
Milliardene i Miljøpakken
En historisk mulighet

Miljøpakken forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. De kan 
forandre Trondheimsregionen. Hvordan vil vi bruke dem, og rekker 
vi bygge raskt nok?

Miljøpakkens langsiktig tiltaksplan:
• et kunnskapsgrunnlag for prioritering av tiltak i Miljøpakken
• en plan for bruk av midlene i årene 2022 - 2029. 

Dokumentet:
• Beskriver mål og framtidige utfordringer.
• Viser Miljøpakkens økonomi fram til i dag og for årene 2022-29.
• Drøfter alternativ bruk av midler som ikke er vedtatt disponert.

Miljøpakken fram til 2030 – en plan for utbygging



BOM 38 %
STAT 52 %

LOK. 
10 %

Finansieringsrammer 2009 - 2029

Et spleiselag hvor:
• 1 kr bevilget lokalt gir 10 kr
• 1 kr i bominntekt gir 2,5 kr
• 1 kr i statsbudsjett gir 2 kr 

27 mrd. kr



Bruk før byvekstavtalen 2009-2018

7 mrd. kr

VEG 44 %

KOLLEKTIV 32 %

G/S/TS/M 20%



Byvekstavtalen (20 mrd. kr), 
tilfører 6 mrd. kr (ca. 30 %)

Gamle avtaler

Nye avtaler



Stjørdal, Malvik og Melhus disponerer 
en avtalt ramme

Er enige om å benytte 1/3 i hver kommune

I tillegg driftstilskudd til kollektivtilbud i Malvik, Melhus og Skaun

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Driftstilskudd Malvik, Melhus og Skaun i 2014: 18 mill kr = 20,4 (2019-kr) tilsvarer = 224 mill. kr 2019 – 29.  Forsiktig anslag i rapporten er 150 – 200 mill kr, men indeksregulering tyder på at det er noe høyere.I Bergen går ca 700 mill kr til omegnskommunene til Bergen og fordeles etter folketall. 



Billigere og bedre kollektivtilbud
Totalt ca. 6,7 mrd. kr

• Driftstilskudd: 2,2 
mrd. kr

• Metrobuss:            
1,8 mrd. kr

• Tiltak langs riksveg 
1,9 mrd. kr 

• Knutepunkt jernbane: 
210 mill. kr

• Andre investeringer: 
610 mill. kr

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er totalt avsatt ca. 6,9 mrd. kr til forbedring av kollektivtilbudet (infrastruktur og drift) innenfor veiledende rammer (i tillegg til knutepunkt jernbane). Investeringsmidlene (total ca. 4,6 mrd. kr) går til mer innfartsparkering, bedre holdeplasser, bedre tilgjengelighet til holdeplassene og bedre framkommelighet og kjørekomfort for bussene.  Miljøpakken benytter i også årlig ca. 260 mill. kr (totalt 2,3 mrd. kr) som tilskudd til drift av kollektivtrafikken i storbyområdet (dekker i gjennomsnitt ca. 1/4 av kostnadene, men vesentlig mer for regionale reiser enn i byen). Kommentar:Bortsett fra på jernbanen er det lite konkrete prosjekter som framstår med tydelig regional dimensjon. Metrobusstilbudet er likevel viktig fordi regionale reiser ofte er avhengige av byens interne tilbud for å komme helt fram til målet Utvikling av knutepunkt på Sluppen kan bli viktig som omstigningspunkt for regionale reiser fra sør med videre forbindelse via Byåstunnelen og via et bedre tilrettelagt tilbud på OmkjøringsvegenP.S. Du kan være forberedt på at det er irritasjon i Stjørdal fordi fylkeskommunen har lagt ned «bybussen» til fordel for sterkere satsing på andre ruter. Tilbakemeldingen er at «bytilbudet» kan finansieres gjennom bruk av øremerkede midler til Stjørdal eller ved at Miljøpakken øker sitt driftstilskudd. Fylkeskommunen har forpliktet seg til å opprettholde driftstilskuddet i Stor-Trondheim (nullpunktet). Det gjelder samlet sett, men hva med tilbudet til hver kommune?



Sammenhengende sykkelnett i byområdet
Hovedruter:
• langs riksveg
• Langs fylkesveg og kommunal veg med 

riksvegfunksjon
• Langs annet vegnett med høyere 

samfunnsnytte/måloppnåelse

Totalt 3,3 mrd. kr 

• Vinterdrift: 120 mill. kr
• Sykkelruter riksvegmidler: 1830
• Andre sykkelruter/-tiltak: 1390



Gåing, TS, miljø og reiserådgivning

Totalt 1 mrd. kr 
• Gåing: 240 mill. kr
• Trafikksikkerhet: 410 mill. kr
• Støyskjerming: 200 mill. kr
• Mobilitetsrådgivning: 40 mill. kr
• Gatebrukstiltak: 80 mill. kr



Veger
Totalt ca. 1,5 mrd. kr 
• Nydalsbrua: 750 mill. kr
• Tanem - Tulluan: 350 mill. kr
• Lokale veger: 360 mill. kr



Gjenstår: 15,9 mrd kr 2022-29
til bedring av transporttilbudet i Trondheimsområdet

Kontaktutvalget har godkjent foreløpige 
rammer for bruken av midlene (sak 18/20)

Figuren viser oppdatert oversikt etter 
årsbudsjett og beslutninger i  2021

Kapitalbeholdning

Ufordelt: 2,7 mrd. kr
Rammeavsetninger: 7 mrd. kr

To hovedhensyn i porteføljestyringen:
• Tiltakene skal være målrettede, kostnadseffektive og lønnsomme for samfunnet
• Tiltakene skal være gjennomførbare vurdert ut fra planberedskap og kapasitet



• Størst effekt rettet mot de 
trafikantene de er ment å påvirke

• Pakker av tiltak gir merverdi

• Størst effekt der det er likeverdige 
alternativ

• Størst effekt rettet mot de mest 
følsomme trafikantene 

• Riktig lokalisering gir mindre 
trafikk

Valg av virkemiddel for å nå målene
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En gylden mulighet til 
å løse våre viktigste 
samferdsutfordringer

Behov PlanerPenger

Prosjekt-
utvikling

Reguler-
ingsplan

Byggeplan/
erverv

VA-anlegg 
Utbygging

3,8 år 2,9 år 2,1 år 2,4 år

Hva rekker vi til 2029 og hva risikerer vi uten 
byggeklare prosjekt?

Lang veg fra idé til gjennomføring:

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Miljøpakken kan med alle sine midler lett framstå som en nærmest utømmelig kilde – som den finansielle løsningen på de fleste samferdselsutfordringene. Slik er det ikke. Utfordringene er flere ganger større enn hva vi har å rutte med. Hadde vi hatt flere planer, ville vi ha sett at kostnadene langt overskrider de rammene vi har. En gjennomgang av tidsbruk i de ulike fasene av prosjekt i 2019. Totalt 11 år.  Hva rekker vi til 2029 – og hva er konsekvensen av å ikke ta ut alle pengene vi har lovnad om?  Hvor lenge varer byvekstavtalene. Utvides nok til 2033, men lengre? Trondheim har mere penger enn planer. Det er motsatt i de øvrige byene. 



Alternativer for drøfting
Bruken av ufordelte midler: 
• Bygge Byåstunnel eller ikke?

Fordelingen av rammebevilgninger:
• Benytte mer av statlige programområdemidler 

til sykkel?

Stjørdal, Malvik og Melhus:
• Bruken av rammebevilgningene på konkrete 

prosjekt

Alternativ/ 
Tiltaksområde

Alt.1: 
Gang/sykkel/kollektiv Alt.2: Veg/Byåsen Alt. 3: Kombinasjon
Alt. 1a: Alt 1b: Alt. 2a: Alt. 2b: Alt. 3a: Alt. 3b:

G/S/TS/Miljø 1,2 1,8 0 0,6 0,6 1,2
Kollektiv 1,2 0,6 0 -0,6 0,6 0
Veg 0 0 2,4 2,4 1,2 1,2
Sum 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
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