
Nye mål 2019-29 



 

Revisjon av målene i Miljøpakken 

  
 

 • Målhorisonten i 2018 nærmer seg 

• Ny målhorisont 2019-2029? 

 

Behov for å: 

• endre eksisterende mål? 

• tilføye nye mål? 

 



Forholdet til forhandlinger med 

nabokommuner om Byvekstavtale 

Hvordan vi forholder oss til vedtatte mål for 

Miljøpakken må bli en del av disse forhandlingene 

 



Prosess 
 

● 1. mars: Adressa-folkemøte om Miljøpakken 

● Fram til 15. mars: Partene/gruppene jobber med målene        

● 4. mai: Programråd 

● 2. juni: Presentere høringsutkast rådmannsforum 

Trondheimsregionen 

● 9. juni: Politisk fellesmøte – hovedtrekkene presenteres 

● 16. Juni: Presentere høringsutkast til nye mål i 

Trondheimsregionen 

●  22. juni: Møte med Brukerutvalg 

●  20. juni - 1. september. Høring nabokommuner og brukerutvalg 

●  Behov for politisk fellesmøte fylke, kommune og stat, 

avklaringer og samordning av politiske vedtak 

● Oktober-november: Politisk behandling og vedtak av nye 

mål 

  

 

 



    Målene 
Utvikling 

2012 2013/14 2015 2016 

1. CO2-utslippene fra transport skal 

reduseres med minst 20 % i Trondheim 

innen 2018  
☺ ☺☹ 

 

 

 

 

 

2 50 % av alle reiser med miljøvennlig 

transport i 2018 ? ☺ 

3       Trondheim skal bli Norges beste 

sykkelby  gjennom å investere inntil 

800 millioner kroner i et helhetlig 

gang- og sykkelvegnett innen 2018.  

 

☺ ☺ 

4        Framkommeligheten for 

kollektivtrafikken skal bedres.  ☺ ☺ 

5        Bedre byluft og bymiljø ☺☹ ☺ 

6       Færre skal plages av trafikkstøy ? ? ? ? 

7        En tettere by ☺ ☺ 

8        Mindre utslipp fra egen virksomhet ☺☹ ☹ 

9        Bedre reisevaner i bedrifter og skoler -     

reiserådgiving ☺ ? 

10       Færre trafikkulykker ☺ ☺ 

Eksisterende mål 



Nullvekstvisjon for MP 

1. CO2- 

      reduksjon 

      1/8 

2. Reisemiddel- 

    fordeling 

   2/3/4 

3. Bymiljø 

     

     5/6 

4. Byutvikling 

 

7 

5. Mobilitet 

 

    9/10 

Hovedvisjon 

Hovedmål 

Delmål 

MP og verden Miljøpakken og bysamfunnet MP og individet 

1.1 Utslipp fra 

egen virksomhet 

1.2 Utslipp fra 

anlegg 

2.1 Mer 

attraktivt å sykle 

2.2 Mer 

attraktivt å gå 

2.3 Mer 

attraktivt å reise 

kollektivt 

3.1 Luftkvalitet 

3.3 Støv og støy 

- anleggsarbeid 

3.2 Trafikkstøy 

 

4.1 Fortetting 

 
 

4.2 Transport -  

anlegg 

prioriteres til 

gang, sykkel og 

kollektiv 

 

 

5.1 Trafikkulykker  

  

5.2 Funksjonelle 

overganger 

mellom trsp.midler   

 
5.3 Øke 

miljøvennlig 

reiseadferd 



Hovedvisjon: 

Nullvekstvisjon for Miljøpakken 

I 2030 er Trondheim en menneskevennlig 
by der det er lett å leve miljøvennlig  

 
Miljøpakken skal ha nullvekst for hhv: 
• bil 
• skadde 
• km bilveg 
• forurensning av luft 
• egne kjøretøy 
• kjøretøy i bykjerne 



 

Hovedmål 1: CO2-reduksjon 
xx % i 2020, xx % i 2025 og xx % i 2030. 

 
  

 

Ambisjonsnivå? 

 
Alternativ 2020 2025 2030 

A 20% 50% 70% 

B 30% 60% 80% 

C 50% 70% 95% 

Vedtak klimaplan 

(1991) 

10% 80% 

Mål i klimaplan 

justert, utgpkt 2008 

20% 65% 95% 

Forslag 23% 65% 90% 



Hovedmål 1:  

CO2-reduksjon  
xx % i 2020, xx % i 2025 og xx % i 2030. 

Delmål: 
1.1: CO2- utslipp fra kommunens, fylkeskommunens og 
vegvesenets tjenestekjøretøy skal reduseres 1/3 mer enn 
målene for reduksjon i hele byen. 

 
1.2: CO2- utslipp (og luftforurensing) fra Miljøpakkens 
anleggsvirksomhet skal reduseres tilsvarende som målene for 
reduksjon i hele byen.  

  

 



Hovedmål 2:  

Reisemiddelfordeling (bil/miljøvennlig) 

 
Antall kjøretøykm med personbil skal reduseres med xx % i 2030  

Hvilket ambisjonsnivå legger vi oss på? 
Alt A: 

• 55 % miljøvennlige reiser (gange, sykkel og kollektivt) i 2025 
• 60 % i 2030 

Alt B:  
• 60 % miljøvennlige reiser i 2025  
• 65 % i 2030  

Alt C: 
• 65 % miljøvennlige reiser i 2025 
• 70 % i 2030 

 
Avhenger av hvor mye vi ønsker å redusere personbiltrafikken 

 



 
Hovedmål 2:  

Reisemiddelfordeling (bil/miljøvennlig) 

 

Delmål: 
2.1: Det skal bli mer attraktivt å sykle i Trondheim, og vi skal 
styrke posisjonen som beste storby for syklister. 

 
Indikatorer: 

-   Sykkelandelen skal være over xx % (Avhenger av hovedmålet: 13/15/17 

%) i 2030. 

-   Andel som opplever sykkelturer som attraktive skal øke 

-   Andel som sykler til skolen (sykkel og gange kan sees sammen) 

-   Særlig tilrettelagt sykkelveg skal økes fra 31 km i dag til xxx km i 2030 

(Sykkelgruppa: 100 km, STFK: 20 km i året = 280 km) 

-   Antall sykkelparkeringsplasser 

 
 

 



 

Hovedmål 2:  
Reisemiddelfordeling (bil/miljøvennlig) 

  

 Delmål: 
2.2: Det skal bli mer attraktivt å gå for alle i Trondheim 
 
Indikatorer: 

-   Gå-andelen skal være over xx % (Avhenger av hovedmålet: 29/32/35 

%) i 2030. 

-   Andel som går til skolen 

-   Andel som opplever gåturer som attraktive skal øke 

-   Km ny gangveg/fortau, antall snarveger.  

 

 



 

Hovedmål 2:  
Reisemiddelfordeling (bil/miljøvennlig) 

 

 Delmål: 
2.3: Det skal bli mer attraktivt å reise kollektivt (for alle og alle 
typer reiser) 

 

Indikatorer: 
- Kollektivandelen skal  være over xx % (Avhenger av hovedmålet: 

15/17/20 %) i 2030. 

- Alternativt: Vekst i antall kollektivreiser (buss, tog, trikk og hurtigbåt) 

- Reisetidsforhold kollektiv/bil på utvalgte strekninger 

- Gjennomsnittshastigheten for buss (i sentrale byområder) og på øvrige 

ruter skal øke 

-  Andel som opplever kollektivreiser som positiv skal øke 

(Kundetilfredshetsindeks) 

 

 



 
Hovedmål 3:  

Bymiljø 
Det skal utvikles et bymiljø som sikrer helse og trivsel  

 Delmål: 
3.1: Det skal ikke være fare for å bryte forurensningsforskriftens krav til 

luftkvalitet.  
 

  Indikatorer: 

- Målte verdier for luftkvalitet: Ikke bryte forurensningsforskriftens “øvre 

vurderingsterskel”.  

- NO2: Bør også overholde “nedre vurderingsterskel” fom. 2025. 

- Antall boliger, skoler, barnehager og institusjoner i rød luftsone (jf. veileder 

T-1520) skal ikke øke. 

- Unngå å bygge veg/transportanlegg som medfører at eksisterende boliger, 

skoler, barnehager og institusjoner kommer i rød luftsone 

 



 
Hovedmål 3:  

Bymiljø 
Det skal utvikles et bymiljø som sikrer helse og trivsel  

 Delmål: 
3.2: Trafikkstøy innendørs og utendørs skal reduseres 
 
• Antall boenheter med innendørs støy over 38 dB reduseres med 30% fra 

2012-2030 

• Antall boliger i rød støysone uten tilgang til stille side/uterom (under Lden 55 

dB) skal reduseres med 30% fra 2012 til 2030.  

• Alle barnehager, skoler og helseinstitusjoner skal ha nødvendig uteareal 

med lydnivå under Lden 55 dB 
 

    



 
 
Hovedmål 3:  

Bymiljø 
Det skal utvikles et bymiljø som sikrer helse og trivsel  

 Delmål: 
3.3: Miljøpakkens utbyggingsprosjekter skal ikke føre til støv- og 
støyproblemer i anleggsperioden 

    

 Indikatorer: 

- Man skal etterstrebe å unngå tilgrising av anleggsveger. Synlig tilgrising av tilstøtende 

vegnett aksepteres ikke. 

- Måle luftkvalitet ved prosjekter som genererer støv lenger enn 1 mnd, jf. veileder (T-1520).  

- Unngå (berettigede) naboklager 

- (Minimumskrav: KPA § 23) 

- Virkemiddel 1: Opprette ren og skitten sone, evt. holde alle anleggsveger rene, for å unngå 

tilgrising av tilstøtende vegnett. 

- Virkemiddel 2: Strenge krav som bl.a. renhold av anleggsveger og tilstøtende vegnett 

-  Alle miljøpakkeprosjekter skal støyutredes og tiltak for de mest utsatte skal gjennomføres. 

Virkning for influensområder skal utredes. 

 

 

 



 
Hovedmål 4:  

Byutvikling 
Arealbruk og tilrettelegging av transportanlegg skal bidra til flere 
miljøvennlige reiser 

 Delmål: 
4.1: Reisebehov og reiselengder skal reduseres gjennom fortsatt 
fortetting av byen. 

 
Indikatorer (som for Bymiljøavtalen) :  

• Vekst i andel boliger innenfor 5 km fra Torvet. 

• Vekst i andel besøks-/arbeidsplassintensive arbeidsplasser innenfor 

Midtbysonen og Indre sone for parkeringsdekning. 

• Antall nye boliger i gangavstand fra holdeplass med godt kollektivtilbud. 

• Lokalsentra: Tilrettelegging for kvalitativt bedre funksjonsinnhold og økt 

boligbygging tilknyttet lokalsentra: Fortetting innenfor 5-minuttersbyen 

(450 m) og 10-minuttersbyen (850 m) 

 



 
Hovedmål 4:  

Byutvikling 
Arealbruk og tilrettelegging av transportanlegg skal bidra til flere 
miljøvennlige reiser 

 
 
Delmål: 
4.2: Transportanleggene skal primært prioriteres til gange, 
sykkel og kollektiv, framfor økt personbilkapasitet  

 

 

Rokke ved dagens 50/50-fordeling? 
 



Hovedmål 5:  
Mobilitet  
Enkle, miljøvennlige og trygge reiser skal være en selvfølge for innbyggerne 

 Delmål: 
5.1: Ingen skal skades alvorlig på veier i Trondheim 
 

 
Indikatorer:  

• Antall ulykkespunkter og strekninger skal reduseres med 30 %. 

• Ulykkesstatistikk som brukes i dag? 

 



Hovedmål 5:  
Mobilitet 
Enkle, miljøvennlige og trygge reiser skal være en selvfølge for innbyggerne 

 Delmål: 
5.2: Det skal være enkle og funksjonelle overganger mellom 
transportmidler - gjennom fysisk tilrettelegging og 
teknologiske virkemidler  

 
Indikatorer:  

• Tilgjengelige reiseapper ol.  

• Brukertilfredshetsundersøkelser i kollektivtrafikken 

• Registreringer av ventetid ved overgang på kollektivknutepunkt.  

• Antall sykkel/elsykkel-pooler 

• Antall medlemmer bilpooler 

• Økt innfartsparkering 

 



Hovedmål 5:  
Mobilitet 
Enkle, miljøvennlige og trygge reiser skal være en selvfølge for innbyggerne 

 Delmål: 
5.3: Øke miljøvennlig reiseadferd til og fra jobb, fritidsaktiviteter, 
handel og skole 

 

Indikatorer:  

• Reiserådgivingsaktiviteter 

• Reisevaneundersøkelser knyttet til reiserådgivingen (minst 20 % 

økning i miljøvennlige reiser) 

• Reisrådgivingstiltak i skolene 

• Reisevaneundersøkelser i skolene og tellinger 

(TS-gruppa foreslår minimum 80% gående og syklende) 

 



Prosess 
 

● 1. mars: Adressa-folkemøte om Miljøpakken 

● Fram til 15. mars: Partene/gruppene jobber med målene        

● 4. mai: Programråd 

● 2. juni: Presentere høringsutkast rådmannsforum 

Trondheimsregionen 

● 9. juni: Politisk fellesmøte – hovedtrekkene presenteres 

● 16. Juni: Presentere høringsutkast til nye mål i 

Trondheimsregionen 

● 22. juni: Møte med Brukerutvalg 

●  10. juni - 1. september. Høring nabokommuner og brukerutvalg 

●  Behov for politisk fellesmøte fylke, kommune og stat, 

avklaringer og samordning av politiske vedtak 

● Oktober-november: Politisk behandling og vedtak av nye 

mål 

  

 

 



 
Kommer snart i en postkasse 
nær dere! 
 
Innspill mottas  
med takk! 


