
 

 

NYHETSBREV 

26. mars 2018 

Formannskapene i Trondheimsregionen møttes på Hell 22. og 23. mars. Hovedtema var 

Byvekstavtale for regionen. 

 

Spørsmål: 

Vil kommunene rundt Trondheim bli med i en Byvekstavtale for 2018-2029 (Miljøpakke 4)? Den 

skal erstatte Bymiljøavtalen mellom Trondheim, fylkeskommunen og staten. Statens krav er 

nullvekst i personbilbruken. 

Utfordring:  

Hva kan kommunene få av penger til grønn transport, og hva må de gi bla i form av mindre spredt 

utbygging? 

Riset bak speilet: 

Det blir dyrere (bompenger) å kjøre til byen dersom Trondheim alene ikke klarer nullvektsmålet. 

 

Lars Aksnes (staten) leder i Kontaktutvalget for Miljøpakken 

Målet er en ny avtale i løpet av 2018. Staten vil ikke overstyre kommunenes arealbruk, men med spredt 

utbygging må andre virkemidler skjerpes. Blant dem er mer bompenger. 

Joar Nordtug, Statens vegvesen 

Har laget et kunnskapsgrunnlag – Byutredning. Den beskriver en miks av tiltak som viser hva som trengs for 

å klare nullvekstmålet. Uten tiltak vil biltrafikken øke kraftig pga folkeveksten.  Gulrot som billigere buss og 

flere gang- og sykkelveger er ikke nok. Bompenger og regulert parkering er nødvendig. Biltrafikken har gått 

ned i Trondheim men opp i randkommunene. 

Henning Lervåg, leder i Miljøpakkens sekretariat 

Det er lite penger å slåss om, rammene for statens bidrag til store kollektivprosjekt i byområdene er 

allerede sprengt. Men: 

1. Vi kan forhandle om mer belønningsmidler. 

2. Det finnes flere milliarder til tiltak langs riksveger. Innfartsparkering og gang- og sykkelveger aktuelt. 

Per Olav Skurdal Hopsø, Trøndelag fylkeskommune 

Må jobbe for høyere kapasitet på tog og buss, og felles billettsystem. Kommunene som blir med bør få 

lokalbuss som mater til knutepunkt. Metrosystem for hele regionen. Knutepunkt i regionsentrene må 

utvikles til å bli mer enn stasjoner. 

Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet 

Kostnadskutt gjør at det bør være klart for elektrifisering av Trønderbanen. Målet er dobbeltspor med mye 

raskere tog og flere avganger. 

Rita Ottervik, Trondheim kommune 

Vi sto nesten uten penger før Miljøpakken gjorde det mulig å bygge ut transportsystemet. Sykkelveger og 

snarveger er en suksess. Kommunene som blir med må få bruke reiserådgiverne våre. De hjelper 



 
 

 
 

virksomheter med å legge til rette for grønnere transport. Mange flere går eller sykler til skolene i 

Trondheim nå enn for noen år siden.  Klare budskap: 

 Om Trondheim ikke klarer nullvekstmålet må vi skru opp bompengene. 

 Kommunene som ikke blir med risikerer bare pisk, ingen penger til tiltak. 

 

Kommunenes ønskelister – med forbehold om at flere mangler formelle vedtak  

STJØRDAL 

* Stjørdal stasjon må ha mer parkering, behov for dyr undergang. 

* Gang- og sykkelveger inn mot knutepunkt. 

* Innfartsparkering ved flere busstopp. 

Forpliktelser:  

* OK med høy arealutnyttelse i sentrum og nei til store boligfelt spredt, men vi må ha lov til å utvikle 

grendene. Transporten der utgjør ingenting i volum. 

* Har prinsippvedtak om å regulere parkering. 

MALVIK 

* Bedre kollektivtilbud. 

* Kryssing av jernbanen i Hommelvik. 

* Innfartsparkering. 

Vi reiser mye (pendling), men har bare 5 prosent kollektivandel mot 11 prosent i Trondheim. Mye å hente. 

INDRE FOSEN 

* Innfartsparkering flere steder enn Vanvikan. 

* Felles takst for hele regionen. 

* Oftere hurtigbåt. 

PS: Trondheim har blitt enn flott by å reise til; ren og fin, mange sykler og går. 

KLÆBU 

* Oftere buss. 

* Mer innfartsparkering. 

* Gang- og sykkelveg. 

MELHUS 

* Mer innfartsparkering. 

* Bedre buss- og togtilbud. 

* Felles billettløsning for buss og tog og felles takst i hele regionen. 

* Parkeringshus i sentrum for reisende med buss og tog. 

Forpliktelser: 

* Bompenger på ny E6 blir i seg selv et brutalt virkemiddel for å nå nullvekstmålet i  Melhus og Midtre 

Gauldal. 

 

SKAUN 

* Mer innfartsparkering. 

* Bedre kapasitet på bussen. 



 
 

 
 

ORKDAL 

* Mer innfartsparkering. 

* Lokal bybuss for mating til/fra boligfelt. 

* Lavere busstakst og felles takst for nye Orkland kommune. 

* Har tro på snarveger som tiltak. 

MIDTRE GAULDAL 

* Innfartsparkering. 

* Bedre busstilbud og økt frekvens på toget. 

* Matebuss til Støren. 

* Bytakst i hele regionen. 

 

Lars Aksnes (staten) oppsummert 

Flere ønsker enn det er penger til, men tenk langsiktig. Avtalen skal gå til 2029. 

Hva skjer nå? 

Kommunene er innstilt på å delta i forhandlinger med staten (statssekretærer). Trolig vil en ordfører og en 

rådmann representere de åtte randkommunene ved bordet, men planen er at alle skal være tett på hele 

veien. Resultatet avgjør hvem som blir med. 

 

Se presentasjoner om fra Hell om Byvekstavtalen. 

 

Se videoer og nyheter fra regionen i nyhetsstrømmen på trondheimsregionen.no.  

 

God påske! 

 

http://trondheimsregionen.no/

