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Miljø pakkens års budsjett 2018 h øringsbrev

Miljøpakke for transport i Trondheim har utarbeidet et forslag til årsbudsjett for 2018, som her
sendes på høring til kommuner i regionen.

Tidligere har det vært utarbeidet fireårige programmer. Utkast til handlingsprogram for de
kommende årene fra og me d 2019 er utsatt i påvente av flere forhold. Det er behov for en nærmere
gjen nomgang av Miljøpakkens økonomi for å få oversikt over lånebehov framover. Snart foreligger
storingsproposisjonen knyttet til Miljøpakkens trinn tre, der det er søkt om takstforh øyelse i
bomringen med 2 kr. Det forventes at proposisjonen kan legge føringer for innsatsen de kommende
år.

Årsbudsjettet behandles po litisk i Trondheim bystyre og i Sør - Trøndelag fylkesting 1. mars 2018 .

Nabokommunene til Trondheim blir særlig berørt av følgende innsatsområder og tilt ak :
Driftstilskudd til kollektivtrafikken trappes opp .
Innfartsparkering Være 2 mill. kr, med planlagt ferdigstillelse 2019 (kostnadsoverslag viser nå
behov for 16,5 mill. kr totalt, hvorav 8, 2 mill. kr er bevilget tidligere ) .
Innfartsparkering Buvika settes ikke opp med midler i 2018. Her er tidligere bevilget 1,5 mill. kr
og anslått et restbehov på 8,7 mill. kr totalt i 2019 - 20.
Holdeplasser Fv.950 Malvikvegen Storsand – Muruvik 4 mill. kr.
Planlegging holdeplasser Fv.35 Fosslia (Stjørdal) .
F inansierin g av E6 Melhus - Trondheim som legger opp til ferdigstillelse i 2019 .
Fv704 Sandmoen – Tulluan: Planleggingsmidler til regulering .
Planleggingsmidler (1,2 mill. kr) til gang - /sykkelveg langs dele r av Fv885 Lia - Klæbu ble
bevilget høsten 2017. Investeringsmidler vurderes i forbindelse med årsbudsjett 2019.
Midler til regulering av sykkelveg på strekningen Malvik – Ranheim.

Vi ber o m at høringsuttalelser sendes Miljøpakkens sekretariat ved Tore Langmyhr på e - post
tore.langmyhr@trondheim.kommune.no innen 10 . februar 2017 . Uttalelsene vil da bli samlet og
videresendt til politisk nivå i Trondheim kommune og Sør - Trøndelag fylkeskommune.
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