
Heidi Fossland  
Leder Miljøpakken, Trondheim kommune 



• Hva er Miljøpakken i Trondheim? 

• Hva omhandler Bymiljøavtalen som 
Trondheim og staten har inngått? 

• Hvordan lykkes? 
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TEMAGRUPPER 

Partnerskap for moderne og 
miljøvennlig transport 

• Tett samarbeid mellom SVV, 
Jernbaneverket, STFK og 
Trondheim kommune 

• Egen beslutningsstruktur med 
hyppige møter. 

 



Klimaforliket Stortinget 2008 

• Mål om å bli et karbonnøytralt 
samfunn i 2030 

• Langsiktig klimapolitikk som kan 
bestå uavhengig av skiftende 
regjeringer 

• fornybar energi, kollektivtransport 
og reduserte utslipp fra transport 
(økt avgift på autodiesel og bensin).  

• Både pisk og gulrot for å stimulere til 
mer miljøvennlig atferd og reduserte 
klimagassutslipp. 



Første tiltak– 5km kollektivfelt i 2008 
Reinnførte bompenger i 2010 



 



Kort historikk 

Miljøpakke 1; kr. 7 mrd.  

2008 (Stortinget 2009) 

Ambisiøs plan m. 10 mål  

  

Miljøpakke 2; kr. 9,5 mrd 

2012 (Stortinget 2013) 

 

Miljøpakke 3; under 

utarbeiding (Stortinget 

2017) 

  



Balansert investeringsbudsjett 

Kollektivtransport, sykkel, 

trafikksikkerhet og miljø  
50 % 

50 % Hovedveger 

Finansiert via:  
Bompenger 
Stat/NTP -  bymiljøavtale 
Belønningsmidler 
Lokale midler 



Gå-satsing 



Sykkelanlegg med høy kvalitet 
Trygge, attraktive og sammenhengende 

Antall syklister økt med +27 % fra 2010-2014 



Kollektivsatsing 

• Mer miljøvennlig 
busspark, hyppigere 
avganger, billigere priser 

• Vekst på noe over 60 % 
de siste syv årene.  

 



Reiserådgiving 

Oppsøkende virksomhet – motivering; adferds- og holdningsendring, 

Opplæring  

Telling og reisevaneundersøkelser 



Veibygging – redusere kø 



Miljøpakken har gitt en 
bærekraftigere by 

Synlig med prosjekt over hele byen 

230 prosjekter så langt 

120 avsluttede prosjekter 

 



Holdningsendring 

Sentio- undersøkelse i april 2016 

•Folk mindre negative til bompenger 

•76 % av trondheimerne er positive til bruk 
av bompenger til grønne transporttiltak 
(2010: 49 %) 

• 84% positive til egne kollektivfelt (2010: 
43 %) 

 

 





Resultat 
Utvikling reisevaner - igjen vekst i personbilbruken  
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Potensial for mer gang-, sykkel- og 
kollektivtrafikk 



Hvordan holde trykket oppe? 



Norges første bymiljøavtale 
signert 12.02.16 

• Kontrakt mellom staten (SVV og 
Jernbaneverket), 
fylkeskommunen og kommunen 

• Verdi: 3,76 mrd kroner (50% 
staten, 50 % lokalt – bompenger, 
privat eller offentlig) 

• Varighet: 2016-2023.  
Reforhandles i 2018 

• Gjelder for Trondheim 
kommunes areal 

 

 



Bymiljøavtalen virkemiddel for å nå 
nullvekstmålet - personbiltrafikk 

Veksten i 
persontrafikken i 
storbyområdene tas 
med kollektiv, sykling og 
gange 
 

I 2050 må vi ha 90 % 
flere miljøvennlige 
reiser 
 



 

Sammenhengende gang/sykkelnett 

”Avtalepartene skal samarbeide om å utvikle et sammenhengende nett 

for alle som sykler og går, med god adkomst til kollektivsystemet. Dette 

inkluderer jernbanen.” 



Superbuss 

Trondheimern

Tenk bane – kjør buss (1,4 mrd) 
Lett å forstå og lett og benytte mht: 
-Frekvens 
-Materiell 
-Hastighet (effektivt) 
 
Superbuss skal  være klar aug. 2019!  
 
FREMKOMMELIGHET 
FREMKOMMELIGHET 
FREMKOMMELIGHET 
 

 



Helt ny rutestruktur 



Kvalitet - gjennomføring 

• 136 superbuss-stasjoner 

• 8 knutepunkt + 
omstigningspunkt 

• Nye endestasjoner 

• Flere strekningstiltak – 
også i Midtbyen. 
Komplekse utfordringer 

• Sykkel- og gange inn mot 
stasjonene 

UTFORDRING: TID OG RESSURSER 



Tre typer risikoreduserende tiltak 

Endringsdyktige kontrakter 
I et anbudsgrunnlag bør det sikres nødvendig fleksibilitet i kontraktene til at det er 
mulig å foreta justeringer av tilbudet, i tråd med behov, etterspørsel, 
fremkommelighet på vegnettet og rammene som myndighetene har satt. 
 
Bygge opp under kundegrunnlaget 
Kommunen må forplikte seg til å bygge opp under tilbudet! Nødvendig 
fortettingsgrad langs traseer og knutepunkt, prioritere rekkefølge for utbygging i 
tråd med superbusstraseene, og iverksette restriktive tiltak for personbilreiser for å 
bedre kollektivtransportens konkurransekraft mot bil. 
 
Følsomhetsanalyser og markedspotensial 
Det må gjennomføres konkrete analyser av hvor mange som berøres av 
omleggingen av tilbudet (sammenlikning av nytt og gammelt tilbud), forventet 
etterspørselseffekt, konkurranseforholdet mot bil og effekter av samlede tiltaks-
/virkemiddelpakker. En viktig del av disse analysene vil være risikoanalyser av 
fremkommelighet langs kritiske strekninger, frem mot knutepunkt og 
omstigningspunkt.  

9.juni.2016 26 



Fortetting langs viktige knutepunkt 

Trafikkreduserende tiltak om vi ikke lykkes!  



Bymiljøpris 2015 byintegrert St. Olav 



Byintegrert campus  

 

 

  

Elgeseter gate kompleks. Elgeseter 
gate som en levende lab; uttesting av 
ulike løsninger for å skape  en levende 
bygate med miljøvennlig moderne 
transport! 
 
”For bycampus er det viktig at 
Elgeseter gate ikke fungerer som en 
barriere for transportflyt internt, men 
at gaten heller fremstår som en 
levende bygate som er med på å sikre 
en vellykket bycampusutvikling”.  
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Utfordrende å øke byggetakten raskt nok 

Midlene til KSSM (kollektiv, sykkel, sikkerhet, miljø) dobles i 2017 



Prosjektorganisering 

Prosjektstyre+AtB (TK)  

Prosjektleder (SVV) 

1 

Prosjektstøtte 

MP – programråd (TK) 

MP - Sekretariat 

MP – KU (SVV) 

2 3 n 1 2 3 n 

Delprosjekt plan (TK)  Delprosjekt bygg (SVV)  

  

Kommunikasjon 

Sekretær 

Controller 

Kvalitetssikring 

HR / Merkantil 



Trafikkreduserende tiltak 

• Parkeringsrestriksjoner;  

– El-biler må betale fra 2017 

– Vilje til redusert antall 
parkeringsplasser? 

• Søker om økte 
bompengetakster; 2 kr. 

• Bedt om en utredning rundt 
hvilke restriktive tiltak vi ellers 
bør igangsette 



Heidi Fossland, Leder Miljøpakken Trondheim kommune 

heidi.fossland@trondheim.kommune.no 

Tlf. 922 55 820 

mailto:heidi.fossland@trondheim.kommune.no

