
Resultatene i Miljøpakken og 
innholdet i Byvekstavtalen



Miljøpakken: Både politiske 
forpliktelser og investeringsprogram 

Hovedveger 

E6 sør (Tonstad – Jaktøyen)        
Oslovegen m/Sluppen bru
Byåsen tunnel 

Koll/sykkel/miljø

Lokale veger
Kollektivtiltak (>=20 %)
Miljø og sikkerhet
Sykkelvegnett (800 mill kr)

50 %

50 %

Mål/politiske virkemidler: Investeringsprogram:

Redusert CO2-utslipp

Redusert bilbruk

Kollektivprioritering

Arealbruk/lokalisering

Parkering

Miljøvennlige kjøretøy

Reiserådgivning

Trafikksikkerhet



7 mrd kr bevilget 2009 -18

1 kr over lokalt budsjett gir 9 kr i finansiering

1 kr over statlig budsjett gir 2,5 kr i finansiering

1 kr i bompenger gir 2 kr i finansiering

Transportplan 2007: 

75 mill. kr til transport årlig

Miljøpakken 2009 – 2018:

700 mill. kr til transport årlig
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RVU2009/10

RVU2013/14

RVU2017 foreløpig 

RVU2018 foreløpig

Trendbrudd i transportatferden
Reisemåter  i Trondheim 2009/2010, 2013/14 og 2017 (foreløpige tall) 2018 (foreløpige tall)

Kollektivtrafikk økt med mer enn70 %

Sykkeltrafikk økt med nesten 70 %

Gangtrafikken økt med vel 20 % 

Siden 2009



To av tre hovedveger og noen lokale 
veger er bygd eller klar for bygging

• E6 fire felt 

(8 km, 3 mrd kr)

Nydalsbrua (tidl.

Sluppen bru byggeklar)

• Kulvert som styrer 

tungtrafikk utenfor 

sentrum (Oslovegen)

• Lokale veger bla for

å få trafikk unna skole



Kollektiv

• Sentrumsterminal

• 30 km kollektivfelt

• Metrobuss: 

135 stasjoner,

14 knutepunkt

9 strekningstiltak

• 209 mill. kr. per

år i tilskudd til 

drift

Utvidet rutetilbud, bedre 
framkommelighet og lavere takster for 
kollektivtrafikken



• 41 km nye anlegg

• 9 gang- og

sykkelbruer

• + 300 nye p-plasser

for sykkel i sentrum

• 2400 sykkelstativ

ved skolen

Mange sykkelanlegg, men vi 
kunne ha bygd flere



Bedre og tryggere veger for fotgjengere

• 16 skoler med

sikrere skoleveg

• 50 snarveger

utbedret



Bedre bymiljø

Støyskjermer og 

gatebrukstiltak
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Evaluering etter 10 år
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Bypakke – Bymiljøavtale – Byvekstavtale

BYMILJØAVTALE

Forpliktelser:

 Arealbruk

 Resultater

 Nødvendige tiltak

 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

Statlige midler:

❖ Midler til 

jernbaneknutepunkt

Forpliktelser:

❖ Utvikling av tilbudet på Trønderbanen

❖ Teknologiutvikling

BYVEKSTAVTALE



Byvekstavtalen utvider Miljøpakken

• Felles bolig- og arbeidsmarked. 

• Trafikkvekst er en felles utfordring.

Får større tiltaks- og ansvarsområde

GEOGRAFISK:

Gjelder perioden 2019 - 2029



OVERORDNET MÅL:

Sikre at veksten i persontarfikken tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Bedre framkommelighet totalt sett ved å tilrettelegge for attraktive alternativ til privatbil, mer 

attraktive bysentre og tettsteder. Ambisjon om færre hardt skadde og drepte. 

LOKALE MÅL:

Mål 1: Det skal slippes ut mindre CO2. 

Utslipp fra transport reduseres i tempo nødvendig for å oppfylle Parisavtalen

Mål 2: Flere skal reise Miljøvennlig.

Økning i miljøvennlige reiser større enn befolkningsveksten

Mål 3: Samordnet areal- og transportplanlegging

Redusere transportbehov, lett og trygt å velge miljøvennlig transport i velfungerende

bo- og arbeidsmarkedsregion.

Mål 4: By- og tettsted mer tilgjengelig for alle

Mål 5: Redusere antall trafikkulykker og ulykker med drepte og hardt skadde

Mål 6: Overholde nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet

Mål 7: Trafikkstøy reduseres for støyfølsom virksomhet (innendørs og utendørs)

Mål 8: Grønnere og mer effektiv næringstransport

Mål 9: Økt brukertilfredshet med tiltak i Miljøpakken

Mål i byvekstavtalen

Dersom det er behov for nye tiltak for å sikre måloppnåelse er 

partene forpliktet til å ta nødvendig initiativ



Inntekter 2019 - 2029 Økning

Gang, sykkel og kollektiv langs 

riksveg(funksjon) 3686 2590

Bidrag til Metrobuss 1700 201 (-570)

Knutepunkt og stasjoner langs jernbane 283 283

Belønningsmidler 2724 1874

Sum stat 8393 4948

Kommunale midler 259 56

Fylkeskommunale midler 789 140

Sum i avtale 9441 5143

Statlige riksvegprosjekt 1649 -

Statlige jernbaneinvesteringer (Trønder-

/Meråkerbanen) 4127 -

Netto bominntekt 6900 -

SUM TOTALT 22117 5143

Inntekter i byvekstavtalen

Ca 5072 (2020 kr)

Ca 5272 (2020 kr)



Veiledende rammer Melhus, Malvik og 

Stjørdal

Totalt

2019-29 Per år

Gang, sykkel og kollektiv langs 

riksveg(funksjon) 425 38,6

Tiltak på lokalt vegnett 303 27,5

Knutepunkt og stasjoner langs jernbane 77 7

Sum i avtale 805 73

• Fordeling basert på dagens kjente økonomi og forventninger til framtidige 

inntekter fra bomsystem og stat. Konsekvenser av endrede forutsetninger avklares i 

Miljøpakkens handlingsprogram. Alle tall er i mill kr inkl moms.

•Kommunene og fylkeskommunen refunderer momsen for tiltak på kommunalt og 

fylkeskommunalt vegnett til Miljøpakken.

Inntekter til Melhus, Malvik og Stjørdal

1:14

Ca 825 (2020-kr) Ca 75 (2020-kr)



Hvor Finansiering mer fra

Stat, fylke og

kommune 

60 %

Mill kr; 1939

Mill kr; 9727

Mill kr; 6908

Bom: 

37,2 %

Stat: 

52,4 %

Lokalt: 

10,4 %
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Hovedveg

Lokalveg

Koll invest

Koll drift

Sykkel

Gange

TS

Miljø

Annet

Ufordelt

Veg 16 %

Kollektiv 44 %

Sykkel 20 %

Gange, TS, 

miljø m.m. 

11 %

Ufordelt 11 %

18,2 mrd kr hvorav 2,1 mrd kr er 
ufordelt i byvekstavtalen 2020-29

Dagens rammer:

• Videreføring av tiltak til KSSM-

tiltak på samme nivå til 2030.

• Driftstilskudd til kollektivtrafikk 

økt i henhold til omforent avtale

• Forskuttering av Nydalsbrua og 

bygging av ny veg Klæbu del 2

• Uten Byåsentunnelen og 

Brundalsforbindelsen

• Investeringer til kollektivtrafikk 

og sykkel økt i henhold til 

føringene i byvekstavtalen (2020-kr)  



Metrobuss i sentrum

Innherredsvegen prøveprosjekt

O.Tryggvasons gt prøveprosjekt

Elgeseter gt midtstilte kollektivfelt?



Utvikling av knutepunkt på jernbane



Tiltak som fremmer gange, sykkel, 
kollektivtrafikk og miljø



Arealplanlegging og parkeringspolitikk 
skal understøtte nullvekstmålet

• Hovedtyngden av utvikling i prioriterte tettstedsområder og nær 

knutepunkter

• Effektiv og høy arealutnytting med høy by- og bokvalitet

• ABC-prinsippene ”rett virksomhet på rett sted”

• Utarbeide omforent parkeringspolitikk innen 2021

Partene skal i avtaleperioden:

• lage prosessplaner for utvikling av knutepunktene

• planer for sammenhengende gang- og sykkelnett med god 

atkomst til kollektivsystemet

• planavklare båndlagte areal (for eksempel Ranheim, Hommelvik 

og Stjørdal) 

• lage måleindikatorer for arealutvikling (utgangspunkt IKAP)

• Innarbeide forpliktelsene i byvekstavtalen i regional plan for 

arealbruk og i kommunenes areal- og samfunnsplaner

To byutviklingsprosjekter: Sluppen og Nyhavna



Nye teknologiske løsninger

1. Park & ride Smart = reserverbar innfartsparkering

2. Dynamisk transporttilbud = tilbud som 

optimaliseres underveis ut fra kundenes reisebehov

3. Samkjøring = legge til rette for utvikling av system 

for økt samkjøring

4. Miljøpakkens ”Big data” = samle og 

tilgjengeliggjøre trafikkdata fra alle partene i 

byvekstavtalen

5. Autonome busser= felles teknologiprosjekt med 

mål å teste autonome busser i trondheim





Mulig inntektsøkning

TILBUD ETTER BOMFORLIK:

• 300 mill kr mer til investering i 

kollektivtrafikk:

- 60 mill. kr mer per år fra staten til

Metrobuss

- forutsetter 30 mill kr mindre i  

bominnkreving

• 500 mill kr mer til redusert takst 

kollektivtrafikk

- 50 mill kr per år til reduserte

kollektivtakster

• Mer fleksibel bruk av statlige 

programområdemidler.

Kan benyttes på andre tiltak for

kollektiv og sykkel når dette gir 

bedre effekt enn langs riksveg

BOMINNTEKT:

• Eventuell innføring av elbilavgift kan gi ca

120 mill kr til sammen over to år (2020 og 

2021)

Totalt:

Bomforlik 800 mill + Elbil 120 mill =920 mill kr:


