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SAKEN GJELDER: 
HØRINGSBREV - MILJØPAKKE FOR TRANSPORT I TRONDHEIM -  
ÅRSBUDSJETT 2018 HØRINGSUTTALELSE FRA SKAUN KOMMUNE 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune har følgende merknader til miljøpakkens årsbudsjett 2018: 
 
Skaun kommune kan akseptere en utsettelse av ny innfartsparkering tilknyttet E39 i Buvika 
forutsatt at tiltaket sikres finansiering for bygging i 2019 – 2020. 
 
Miljøpakkens finansieringsbidrag på 1,8 mill. kr til innfartsparkering ved Fv 800 og Buvik skole tas 
inn i miljøpakkens budsjett for 2018. 
 
Dersom innfartsparkeringsanlegget på Tonstad skrinlegges er det desto viktigere at en nå etablerer 
et tilsvarende p-anlegg på Klett. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Høringsbrev – Miljøpakke for transport i Trondheim – Årsbudsjett 2018  Vedlegg 1 
Årsbudsjett 2108 – Høringsutkast 12.12.2017      Vedlegg 2 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Miljøpakke for transport i Trondheim har utarbeidet et forslag til årsbudsjett for 2018 som er sendt 
kommunene i regionen. Som det framgår av høringsbrevet er handlingsprogrammet for de 
kommende årene fra og med 2019 utsatt i påvente av flere forhold, se vedlegg 1. Her informeres 
også om at høringene skal sendes Miljøpakkens sekretariat ved Tore Langmyhr innen 10.02.18. 
Høringsuttalelsene skal videresendes til Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. 
Årsbudsjettet skal behandles politisk i Trondheim bystyre og i Trøndelag fylkesting 01.03.18.  
 
I høringsbrevet som følger forslaget til årsbudsjett 2018 informeres om at «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.» Skaun kommune kan akseptere en slik utsettelse av 
tiltaket forutsatt at det sikres finansiering for bygging i 2019 – 2020. I 2018 bør en avklare om 
p-anlegget skal ligge i Buvik sentrum nord for E39 eller sør for E39. I så fall en velger det siste 
alternativet bør anlegget relateres fire kjørebaner for E39. 
 
Skaun kommune har i tilknytning til utvidelse av kapasiteten ved Buvik skole, bygd en 
parkeringsplass ved skolen. Den ligger også inntil en bussholdeplass for kollektivtransport ved Fv 
800. Parkeringsplassen ble følgelig dimensjonert med 50 p-plasser ekstra for å dekke 
parkeringsbehovet for reisende med kollektivtransport. Kostnadene for den delen av anlegget som 
er relatert kollektivtransport er i 2016 beregnet til 1,8 mill. kr. Etter flere møter med 
fylkeskommunen lovte fylkeskommunen å se på mulighetene for finansiering i miljøpakken. I 
høringsuttalelsen til miljøpakkens handlingsprogram for 2017 – 2020 ba Skaun kommune om at 
tiltaket måtte inkluderes i planen. Parkeringsplassen benyttes nå i tilknytning til kollektivtransport. 
Det er følgelig rimelig å forvente at miljøpakken i 2018 bidrar med 1,8 mill. kr til dette anlegget. 
 



I miljøpakkens årsbudsjett for 2018 under pkt. 4 Oppsummering av avklaringsspørsmål, i siste 
kulepunkt stilles spørsmålet: «Er partene enige i at innfartsparkeringsanlegget på Tonstad 
skrinlegges fordi Metrobussprosjektet trenger arealene til omstigningspunkt?» For å redusere 
personbiltrafikken i Trondheim har en lagt vekt på å bygge sentrale p-anlegg i byens 
nabokommuner og i byens utkant ved de sentrale veiene - både nord og sør for byen. Skrinlegging 
av p-anlegget på Tonstad betinger at det etableres et tilsvarende p-anlegg nå på Klett. 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Skaun kommune. 
 
 
 


