
Miljøpakken for transport



Miljøpakken: Både politiske 
forpliktelser og investeringsprogram 

Hovedveger 

E6 sør (Tonstad – Jaktøyen)        
Oslovegen m/Sluppen bru
Byåsen tunnel 

Koll/sykkel/miljø

Lokale veger
Kollektivtiltak (>=20 %)
Miljø og sikkerhet
Sykkelvegnett (800 mill kr)

50 %

50 %

Mål/politiske virkemidler: Investeringsprogram:

Redusert CO2-utslipp (20 %)

Redusert bilbruk 

Kollektivprioritering

Arealbruk/lokalisering

Parkering

Miljøvennlige kjøretøy

Reiserådgivning

Trafikksikkerhet



Finansiering: 5,5- av 7 mrd kr er avklart

Uavklart:
Kompensasjon for miljøavgift: 900 mill
Statsbidrag E6 sør (NTP): 600 mill
Belønningsmidler etter 2012

Miljøpakken:

Avklart: 5,5 mrd.kr

Uavklart: 1,5 mrd.kr

= Totalt :  ca. 7 mrd.kr

+ Belønningsmidler: >370 mill.kr

Bom 81 %



Ny bussprioritering 30.06.2008: 

KollektivfeltEksist. koll.felt

Nye koll.felt 2008

Prioritert kollektivtrafikk

Reservering av 5 km 

kjørefelt for busstrafikk

POLITISK VILJE TIL KONTROVERSIELLE GREP:

Redusert bilkapasitet og kortere reisetid med buss i rushtid 



Belønningsmidler og 
Bymiljøprisen som 
landets modigste klimaby

De er tøffe og modige

Navarsete roser politikerne i 

Trondheim

Adressa 30.01.2009

http://www.adressa.no./tv/index.jsp?id=9079


Kollektivfelt

Frigjort bilkapasitet brukt 
til andre formål 

Åpning Nordre 

avlastningsveg:

Redusert 

biltrafikk til 

Midtbyen

POLITISK VILJE TIL KONTROVERSIELLE GREP:



Bomsystem 
Sikrer finansiering og 

reduserer bilbruk

Bomstasjoner:
21 bomstasjoner
7 bomsnitt med betaling i begge 
retninger

Avgift:
• 11-30 kr per passering lette
• 24-72 kr per passering tunge
Tidsdifferensiert avgift med
27 % - 100 % ekstra i rush

Rabatt:
• 20 % med brikke
• maks 1 betaling i samme bomsnitt
hver time
• maks 110 belastninger per måned

Årlig inntekt:

2010 – 2014: 230 mill kr

2015 - 2018:  490 mill kr

Etter 2018: ca 600 mill kr

POLITISK VILJE TIL KONTROVERSIELLE GREP:



Rimeligere takster Periodekort 30 dager

Pris 2010 2018 med

prisstigning

Faktisk pris 2019 ”Rabatt”

Trondheim 685 806 785 - 3 %

Melhus 1030 1212 785 - 35 %

Malvik (Hommelvik) 1140 1341 785 - 36 %

Skaun (Børsa) 1275 1500 785 - 48 %

Orkanger 1525 1795 1055 - 41 %
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MP trinn 2: Om lag 10 mrd. kr

Bom 69 %



Norges første Bymiljøavtale – Staten gir:

• 1 mrd. kr.

til riksveg for kollektiv, 

sykkel, miljø og gåing

• 1,4 mrd. kr.

til Superbuss (50 % 

bidrag)

•1,36 mrd. kr.

i belønningsmidler



Og staten krever: Nullvekst

Nullvekstmålet betyr at all vekst i persontransport 
skal tas med gang, sykkel og kollektiv. 

Transport har halvparten av 

klimautslippene i Trondheim

42 %

28 %

30 %



Staten overtar ledelsen av Miljøpakken

SVV

STFK

TK
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7 mrd kr bevilget 2009 -18

1 kr over lokalt budsjett gir 9 kr i finansiering

1 kr over statlig budsjett gir 2,5 kr i finansiering

1 kr i bompenger gir 2 kr i finansiering

Transportplan 2007: 

75 mill. kr til transport årlig

Miljøpakken 2009 – 2018:

700 mill. kr til transport årlig



Bedre hovedveger – ca 3150 mill kr

E6: Tonstad - Melhus

Rv 706: Nydalsbrua

Rv 706: Byåstunnel



Bedre busstilbud i hele byområdet: 
2300 mill kr

Nye gassbusser (nytt ruteanbud)

Miljøpakken gir tilskudd til drift: flere avganger og lavere takster
Bedre bussholdeplasser og knutepunkt

Elektronisk billettering og signalprioritering

Flere kollektivfelt og bussveger



Tiltak for alle syklister – ca 900 mill kr

41 km nye sykkelanlegg 

9 nye gang- og sykkelbruer

binder bydeler sammen

300 nye P-plasser for sykkel i 

Midtbyen (2400 skoler/utenfor).



Trafikksikkerhet – ca 320 mill kr

Tryggere skoleveger og 

forbedring av ulykkespunkt

15 skoler har fått tryggere skolevei



Bedre bymiljø –
320 mill kr

Støyskjermer og 

gatebrukstiltak



Bedre og kjappere å gå 
– ca 75 mill. kr

Satsing bl.a.

på snarveger

30 utbedret hittil

26 bygges i 2019/20



Trafikkutvikling

• Kollektiv : 73 % vekst

2008-2018

• Sykkel: 55% vekst til/fra 

Midtbyen 2010-2019

• Gange: 29 % vekst til/fra 

Midtbyen 2010-2019

• Bil: 14 % reduksjon over 

bomsnittene 2009-2019 (?)
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Til fots Sykkel Kollektivt* Bil, som bilfører Bil, som 
bilpassasjer

RVU2009/10

RVU2013/14

RVU2017 foreløpig 

RVU2018 foreløpig

Trendbrudd i transportatferden
Reisemåter  i Trondheim 2009/2010, 2013/14 og 2017 (foreløpige tall) 2018 (foreløpige tall)

Kollektivtrafikk økt med mer enn70 %

Sykkeltrafikk økt med nesten 70 %

Gangtrafikken økt med vel 20 % 

Siden 2009



20192018201720162015

Rask vekst i Elbilandelen
Andel av alle kjøretøy gjennom bompunktene i Trondheim

15 %



Bomkostnad i by og omland

I Miljøpakken



Bomkostnad i bydeler i Trondheim

I Miljøpakken



Trondheim 8,4 %

Oslo 15, 0%

Bergen 16,1 %

Stavanger 21 %

Prosent av kjøretid i kø:





Innbyggerne er best fornøyd 
med hverdagsreisen i Trondheim

Jan-feb

2019
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Spm: Har trafikale forsinkelser det 

siste året medført økonomiske tap 

eller merkostnader for din bedrift?

Næringslivet er best 
fornøyd i Trondheim



Tryggeste storbyen å sykle i

Jan-feb

2019



Evaluering etter 10 år
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Ja til bompenger til gang-, 
sykkel- og busstiltak

Endring i holdninger



Halvparten positive, 10 % 
negative til Miljøpakken



Byvekstavtalen utvider Miljøpakken

• Felles bolig- og arbeidsmarked. 

• Trafikkvekst er en felles utfordring.

Får større tiltaks- og ansvarsområde

GEOGRAFISK:

Gjelder perioden 2019 - 2029



By

Bypakke – Bymiljøavtale – Byvekstavtale

BYMILJØAVTALE

Forpliktelser:

 Arealbruk

 Resultater

 Nødvendige tiltak

 Dokumentasjon
Statlige midler:

❖ 50 % investeringstilskudd til kollektivtrafikk (superbuss)

❖ Fullfinansiering av jernbanetiltak (utenfor BMA)

Annen finansiering:

❖ Kommunale bidrag

❖ Fylkeskommunale bidrag

❖ Bompenger

Statlige midler:

❖ Midler til store riksvegprosjekt

❖ Programområdetiltak på riksveg

MILJØPAKKEN

❖ Belønningsmidler

BELØNNINGSORDNINGEN

Statlige midler:

❖ Midler til 

jernbaneknutepunkt

Forpliktelser:

❖ Utvikling av tilbudet på Trønderbanen

❖ Teknologiutvikling

BYVEKSTAVTALE



Styringssystem i byvekstavtalen

Kontaktutvalg
"Administrativ ” 

koordineringsgruppe

Programråd
Innstillende og 

gjennomførende

Trondheimsregionen

Politiske organ
fylke - kommune - stat

Kommunikasjon SEK

SD

KMD

TRFK

SK

MaK

MeK

TKPolitisk 

styringsgruppe

SVV

JD

TRFKSK

MaK

MeK

TK

FM

TKTRFK SVV

PL PL

JD

PL

FM

PLPL PL PL

MeK MaK SK

Øverste organ:

Behandler årsbudsjett

og handlingsprogram

Ansvar for oppfølging av 

byvekstavtalen:

• Budsjett og handlingsprogram 

(omforent innstilling)

• Prosjekt og porteføljestyring 

innenfor rammer i handlingsprogram

• Måloppnåelse og rapportering

Ansvar for gjennomføringen av tiltakene i byvekstavtalen:

• Primære innstillende organ for saker til Kontaktutvalget

• Prosjekt og porteføljestyring innenfor  programområdene i 

saker med enighet og uten prinsipiell og politisk karakter

• Fordeling av rammer for planlegging og administrasjon



OVERORDNET MÅL:

Sikre at veksten i persontarfikken tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Bedre framkommelighet totalt sett ved å tilrettelegge for attraktive alternativ til privatbil, mer 

attraktive bysentre og tettsteder. Ambisjon om færre hardt skadde og drepte. 

LOKALE MÅL:

Mål 1: Det skal slippes ut mindre CO2. 

Utslipp fra transport reduseres i tempo nødvendig for å oppfylle Parisavtalen

Mål 2: Flere skal reise Miljøvennlig.

Økning i miljøvennlige reiser større enn befolkningsveksten

Mål 3: Samordnet areal- og transportplanlegging

Redusere transportbehov, lett og trygt å velge miljøvennlig transport i velfungerende

bo- og arbeidsmarkedsregion.

Mål 4: By- og tettsted mer tilgjengelig for alle

Mål 5: Redusere antall trafikkulykker og ulykker med drepte og hardt skadde

Mål 6: Overholde nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet

Mål 7: Trafikkstøy reduseres for støyfølsom virksomhet (innendørs og utendørs)

Mål 8: Grønnere og mer effektiv næringstransport

Mål 9: Økt brukertilfredshet med tiltak i Miljøpakken

Mål i byvekstavtalen

Dersom det er behov for nye tiltak for å sikre måloppnåelse er 

partene forpliktet til å ta nødvendig initiativ



Arealplanlegging og parkeringspolitikk 
skal understøtte nullvekstmålet

• Hovedtyngden av utvikling i prioriterte tettstedsområder og nær 

knutepunkter

• Effektiv og høy arealutnytting med høy by- og bokvalitet

• ABC-prinsippene ”rett virksomhet på rett sted”

• Utarbeide omforent parkeringspolitikk innen 2021

Partene skal i avtaleperioden:

• lage prosessplaner for utvikling av knutepunktene

• planer for sammenhengende gang- og sykkelnett med god 

atkomst til kollektivsystemet

• planavklare båndlagte areal (for eksempel Ranheim, Hommelvik 

og Stjørdal) 

• lage måleindikatorer for arealutvikling (utgangspunkt IKAP)

• Innarbeide forpliktelsene i byvekstavtalen i regional plan for 

arealbruk og i kommunenes areal- og samfunnsplaner

To byutviklingsprosjekter: Sluppen og Nyhavna



Nye teknologiske løsninger

1. Park & ride Smart = reserverbar innfartsparkering

2. Dynamisk transporttilbud = tilbud som 

optimaliseres underveis ut fra kundenes reisebehov

3. Samkjøring = legge til rette for utvikling av system 

for økt samkjøring

4. Miljøpakkens ”Big data” = samle og 

tilgjengeliggjøre trafikkdata fra alle partene i 

byvekstavtalen

5. Autonome busser= felles teknologiprosjekt med 

mål å teste autonome busser i trondheim



Inntekter 2019 - 2029 Økning

Gang, sykkel og kollektiv langs 

riksveg(funksjon) 3686 2590

Bidrag til Metrobuss 1700 201 (-570)

Knutepunkt og stasjoner langs jernbane 283 283

Belønningsmidler 2724 1874

Sum stat 8393 4948

Kommunale midler 259 56

Fylkeskommunale midler 789 140

Sum i avtale 9441 5143

Statlige riksvegprosjekt 1649 -

Statlige jernbaneinvesteringer (Trønder-

/Meråkerbanen) 4127 -

Netto bominntekt 6900 -

SUM TOTALT 22117 5143

Inntekter i byvekstavtalen

Ca 5072 (2020 kr)

Ca 5272 (2020 kr)



Veiledende rammer Melhus, Malvik og 

Stjørdal

Totalt

2019-29 Per år

Gang, sykkel og kollektiv langs 

riksveg(funksjon) 425 38,6

Tiltak på lokalt vegnett 303 27,5

Knutepunkt og stasjoner langs jernbane 77 7

Sum i avtale 805 73

• Fordeling basert på dagens kjente økonomi og forventninger til framtidige inntekter fra 

bomsystem og stat. Konsekvenser av endrede forutsetninger avklares i Miljøpakkens 

handlingsprogram. Alle tall er i mill kr inkl moms.

• Kommunene og fylkeskommunen refunderer momsen for tiltak på kommunalt og fylkeskommunalt 

vegnett til Miljøpakken.

Inntekter til Melhus, Malvik og Stjørdal

1:14

Ca 825 (2020-kr) Ca 75 (2020-kr)

I tillegg kommer lokal andel av et generelt tilskudd til drift av kollektivtrafikk



Hvor Finansiering mer fra

Stat, fylke og

kommune 

60 %

Mill kr; 1939

Mill kr; 9727

Mill kr; 6908

Bom: 

37,2 %

Stat: 

52,4 %

Lokalt: 

10,4 %



2302

424

6025

2267

3690

273
587

225

168 2086

Hovedveg

Lokalveg

Koll invest

Koll drift

Sykkel

Gange

TS

Miljø

Annet

Ufordelt

Veg 15 %

Kollektiv 46 %

Sykkel 20 %

Gange, TS, 

miljø m.m. 

7 %

Ufordelt 12 %

16 av 18 mrd kr er fordelt 
i byvekstavtalen 2020-29 
(2,1 mrd kr gjenstår til fordeling)

Dagens rammer:

• Videreføring av tiltak til KSSM-

tiltak på samme nivå til 2030.

• Driftstilskudd til kollektivtrafikk 

økt i henhold til omforent avtale

• Forskuttering av Nydalsbrua og 

bygging av ny veg Klæbu del 2

• Uten Byåsentunnelen og 

Brundalsforbindelsen

• Investeringer til kollektivtrafikk 

og sykkel økt i henhold til 

føringene i byvekstavtalen (2020-kr)  



Kollektiv
• 209 mill kr pr år i tilskudd til drift 

fra Miljøpakken i 2020

• 30 % flere kjørte km

• 60 % større kapasitet

• Karbonnøytrale busser

Utvidet rutetilbud, bedre framkommelighet 
og lavere takster for kollektivtrafikken



Tiltak som fremmer gange, sykkel, 
kollektivtrafikk og miljø



Utvikling av knutepunkt på jernbane



Aktiv informasjon og reiserådgiving

Det er viktig å synliggjøre hva en 

får igjen for bompengene:

• Markering av nye prosjekt

• Informasjon i media

• Formidling av resultater

• Kampanjer
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Avtalt tilskudd til drift av 
kollektivtrafikken i Stor-Trondheim

Prisjustert etter kommunal deflator pluss 0,5 % for fylkeskommunal forpliktelse. 

Gjennomsnitt av perioden 2016 – 2020 (2,84 %) benyttet for årene 2021 – 2029.  



Tilbud etter bomforlik

600 mill kr til Metrobuss:

- 300 mill kr mer til investering kollektivtrafikk

- 300 mill kr mindre i bominnkreving

Eksempel på takstreduksjon som gir 300 mill kr lavere bominntekt:

• 4,5 % reduksjon av alle takster (0,5-1,3 kr)

• 6,1 % reduksjon utenfor rushtid (0,7-1,0 kr)

• 22,5 % reduksjon av takstene i helg (2,6-3,5 kr)

• 30,2 % reduksjon kl 17-20 for lette kjøretøy (3,1-4 kr)



500 mill kr mer til reduserte 

kollektivtakster (50 mill kr per år)

Tilbud etter bomforlik

Eksempel på billettreduksjon som gir lavere trafikkinntekt:

• 20 % reduksjon av enkeltbilletter (38->30 kr, 19->15 kr, jf. forslag 

fra venstre) antas å redusere billettinntekt med ca 30 mill kr.

• Gratis for barn og unge å reise kollektivt (0-20 år, jf. AtB) antas å 

redusere billettinntekt med ca 35 mill kr.

• Redusert pris periodebillett 30 dager (voksne 5 %, 

student/ungdom 30 %, honnør/barn 25 %, jf. AtB) antas å redusere 

billettinntektene med ca 32 mill kr.

• Utvidet bytakst til alle kommunene i byvekstavtalen ?



Økonomi og styringsverktøy Miljøpakken



Overordnede politiske 

avklaringer fremover
• Årsbudsjett 2020

• Handlingsprogram 2021 - 2024

• Utbyggingsplan for Miljøpakken til 2029

• Bompengeforliket

• Detaljering av de lokale målene


