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SAKEN GJELDER: 
HØRING AV BYUTREDNING FOR TRONDHEIMSOMRÅDET  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 

1. Det er positivt at det foreligger et nytt kunnskapsgrunnlag for Trondheim og 
Trondheimsregionen om virkninger av arealutvikling og bruk av virkemidler for å nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikk.  
 

2. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, er opptatt av å ivareta 
transportbehovet i regionen, og legge til rette for regionforstørring. Målet er å 
opprettholde eller forbedre mobiliteten, men med en økning av reiser i form av gange, 
sykkel og kollektiv.  
 

3. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, påpeker at resultatene i de ulike 
byutredningene ikke er sammenlignbare på tvers av byområdene. Det er gjort ulike valg i 
utredningene som påvirker sluttresultatet. Dette gjelder spesielt i de samfunnsøkonomiske 
vurderingene. Det er viktig at dette kommer klart fram, dersom byutredningene skal 
benyttes som sammenligningsgrunnlag mellom byområdene.  
 

4. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, mener at befolkningsprognosen 
som er lagt til grunn fra SSB ikke gir et riktig bilde av befolkningsveksten i 
Trondheimsregionen. Beregninger gjort for Trondheimsregionen gjør at man antar at 
veksten vil kunne skje raskere. En sterkere vekst vil kreve kraftigere virkemidler enn hva 
utredningen viser, dersom man skal nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. 
Byutredningen må suppleres med de lokale prognosene som er utarbeidet for 
Trondheimsregionen.  
 

5. Begrunnet med punktene ovenfor mener Skaun kommune, som en del av 
Trondheimsregionen, at Statens vegvesen må supplere kunnskapsgrunnlaget til 
forhandlingene om byvekstavtale med følgende tre punkter:  

a. Gjennomføre analyser basert på lokal prognose for befolkningsvekst, samt 
gjennomføre sensitivitetstester med høyere befolkningsvekst enn antatt.  

b. Tiltakspakker må beregnes med 0-alternativet som utgangspunkt, med en 
arealbruk som er i tråd med gjeldende kommuneplan.  

c. Utføre videre beregninger av enkelttiltak og virkemiddelpakker som defineres 
senere i arbeidet.  

 
6. I trinn 2 av byutredningen må Statens vegvesen:  

a. Se på effektene av bane og strategisk byutvikling langs banen. 
b. Utrede mulighet for, og bruk av parkeringsrestriksjoner som virkemiddel.  
c. Se på mulighet for vegprising og se på effekten av tids- og miljødifferensierte 

bompenger.  
d. Utrede hvordan man kan regulere vare- og godstransport i en tett by, og hvordan 

det vil innvirke på totalt trafikkvolum.  
e. Vurdere på nytt om det er andre samfunnsmål i tillegg til nullvekstmålet som skal 

legges til grunn. 
 



 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
Byutredning for Trondheimsområdet (følgeskriv datert 18.12.17 og 
utredning datert 15.12.17)        Vedlegg 1 
 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Saken gjelder 
Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet byutredninger i 8 
byregioner. Byutredningene er gjennomført i samarbeid med Jernbanedirektoratet, berørte 
fylkeskommuner og kommuner. Byutredningen for Trondheimsområdet ble presentert i 
Regionrådet i Trondheimsregionen15. desember, og deretter sendt til uttalelse til de berørte 
kommuner og fylkeskommunen. Dette er trinn 1 i Byutredningen, som skal gi det faglige 
grunnlaget for forhandlingene om Byvekstavtaler. Trinn 2 skal danne et grunnlag for arbeidet med 
ny Nasjonal Transportplan for perioden 2022-2033.  
 
Høringsfristen er 15.02.18. Skaun kommune har, som Trondheim kommune fått utsatt 
høringsfristen til 01.03.18. 
 
Fra Trondheim kommune sin sak om høring til byutredningen gjengis nedenfor utdrag fra deres 
oppsummering av utredningen: 
 
«Bakgrunn  
I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt 
om å utarbeide byutredninger som skal belyse virkemidler med tilhørende kostnader for å oppfylle 
målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med gåing, sykling og reiser med 
kollektivtrafikk. Det skal gjennomføres byutredninger for hver av de ni byområdene som er 
aktuelle for byvekstavtaler dersom ikke utredningsbehovet er dekket på annen måte (det gjelder for 
Oslo-Akershus).  
 
Byutredningen for Trondheimsområdet skal gi et samlet bilde av muligheter og utfordringene i 
Trondheim og Trondheimsregionen.  
 
Fakta  
Byutredning for Trondheimsområdet er gjennomført i et samarbeid mellom Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. I tillegg har 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag deltatt i arbeidet. Kommunene rundt Trondheim har vært 
representert ved Trondheimsregionen.  
 
Hovedinnholdet i byutredningen ble fastsatt i mandatet for Byutredningen (vedlegg 3) og skal 
være:  
- Beskrivelse av dagens situasjon, forventet utvikling og utfordringer. Aktuelle temaer er trafikk,   
  klimagassutslipp, arealutvikling, luftforurensning, trafikksikkerhet.  
- Behovsanalyse knyttet til nullvekstmålet for personbiltrafikk, for eksempel forventet utvikling av  
  transportbehov.  
- Strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk. Alle typer av lokale tiltak skal  



  inngå, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som er ansvarlig. Dette omfatter:  
- Arealbruk  
- Kollektivinfrastruktur og tilbud, inkludert vurdering av kostnader for både investeringer     
  og driftstilskudd  
- Tilrettelegging for gående og syklende både i form av infrastruktur og drift  
- Bilregulerende tiltak (parkeringsrestriksjoner, brukerbetaling og liknende)  
- Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging  
- Aktuelle veg- og jernbaneinvesteringer, blant annet utbygging av E6 og utvikling av  
  Trønderbanen i Trondheimsområdet.  

- Eksisterende og nye teknologiske løsninger som kan ha innvirkning på valg av reisemiddel,  
  tidspunkt for gjennomføring og/eller effekter av tiltak.  
 
Analyseområdet for byutredningen er Trondheim, Stjørdal, Malvik, Klæbu, Skaun, Orkdal, Midtre 
Gauldal, Rissa og Leksvik. Selve utredningen tar hensyn til trafikken som genereres i hele det 
funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsområdet.  
 
Det er reiser med start og/eller reisemål innen avtaleområdet som inngår i nullvekstmålet for 
personbiltrafikk. Gjennomgangstrafikk og næringstransport inngår ikke. For reiser som har enten 
start eller reisemål i avtaleområdet er det den delen av reisen som foregår i avtaleområdet som 
inngår. Nullvekstmålet omfatter alle personbiler, også null- eller lavutslippsbiler.  
Byutredningen for Trondheimsområdet er et eksempel på et faglig grunnlag for samordnet areal- 
og transportplanlegging.  
 
Metode  
Føringer for hvordan arbeidet med byutredningen skal gjennomføres og metodikk er gitt i brev fra 
Samferdselsdepartementet, mandat og retningslinjer fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. 
For å analysere effektene av de ulike virkemiddelpakkene er det benyttet regional transportmodell 
(RTM). Beregningene i modellen baserer seg på hvor folk bor, hvor arbeidsplasser og andre 
aktiviteter er lokalisert, egenskaper ved transporttilbudet og kostnader knyttet til transporttilbudet. 
På grunnlag av denne informasjonen beregnes endringer i trafikken som følge av endringer i 
transporttilbudet, virkemidler, demografisk utvikling og arealbruk. Antakelsen som ligger til grunn 
i modellen er at trafikanter velger reisemåter som tar kortest mulig tid og til lavest mulig pris. 
Modellen er kalibrert i forhold til dagens reisemiddelfordeling for forskjellige typer reiser basert på 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014. Det tas utgangspunkt i bosatte på 
grunnkretsnivå.  
 
Det er benyttet SSBs mellomalternativ prognose for sum befolkningsvekst for hele analyseområdet 
frem til 2030. Fordeling av befolkningsveksten internt i analyseområdet på grunnkretsnivå er gjort 
etter Trondheimsregionens prognoser, som baserer seg på kommuneplanens arealdel i stedet for 
historisk vekst (SSB prognose).  
 
Det er gjort samfunnsøkonomiske beregninger av virkemiddelpakkene. Hensikten er å vise hvilke 
ulemper/kostnader og fordeler/nytte hver virkemiddelpakke fører til for samfunnet. De prissatte 
konsekvensene inngår i en nytte-kostnadsanalyse. En slik analyse inkluderer de viktigste effektene 
av tiltak som lar seg tallfeste i kroner og øre. En del viktige konsekvenser av tiltak og prosjekter lar  
 
 



seg ikke tallfeste i kroner, disse konsekvensene kalles ikke-prissatte konsekvenser og inngår i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Ikke-prissatte virkninger er vurdert i henhold til Statens 
Vegvesens håndbok for konsekvensanalyser (Håndbok V712).  
 
Vurderte arealbruksalternativer i utredningen 
Det ble i utredningen sett på fire ulike arealbruksalternativer, som vist i tabellen under. For alle 
alternativer er bundne prosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 tatt med (E6 Jaktøya- 
Klett- Sentervegen, Nydalsbrua, elektrifisering av Trønderbanen). I tillegg er innføring av ny 
rutestruktur og Metrobuss lagt til grunn.  
 
 

Arealalternativ Beskrivelse Formål 

Nå-situasjonen (2016) Dagens arealbruk, befolkning 
og arbeidsplasser. 

Sammenligningsgrunnlag og 
kvalitetssikring av modellen. 

0-alternativ 2030 (KPA) Alternativet baserer seg på 
estimert befolkningsøkning, 
samt prosjekter som er under 
gjennomføring eller som er 
vedtatt gjennomført. 

Alternativet er et 
referansealternativ for å vise 
transporteffekten av utbygging 
i tråd med gjeldende 
arealplaner 

Kollektiv 2030 Befolkningsøkningen fordeles 
langs utvalgte knutepunkter og 
holdeplasser langs 
metrobusslinjene og i 
tettstedene i de ni 
omlandskommunene. 

Alternativet skal vise effekten 
av fortetting rundt 
kollektivknutepunkter og 
ivaretar regionalt perspektiv 
gjennom fortetting rundt 
jernbanestasjonene og nær 
holdeplasser med et godt 
regionalt busstilbud. 

Kompakt 2030 Befolkningsøkningen fordeles 
til arealer med mulighet for 
fortetting i og rundt 
kommunesentra. 

Alternativet skal illustrere 
transporteffekten av fortetting 
i sentrum. 

Byen utover 2030 Befolkningsøkningen fordeles 
i byens randsoner. For de ni 
omlandskommunene brukes 
KPA-alternativet. 

Alternativet skal illustrere 
transporteffekten av 
byspredning 

 
 

 
Vurderte virkemidler  
Det er lagt en oversikt over ulike virkemidler:  
- Bilregulerende virkemidler som økte bomsatser, nye bomstasjoner, parkeringsregulering og  
  parkeringsavgifter.  
- Kollektivtrafikk - videreutvikling av buss- og togtilbud, samt bybane og etablering av  
  innfartsparkering.  
- Gang- og sykkeltiltak - etablering av sykkelekspressveger, utbedring av hovednett, etablering av  
  nye forbindelser og utbedring av eksisterende sykkelveger i tråd med vedtatt sykkelstrategi,  
  gjennomføring av tiltak for snarveger vist i Gåstrategien og sykkelparkering.  
 
Basert på innledende beregninger ble det satt sammen virkemiddelpakker med ulike 
kombinasjoner av virkemidler. Alle virkemiddelpakkene er satt sammen med en ambisjon om at 
nullvekstmålet blir oppnådd i beregningsår 2030. For å nå nullvekstmålet må det brukes en 



kombinasjon av ulike tiltak. Et forbedret tilbud til kollektivreisende, syklister og gående er også 
nødvendig for å håndtere økningen i antall reisende med disse transportmidlene.  
 
Sammensatte virkemiddelpakker i utredningen som har som mål å nå nullvekstmålet innen 2030: 

Pakke  1  2  3  

Buss  mer buss  mer buss  mer buss  

Jernbane  -  mer jernbane  mer jernbane  

Bybane  -  -  bybane  

Bomavgift i dagens 
bomring  

2x  2x  4x  

Parkeringsavgift  2x og større område  2x  som i dag  

Gang- og sykkeltiltak  mer g/s  mer g/s  mer g/s  

 
 

 
Arealbruk er sett på som et virkemiddel ved sammensetningen av virkemiddelpakker. I de 
innledende beregningene kom det fram at arealalternativet kollektiv gir en reduksjon i 
personbiltransporten i forhold til KPA. Alternativet kollektiv er derfor lagt til grunn i de tre 
virkemiddelpakkene, da samme alternativ må ligge til grunn for å gjøre de samfunnsøkonomiske 
beregningene. Dette arealalternativet følger opp forpliktelsene i gjeldende bymiljøavtale der vi har 
avtalt at det skal: “legge til rette for høy arealutnyttelse til eksisterende og nye kollektivtraséer, spesielt rundt 
holdeplasser/stasjoner”.  
 
Resultater  
Beregninger viser at nullalternativet(KPA), en utvikling fram mot 2030 basert på 
befolkningsøkning og arealutvikling i tråd med vedtatte planer, vil gi en økning av persontransport 
med personbil på omlag 15% i Trondheimsregionen (650 000 km/døgn), hvorav cirka 500 000 
km/døgn i Trondheim. Til sammenligning er befolkningsveksten i perioden 2016-2040 anslått til å 
være på omlag 22% i Trondheimsregionen (SSB).  
 
Det kommer også fram at det for alle virkemiddelpakkenevil være en liten økning i 
transportarbeidet med bil sammenlignet med 2016-situasjonen. Det presiseres at det er en del 
effekter som ikke er tatt med i beregningene. Eksempler på dette er: Forbedringer for syklende og 
gående som er ikke påvirker pris, som økt vedlikehold, holdningsskapende arbeid, endringer i 
reisekomfort for kollektiv samt teknologisk og økonomisk utvikling som kan påvirke måten vi 
tenker rundt reisemønster. Resultatene indikerer at økningen vil bli minst ved kompakt utbygging. 
Ved byen utover blir økningen høyere enn 0-alternativet (KPA). 
  
De økonomiske virkemidlene som bompenger og parkering har stor effekt på reisemønsteret. 
Tiltak for kun gange, sykkel og kollektiv vil ikke bidra i tilstrekkelig grad til å nå nullvekstmålet til 
2030. Derfor er det satt sammen virkemiddelpakker som består av både tiltak på gange, sykkel og 
kollektiv, og restriktive tiltak som parkering og bompenger. Dette er ikke nødvendigvis et helt 
presist bilde, da det er usikkerhet ved beregningene og da det er små forskjeller i måloppnåelse.  
 
Samfunnsøkonomiske virkninger  
De prissatte virkningene er en beregning som ser på investeringskostnader i infrastruktur opp mot 
samfunnets andre kostnader som tid, driftskostnader og lignende summert over en lengre 
tidsperiode. Alle forhold er ikke tatt inn, og kostnadene for virkemiddelpakkene er usikre 
(+/-40%) slik at resultatene er grove, men viser tydelig forskjell mellom alternativene. Netto nytte 
pr budsjettkrone (nytte/kost) er svakt positiv[1] for virkemiddelpakke 1, rundt null[2] for 



virkemiddelpakke 2 og svakt negativ[3] for virkemiddelpakke 3 (se tabell for virkemiddelpakkene 
over).  
 
For de ikke prissatte virkninger er det gjort overordnede vurderinger innen endring for/av 
landskapskarakter, friluftsliv/byliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Det pekes på at 
særlig for friluftsliv og naturmangfold vil det være heldig med etablering av dobbeltsporet jernbane 
i tunnel gjennom Malvik. Ut over dette kan arealinngrep for dobbeltspor bli krevende langs 
Nidelva og i ravineterrenget mellom Marienborg og Heimdal. Også kryssing av bekker og inngrep 
i dyrkamark oppfattes som vanskelig.» 
 
 

 
Det er positivt at byutredningen er sendt på høring og den vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for 
videre arbeid med areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen. Arbeidet med 
byutredningen har gitt en felles forståelse og et godt samarbeid rundt et felles mål som alle jobber 
mot. Arbeidsprosessen gir tillit til kunnskapsgrunnlaget og byutredningen anses derfor som et godt 
grunnlag til trinn 2 av byutredningen og forhandlinger om byvekstavtale. 
 
Trondheimsregionen er ikke tilskrevet som uttalepart, men i og med at Trondheimsregionen har 
vært referansegruppe underveis i prosessen er det naturlig at Trondheimsregionen sender inn en 
uttalelse. Statens Vegvesen ønsker å få kommentarer på det faglige innholdet og innspill på det 
videre arbeidet i trinn 2.  
 
Sekretariatet for Trondheimsregionen mener det er naturlig at Trondheim kommune sitter i 
førersetet for høringsuttalelsene. Følgelig foreslår sekretariatet for Trondheimsregionen at en 
benytter omtrent den samme høringsuttalelsen som legges fram for politisk behandling i 
Trondheim kommune: 
 

1. Det er positivt at det foreligger et nytt kunnskapsgrunnlag for Trondheim og 
Trondheimsregionen om virkninger av arealutvikling og bruk av virkemidler for å nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikk.  
 

2. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, er opptatt av å ivareta 
transportbehovet i regionen, og legge til rette for regionforstørring. Målet er å 
opprettholde eller forbedre mobiliteten, men med en økning av reiser i form av gange, 
sykkel og kollektiv.  
 

3. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, påpeker at resultatene i de ulike 
byutredningene ikke er sammenlignbare på tvers av byområdene. Det er gjort ulike valg i 
utredningene som påvirker sluttresultatet. Dette gjelder spesielt i de samfunnsøkonomiske 
vurderingene. Det er viktig at dette kommer klart fram, dersom byutredningene skal 
benyttes som sammenligningsgrunnlag mellom byområdene.  
 

4. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, mener at befolkningsprognosen 
som er lagt til grunn fra SSB ikke gir et riktig bilde av befolkningsveksten i 
Trondheimsregionen. Beregninger gjort for Trondheimsregionen gjør at man antar at 
veksten vil kunne skje raskere. En sterkere vekst vil kreve kraftigere virkemidler enn hva 
utredningen viser, dersom man skal nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. 
Byutredningen må suppleres med de lokale prognosene som er utarbeidet for 
Trondheimsregionen.  
 



5. Begrunnet med punktene ovenfor mener Skaun kommune, som en del av 
Trondheimsregionen, at Statens vegvesen må supplere kunnskapsgrunnlaget til 
forhandlingene om byvekstavtale med følgende tre punkter:  

a. Gjennomføre analyser basert på lokal prognose for befolkningsvekst, samt 
gjennomføre sensitivitetstester med høyere befolkningsvekst enn antatt.  

b. Tiltakspakker må beregnes med 0-alternativet som utgangspunkt, med en 
arealbruk som er i tråd med gjeldende kommuneplan.  

c. Utføre videre beregninger av enkelttiltak og virkemiddelpakker som defineres 
senere i arbeidet.  

 
6. I trinn 2 av byutredningen må Statens vegvesen:  

a. Se på effektene av bane og strategisk byutvikling langs banen. 
b. Utrede mulighet for, og bruk av parkeringsrestriksjoner som virkemiddel.  
c. Se på mulighet for vegprising og se på effekten av tids- og miljødifferensierte 

bompenger.  
d. Utrede hvordan man kan regulere vare- og godstransport i en tett by, og hvordan 

det vil innvirke på totalt trafikkvolum.  
e. Vurdere på nytt om det er andre samfunnsmål i tillegg til nullvekstmålet som skal 

legges til grunn. 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser. 
 
 
 


