
Miljøpakken - reforhandling av Byvekstavtalen

Felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen 02.09.2022



Det Miljøpakken har gjort 2010-2022



Vær så god!

E6 Sør
(8 km – fire felt)

Bil

Eksempler på hvordan Miljøpakken har bidratt til bedre fremkommelighet og mer attraktive bysentra og tettsteder

30 km kollektivfelt

230 nye eller 
oppgraderte 
holdeplasser

200+ mill.kr. i årlig 
tilskudd til drift

Felles bytakst

Samme billett på 
buss, trikk og 
jernbane

Kollektiv

40 km sykkelvei 
eller sykkelfelt

700 p-plasser i 
Trondheim sentrum

3 sykkelhoteller

Sykkel

100 nye eller 
oppgraderte 
snarveier

Gåing

8,5 km fortau

8,5 km gang- og 
sykkelvei

22 skoler med 
tryggere skolevei

Trafikksikkerhet

Nærmiljø
15 000 m 
støyskjerming



E6 Sør



100 snarveier siden 2014



Anlegg for gående og syklende 

40 km sykkelanlegg
- 24 km sykkelveg med fortau
- 16 km sykkelfelt/-gater



8500 meter nye fortau 

8500 meter gang- og 
sykkelveg



22 skoler med tryggere skoleveg



230 holdeplasser 
30 km kollektivfelt

Kollektiv - utbygging



Kollektiv – billigere buss, trikk og tog

Miljøpakken dekker + 25 % 
(ca 280 mill) av drift

2010/11:
* Takster ned 14-54 %
* Takst halvert i snitt i

randkommuner

2005:
* Passasjerer betalte 100 % av

kostnad

2022:
* Passasjerer betaler 50 % av 

kostnad



Kollektiv – mer buss for pengene
2019:
+ 60 % kapasitet



Økonomi



27,4 mrd. til fordeling 2010–29   Ca. 11 mrd. brukt

Lokalt 11 % - Stat 51 % - Bom 38 %



Statlige forpliktelser:

Finansieringskilder 2019-2029
•56% statlige midler
•34% bompenger
•10% lokale midler

De statlige rammene har økt

Bompenger innkrevet i Trondheim kan 
brukes i hele avtaleområdet

Størst usikkerhet knyttet til bompengene

Jernbanesatsing finansieres 100% av 
staten



Dagens Byvekstavtale



Byvekstavtale signert juni 2019
Tre nye kommuner
Litt mer penger
Statlig ambisjon om satsing på tog



Ingen gratis lunsj – Staten stiller krav

Krever:
● Nullvekst i 

personbiltrafikken
● Effektiv arealbruk

Følger med på:
•  Trafikkutvikling
•  Parkeringspolitikk
•  Arealbruk

Bakgrunn:
•  Bidra til å nå nasjonale 
forpliktelser om kutt i utslipp av 
klimagasser



Reforhandling - aktuelle problemstillinger



Ny E6 - men to tog i timen utsattNy E6 raskt -
to tog i timen forsinket
Kompensasjon?



Mindreforbruk
- gateprosjekter på 
etterskudd



Ny innretning på kollektivtrafikken



Få med kommunene i vest
- Skaun og Orkland?





Bompenger til 2033?
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