
Miljøpakken for transport i Trondheim
Ca 11 mrd 2010-2025

• Bedre
– Hovedvegnett (50 %)
– kollektivtilbud
– tilbud til gående og

syklende

• Mindre
– klimagassutslipp
– køproblemer
– trafikkstøy

• Færre trafikkulykker 



Virkemidler
– pisk og gulrot



1. CO2 utslipp fra transport reduseres med minst 20 %
2. Andelen reiser med privatbil reduseres fra 58- til 50 %
3. Et helhetlig gang- og sykkelvegnett skal på plass 
4. Framkommelighet for kollektivtransport bedres med 25 % (2010)
5. Alle nasjonale forskrifter for lokale bymiljø ivaretas 
6. Antall personer som plages av trafikkstøy reduseres med 15 %
7. 80 % av nye boliger innenfor eksisterende tettstedsstruktur, 60 %

av nye arbeidsintensive arbeidsplasser innenfor Kollektivbuen
8. Klimautslipp fra transport i egen virksomhet reduseres med 40 %
9. Arbeide for at andre private og offentlige aktører

gjennomfører tilsvarende tiltak
10. Antall trafikkulykker reduseres med minst 20 % med Nullvisjonen

som rettesnor

10 hovedmål som skal evalueres årlig

Presenter
Presentation Notes
CO2 utslipp fra transport reduseres med minst 20 %Andelen reiser med privatbil reduseres fra 58- til 50 %Et helhetlig gang- og sykkelvegnett skal på plass (800 mill kr)Framkommelighet for kollektivtransport bedres med 25 % (2010)Alle nasjonale forskrifter for lokale bymiljø ivaretas Antall personer som plages av trafikkstøy reduseres med 15 %80 % av nye boliger innenfor eksisterende tettstedsstruktur, 60 %     av nye arbeidsintensive arbeidsplasser innenfor KollektivbuenKlimautslipp fra transport i egen virksomhet reduseres med 40 %Arbeide for at andre private og offentlige aktører     gjennomfører tilsvarende tiltak Antall trafikkulykker reduseres med minst 20 % med Nullvisjonen     som rettesnor
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Presentation Notes
Den politiske samordningen mellom kommune og fylkeskommune skjer i et Kontaktutvalg der ordfører, fylkesordfører og direktøren i styringsstaben i Vegdirektoratet møtes. Her har det vært hyppige møter for koordinering av politiske prosesser og oppfølging av prosjektporteføljen. De administrative samarbeidsorganene omfatter:et prosjektråd (administrativ ledelse), et arbeidsutvalg (for daglig oppfølging) og samarbeidsgrupper innenfor ulike satsingsområder. I alle disse fora samarbeides det tett om felles løsninger innenfor de ulike fagområdene.Det mest spesielle med organiseringen av Miljøpakken, sammenlignet med den tidligere Trondheimspakken og andre tilsvarende samarbeidsprosjekter, er den tette oppfølgingen fra politisk nivå og det avtalefestede samarbeidet mellom tre parter. Dette har vært en avgjørende forutsetning for å få Miljøpakken på plass, og for å etablere et likeverdig samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Derfor framstår også Miljøpakken langt på veg som ett felles prosjekt med en felles ledelse til tross for at ansvaret er fordelt mellom tre selvstendige aktører/beslutningstakere.



1.3 Behandling i Kontaktutvalget
Konklusjon:
Staten, fylkeskommunen og kommunen er fortsatt tre likeverdige parter etter at Kontaktutvalget (styringsgruppa) 
utvides med deltagelse fra Jernbaneverket og fylkesmannen. Vegvesenet er statens representant. 

Vegdirektøren overtar som leder av Kontaktutvalget. Ledelsen videreføres i et uavhengig sekretariat som utvides med 
en representant fra vegvesenet og en fra fylkeskommunen i tillegg til kommunens to representanter.

Prosjektstyring, økonomi og kommunikasjon etableres som støttefunksjoner til sekretariatet og opprettholdes som før.

Det opprettes en administrativ koordineringsgruppe bestående av representanter fra sekretariatet, vegvesenet, 
fylkeskommunen og kommunen og en faglig koordineringsgruppe bestående representanter fra sekretariatet og 
gruppelederne i de ulike temagruppene. 
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Presentation Notes
Den politiske samordningen mellom kommune og fylkeskommune skjer i et Kontaktutvalg der ordfører, fylkesordfører og direktøren i styringsstaben i Vegdirektoratet møtes. Her har det vært hyppige møter for koordinering av politiske prosesser og oppfølging av prosjektporteføljen. De administrative samarbeidsorganene omfatter:et prosjektråd (administrativ ledelse), et arbeidsutvalg (for daglig oppfølging) og samarbeidsgrupper innenfor ulike satsingsområder. I alle disse fora samarbeides det tett om felles løsninger innenfor de ulike fagområdene.Det mest spesielle med organiseringen av Miljøpakken, sammenlignet med den tidligere Trondheimspakken og andre tilsvarende samarbeidsprosjekter, er den tette oppfølgingen fra politisk nivå og det avtalefestede samarbeidet mellom tre parter. Dette har vært en avgjørende forutsetning for å få Miljøpakken på plass, og for å etablere et likeverdig samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Derfor framstår også Miljøpakken langt på veg som ett felles prosjekt med en felles ledelse til tross for at ansvaret er fordelt mellom tre selvstendige aktører/beslutningstakere.



Nytt bomsystem
mars 2014

Tidsdifferensierte takster
Bom type 1: takst kr 10/20
Bom type 2: takst kr 8 m/u rabatt

Differensierte tungbiltakster

• Timesregel i snitt
• Maksimaltak per mnd
• Evaluering etter ca 1 år



Utbedring av vegnettet, ca 50 % av 11 milliarder

Vegtunnel på Stavne åpnet 2012. Tungtrafikk ut av sentrum og vekk fra bomiljø. 
Sykkelanlegg i tillegg.



Hovedveger
Prosjekt 2014 2015 2016 2017 Totalt

2014-17
2018-23 Totalt

2014-23

E6 Sør
- Sentervegen-Tonstad
- Jaktøya - Sentervegen

172
86

15
500 620 760

187
1966 364

187
2330

Rv 706 Sluppen –
Stavne

30 70 100 440 540

Byåsentunnelen 1150 1150

Sum 258 515 650 830 2253 1954 4207

E6 sør: 2,83 mrd. kr 
totalt  2010-23

Presenter
Presentation Notes
Bominntekter Klett ca 1,6 mrd kr, resten er statlige midler og inntekter fra andre bomstasjoner, totalt 2830 mill kr, nytt kostnadsoverslag nov 2013.Det arbeides for byggestart i 2015.



Første etappe av ny E6 Sør med fire felt åpnet 2013 (Sentervegen-Tonstad).    
Byggestart i 2015 for Tonstad-Melhus. Ferdig 2018. 



Utbygging av Rv 706 med ny Sluppen bru – byggeperiode 2016-
2018



Byåsen tunnel, tverrforbindelse til Byåsen med kobling til ny Sluppen bru.
Start-slutt innenfor perioden 2019-2024.



Lokale veger og gatebrukstiltak, ca 600 mill

Thomas Angells gate 
øst åpnet 2014 –
byens første nye 
gågate siden 2002.

Kystadlia – ny 
lokalveg som kutter 
kjørelengde og sikrer 
skoleveger åpnet i 
2012.

Brundalsforbindelsen, 
Johan Tillers veg mfl. 
Kommer.



Første tiltak : 5 km kollektivfelt gjennom 
byen
Kom i 2008

Senere nye 
kollektivfelt i 
Okstadbakken, 
Strindveien mm

Kommer i 
Jonsvannsveien 
i 2015

Presenter
Presentation Notes
Det første, viktigste og kanskje også modigste tiltaket i Miljøpakken var etableringen av 5 km nye kollektivfelt i sentrale deler av byen. Ikke bygging av nye kollektivfelt, men omdisponering av tidligere bilfelt (og 2+ felt) i juni 2008. Det var avgjørende for at Trondheim ble kåret til landets modigste klimaby i 2008, og sannsynligvis også avgjørende for det sterke statlige engasjement og samarbeid om å få Miljøpakken vedtatt i Stortinget allerede i 2009.Kollektivfeltene har ført til redusert biltrafikk i sentrum (15 %) og bedre framkommelighet for kollektivtrafikantene (16-/25 %). Transportkapasiteten inn til sentrum er øket og bussene har nå sannsynligvis over 70 % av den motoriserte transporten til/fra byen i rushtidene på sørinnfarten/Elgeseter bru.



Nye busser, holdeplasser og knutepunkt,
ca 3 milliarder 

• Flere ruter: 30 % 
flere busser siden 
2008

• Billigere: Takst satt 
ned fra 14-54 % for 
periodekort 2011

• Nye busser, alle fra 
diesel til naturgass

• Flere over på 
biogass i år

• Enklere å kjøpe 
reise (mobillett, 
sanntidsinfo mm)



Tenk bane, kjør buss.

1. Kjøretøy:
Høy kapasitet og komfort, miljøvennlig og profilert. 
Påstigning i alle dører

2. Stasjoner:
Lang plattform. Billettering på 
stasjon. Relativt langt mellom stasjonene

3. Kjørebanen: 
a) Egne kjørefelt/gater
b) Jevn kjørebane

4. ITS:
Sanntidsinformasjon og prioritering i lyskryss

Plan: Superbuss

http://www.youtube.com/watch?v=YUt3G-8F5xM&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=YUt3G-8F5xM&feature=player_embedded


Elgeseter gate
Forprosjekt. 5 alternativer utredet 
videre. 3 veg i dagen og 2 alternativer 
med kulvertløsninger (kort/lang)

Presenter
Presentation Notes
Kostnader  +/- 50%:272 mill veg i dagen691 mill kort kulvert1.169 mill lang kulvert



Superbuss
Høy standard på:
* busser
* holdeplasser
* vegfundament
* informasjon
God framkommelighet

Dragvoll

Presenter
Presentation Notes
Hovedsatsing  er superebusstrasé.



Ny godsterminal Torgård



Tiltak for syklister, 
ca 1,5 milliarder

Røde sykkelfelt i og nær sentrum – de 
første åpnet høsten 2012.

Flere røde felt kommer i år og de 
neste årene.



Bygger fortløpende 
sykkelveger med fortau 
mellom sentrum og 
bydelene.

• Gang- og sykkelbru 
Dalen
• Gang- og sykkelbru 
Tiller

• Fem nye sykkelbruer  i 
år – to på Lade/Rotvoll, 
tre på Rosten ved E6.

• Gang- og sykkelveg 
Heimdal-Klett blir ferdig i 
høst.

Sykkelveger og -bruer binder byen sammen

Søndre Ilevollen



Tilrettelegging for gåing, ca 180 mill

340 snarveger kartlagt - 13 prioritert:
Lager handlingsplan og gåstrategi

Blomsterstien – første snarveg åpnet 20. februar



Snarveger



Prioriterte målpunkt (fra mandatet):
• Skole/universitet
• Lokalsenter/senter
• Arbeidsplasskonsentrasjoner
• Holdeplasser

• Kommunalt eid
• Regulert til formålet

Ikke med i topp 60:
• Snarveger mellom boligområder/deler av 

boligområder
• Snarveger til marka, strandsone, 

Nidelvkorridor og friområder

Fra over 300 
snarveger til 60 til 
topp 13



Trafikksikkerhet, ca 600 mill

Bedre skoleveger (særlig fortau) og sikring av ulykkespunkt



Støytiltak, ca 250 mill

Støyskjerming i Okstadbakken pågår (bildet).
Dybdahls veg starter nå. Skoler og barnehager mm kommer.

Støykartleggingen: 
•17000 boenheter med støy over 60 dB
•23 (78) skoler og 63 (190) barnehager > 55 dB



Gode resultater

• Bil: 19 % reduksjon over 
bomsnittene 2009-2014

• Kollektiv byen: 54 % vekst
2008-2014

• Sykkel: 41% vekst til/fra 
Midtbyen 2010-2014

• Gange: 25 % vekst til/fra 
Midtbyen 2010-2014

+ 54 %

+ 25 %

- 19 %

+ 41 %Trafikkregistreringer:

Presenter
Presentation Notes
Gode resultater: 19 prosent reduksjon i biltrafikken over bomsnittene siden 2009 (når vi også tar med effekten av det reviderte bomsystemet) 54 prosent vekst i kollektivtrafikken siden 2008 20 prosent vekst i sykkeltrafikken til/fra Midtbyen siden 2010. Tellingene viser hele 45 %, men tallene er korrigert ned på grunn av godt vær. Bruk av sykkel har også økt om vinteren. I februar benyttet hele 9 % sykkel som transportmiddel til/fra arbeid.
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				Du endrer størrelse på diagramdataområdet ved å dra nedre høyre hjørne av området.









Nasjonal reisevaneundersøkelse 2013/14 

Samferdselskomiteen Sør- Trøndelag fylkeskommune
8. april 2015

Kilde: TØI 2014 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - nøkkelrapport 
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				Du endrer størrelse på diagramdataområdet ved å dra nedre høyre hjørne av området.







Utvikling i reisevaner 2009/10 – 2013/14 



Resultater RVU

7%

4%

13%

14%



Norges beste sykkelby

Tre mål! 1. Flere syklister
• Sykkelandelen skal dobles (fra 7,5 –

til 15 %)
• Spesielt flere barn, unge og kvinner 

2. Tryggere å sykle
• Færre skadde syklister
• Flere syklister føler seg trygge i 

trafikken
• Trafikkareal merkes og farges

3. Enklere å sykle
• Et sammenhengende hovednett

MÅL:

VISJON:



1. Bygge gode fysiske anlegg

2. God drift og godt vedlikehold

3. Kommunikasjon og opplæring blant syklister og andre

4. Utvikle sykkelvennlig arealbruk

5. Lettere å få med sykkel på kollektive transportmiddel

Målene skal nås gjennom en 
kombinasjon av virkemidler



måleindikatorer

Måleindikatorer registreres og evalueres

Presenter
Presentation Notes
Vi skal følge med utviklingen ved hjelp av spørreundersøkelser, bygge anlegg, holde oversikt over ulykkessituasjonen for syklende.
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Presenter
Presentation Notes
Ikke all biltrafikk er like nødvendigRVU viser at ca. 50% av turene utført av Trondheims befolkning er <3km. En stor andel her er bilturer. Hvilke virkemidler er viktig her?



Nye sykkelveger

http://www.youtube.com/watch?v=Sy11k6UwP3k&noredirect=1

http://www.youtube.com/watch?v=Sy11k6UwP3k&noredirect=1


3

2014-18: Fokus på 8 sykkelruter

Rute  namn 2015 2016 2017 2018 Totalt 
2015-18 

Klæburuta 4,5 4,5

Heimdalsruta 72,8 26,5 1 15 115,3

Brattørruta (Rute øst) 47 7 5 59

Thyholtruta – Ring 3 7 15 22

Midtbyruta 15 15 25 55

Ranheimsruta 16 10 26

Innherredsvegruta 2 16 18

Tillerruta – Ring 5 24 35 59

Drift, punkttiltak * 15 20 15 50

Andre delstrekninger 15,3 19,5 39 57 130,8

Sum 146,6 116 125 152 539,6

Presenter
Presentation Notes
25% av hovednettet har i dag et separate anlegg for sykkel (g/s, sykkelfelt, sykkelveg)25 % av nettet tas nå med i perioden 2014-17.50% gjenstår etter 2017.



Nedre Bakklandet mot Bakke bru 



Tillerruta - Ny bru Bjørndalen

Presenter
Presentation Notes
Building  a shortcut between Søbstad/Kolstad and Tiller.



Ny bru Bjørndalen



Flere syklister hele året

God drift og vedlikehold på sykkelvegnettet

Presenter
Presentation Notes
Of course, winter cycling is a challenge, and there is a need for increased maintenance. This year we had a campain on studded tires, and new methods are tried out on removing snow (salt, snow brushes)



Reiserådgivning, kommunikasjon og opplæring
•Informasjon
•Rådgivning til arbeidsplasser
•Opplæring ved skoler
•Kampanjer og arrangement Sykkelkampanje

Presenter
Presentation Notes
Bruke media både for å fortelle om nyanlegg og gi informasjon om sykkeltilbudet.Hvilke målgrupper driver en formasjon mot:Barn- og ungeHverdagssyklistenTursyklistenPotensielle syklisterVi må skape positive assosiasjoner til sykling, bruke fornuftig budskap som treffer, billig, raskt , enkelt, miljøvennlig, trygt og gir god helse.

http://www.youtube.com/watch?v=l0Guk_5bbQM


06.11.2015

Behov for opplæring?

Presenter
Presentation Notes
Vi må bygge sykkelkultur.



Adskilt sykkelveg (sykkelveg med fortau) – første valg

Presenter
Presentation Notes
Her er det tydelig, vi har et tydelig skille fra veg/fotgjenger



Presenter
Presentation Notes
Her vises ikke kantstein i sykkelkryssingen.Vi mener det er viktig prinsipp utfra trafikksikkerhetshensyn å planlegge kryssingspunktet min. en billengde fra bilveg.



Presenter
Presentation Notes
Her innføres kantsteinen igjen, men med 0- vis.Taktile heller ivaretar universell utforming



Sykkelfelt
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