er korrigert ned på grunn av godt vær. Bruk av sykkel har også økt om vinteren. I februar benyttet hele 9 % sykkel som transportmiddel til/fra arbeid.



+8%  +33%  +38%  -21%  -2%  Trafikkendring = 

15 000 færre bilturer hver 
dag 

Trendbrudd i transportatferden i Trondheim 
Reisemåter  i Trondheim 2009/2010 og 2013/14 

RESULTATENE
: 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Observert trafikkendring 2009/10 – 2013/14Beregnet endring  og endring i forhold til hvordan det ville ha vært med dagens befolkning og gamle reisevaner15 000 færre bilreiser- 4 000 bilfører- 11 000 bilpassasjerer34 000 færre bilreiser enn med ”gamle” reisevaner - 19 000 bilførere15 000 bilpassasjerer36 000 flere gang-, sykkel- og kollektivreiser+10 000 gange+ 11 000 sykkel+ 15 000 kollektiv23 000 flere gang-, sykkel og kollektivturer  enn med ”gamle” reisevaner+1 000 gange+ 9 000 sykkel+ 13 000 kollektiv1 000 færre reiser i kategorien ”annet”14 000 reiser er ikke gjennomført,   hvorav 3000 i kategorien ”annet”



15% 

3% 
6% 

10% 

63% 

2% 

17% 

4% 4% 

13% 

60% 

2% 

Ikke mindre bilbruk i Trondheimsregionen 
Reisemåter  i Trondheimsregionen 2009/2010 og 2013/14 

Rissa og Leksvik er ikke med for sammenligning med 2009/2010 



• Periodekort ned 14 % i Trondheim og inntil 54 % i regionen i 2011 
• Reisende i Trondheim betaler ca 75 % av hva reisen koster 
• Reisende i nabokommunene betaler ca 50 % av hva reisen koster 
 

 
     Trondheim er tilbake på prisnivå  

fra 2010 for periodekort 
 
      Nabokommuner anslagsvis  

40 % under 2010-nivå fortsatt 
 

Bedre og billigere busstilbud som eksempel 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Belønningsordningen har tidligere vært benyttet til bl.a. å finansiere bedre og billigere kollektivtilbud også i nabokommunene, herunder også utbygging av innfartsparkering. Takstene ble redusert betydelig i 2011, og er senere trappet noe opp. Takstene i Trondheim ligger nå omtrent på samme nivå som før, mens periodekort i Malvik, Melhus, Skaun ville ha kostet 55 – 90 % mer i dag uten bidrag fra belønningsordningen.



Men 3 av 4 pendler til byen med bil 
RVU 2013/2014 Bilfører Bilpassasje

r 
Sum bil 

Jobbreiser  fra regionen til 
Trondheim 

71 % 3 % 74 % 

Ny utfordring: Biltrafikken øker igjen i Trondheim 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fra okt 2015 til okt 2016:Vekst i trafikken over kommunegrensa 2,2 %, internt i Trondheim 1,45 %



Innbyggerne er mest fornøyd med 
hverdagsreisen i Trondheim 

NAFs spørreundersøkelser: Minst kø og minst forsinkelser i Trondheim 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Folk i Trondheim sier de er sjeldnere forsinket og bruker mindre tid i kø enn folk i andre storbyer.





Næringslivet er mest fornøyd i Trondheimsregionen 
Spm: Har kø og forsinkelser det siste året medført 
økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? 

Bergen Krsand Oslo Stvgr Tromsø 

NHOs 
storbyundersøkelser 
2013 og 2015 

Snitt 



Veien vi har gått 
2008  
0 
 
2010 
5 milliarder 
81 % bompenger 
 
2017: 
15,5 milliarder 
49 % bompenger 
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