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Miljøpakken
– arbeid med trinn 2
Henning Lervåg
Prosjektleder
Trondheim kommune

Stortingsbehandling i to trinn
TRINN 1:
• Tiltak innenfor økonomisk ramme avklart våren 2009
• Totalt ca 5 mrd kr
• Beskriver noen prioriterte prosjekt og innsatsområder
• Inneholder ingen helhetlig utbyggingsplan
• Etablering av bomstasjoner
Vedtatt
TRINN 2:
• Tiltak innenfor utvidet finansieringsramme (2011)
• Totalt ca 7 mrd kr
• Kompensasjon for bortfalt drivstoffavgift (900 mill kr)
• Statsbidrag E6 sør (600 mill kr)
• Helhetlig utbyggingsplan (kostnadsrammer, utbyggingsrekkefølge og
gjennomføringshastighet)

• Høyverdig kollektivsystem (superbuss/bybane/trikk)
• Alternativ bruk av bompenger (kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet)
• Bruk av bominntekter til drift av kollektiv (og sykkel?)

Stortinget 2011

Innvendinger fra nabokommunene
• Bommen på Klett finansierer ikke andre vegprosjekt enn E6 sør
Bare 67 - 85 % av kostnadene i bypakke, 50 - 65% som vegprosjekt

• Parallellinnkreving er ikke ulovlig for bompengepakker
Ikke direkte sammenheng mellom hvert enkelt prosjekt og betalingspunkt i bypakker

• Fylkesmannen og Samferdselsdepartementet må ikke stanse
etableringen av bomstasjon på Være
Anke til Sivilombudsmann?

• Forutsetningene er ikke endret ved bortfall av drivstoffavgift
Drivstoffavgiften hører med i trinn 2 som skal behandles av Stortinget i 2011

• Miljøpakken finansieres ikke i all hovedsak av dagpendlere i
nabokommunene
Ca 20 % av inntektene (30 % av bominntektene) kommer fra beboere i nabokommunene

• Takst og takstsystem bryter ikke føringene fra Stortinget
Prinsippene om redusert takst i Okstadbakken (5 kr), tidsdifferensierte takster og
totalrammer for bominntektene, er omtalt i stortingsproposisjonen.

Bomstasjonene åpnet 31. mars
Takster:
Rushtid 7-9, 15-17: 20 kr
Utenfor rush
: 10 kr
Okstadbakken
: 5 kr
Sluppen

Være

Klett

Rabatter:
10 % med brikke, 20 % med avtale og brikke
Tak 90 passeringer per snitt per mnd
Frikort (?)
På Væretrøa og Klett

7 mrd kr ekstra til transporttiltak

Miljøpakken:
Avklart:
5,5 mrd.kr
Uavklart: 1,5 mrd.kr
= Totalt : ca. 7 mrd.kr
+ Belønningsmidler: >370 mill.kr

Uavklart:
Miljøavgift:
60 mill. kr/år (2011-24)
NTP 2010-19:
50 mill. kr/år (2014-19)
NTP 2020-24:
60 mill. kr/år (2020-24)
Belønningsmidler
etter 2012

Balansert utbyggingsprogram

50 %

50 %

Veger

Totalt

E6 sør
Sluppen – Oslovegen
Byåsen tunnel
Sum

1640 mill
800 mill
800 mill
3240 mill

KSM
Lokale veger
Kollektivtiltak
Miljø og sikkerhet
Sykkelvegnett
Sum

420 mill
1300 mill
730 mill
800 mill
3250 mill

TOTALT

6490 mill

E6 sør: 1640 mill

Oppstart i 2010

Ny Sluppen bru og
Osloveg: 800 mill.

Oppstart i
Oslovegen i 2011

Satsing på forbedret kollektivtilbud
BM: 370 mill, MP: 1300 mill
Kollektivbuen
eksisterende gangvegnett

Kollektivbuen

Tverrforbindelse
m/terminal

Kollektivfelt

Holdeplasser
Buffer 200m eksisterende nettverk
Buffer 300m eksisterende nettverk
Buffer 400m eksisterende nettverk

Stamruter

Buffer 500m eksisterende nettverk
Buffer 600m eksisterende nettverk

Miljøpakken gir bedre
regionalt kollektivtilbud
 38 ekstra avganger mellom Hommelvik og Trondheim
hver dag (19 t/r)
 31 ekstra avganger mellom Melhus og Trondheim
hver dag (15,5 t/r)
 15 ekstra avganger mellom Orkanger og Trondheim
hver dag (7,5 t/r)
 Sanntids ruteinformasjon på noen større holdeplasser
(Buvika, Børsa, Stav og Leistad)
 Bidrag til utvidet innfartsparkering på Melhus
 Nye innfartsparkeringsanlegg og bedre holdeplasser
 Bedre framkommelighet i Trondheim
pga signalprioritering

Videre arbeid med trinn 2
- framdriftsplan
o Skissere alternative utbyggingsplaner og
finansieringsløsninger (mai 2010)
o Tilleggsutredninger som grunnlag for
kvalitetssikring (september 2010)

o Helhetlig utbyggingsplan og utvidet finansiering –
behandling i bystyre og fylkesting (desember 2010)
o Kvalitetssikring av Miljøpakken (januar 2011)
o Stortingsbehandling av trinn 2 (juni 2011)

