Miljøpakke for transport i Trondheim:
Årsbudsjett 2018

Høringsutkast12.12.2017
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1. Årsbudsjett 2018
Miljøpakkenhar de sisteårenebehandletfireårigehandlingsprogramsom er revidert årlig. For
2018 utarbeidesnå et eget årsbudsjettsom skalklarere aktiviteten i Miljøpakken2018,bådenår
det gjelder nivået på innsatseni pågåendeprosjekterog igangsettingav nye. Handlingsprogram
for de etterfølgendeår vil væreviktig for å få fram helheten i satsingende nærmesteår, men
fremmesikke samtidigmed årsbudsjettetdennegang.
De sisteårenehar partene i Miljøpakkenikke vedtatt omforente fireårsprogram,og den
langsiktigesatsingi Miljøpakkenhar dermed ikke vært avklart.Noen hovedproblemstillingerhar
vært utsatt i påventeav nye mål for Miljøpakkenog en større revisjonav pakken.Det er likevel
vedtatt flere betydeligesatsingsområdersom vil ha konsekvenserfor økonomieni flere år
framover.Den samledeøkonomiende nærmesteårenestår derfor overfor betydelige
utfordringer, og det blir nødvendigå avklarebehovfor å ta opp lån alleredefra 2018-2019. Den
store innsatsenknyttet til MetroBuss,drift av kollektivtrafikk, E6Jaktøya- Sentervegen
, Rv707
Nydalsbrua(forutsatt forskottering)og en rekkemindre prosjekt medføreren stor topp på
ressursbruken 2019-21. Dette resultererogsåi et betydeligunderskuddi 2025, selvmed økningav
bompengetakstenefra 2018. Ensamletavklaringav satsingog rammer må dermed skjegjennom
en revisjonav innholdet i Miljøpakken.
Denne situasjonengjør at man fremmer et årsbudsjettnå, inkludert noen overordnededrøftinger
for fireårsperioden.Et helhetlig handlingsprogramkan utarbeidesseinere,når totalbildet for flere
år er klarere.Det ventesogsåå foreliggeføringer i Stortingets behandling av trinn 3
høsten/vinteren 2017-18.
1.1 Genereltom tiltak i 2018
Nye investeringstiltaksettesbare opp med forprosjektmidlerfør til strekkeligplan- og
kostnadsgrunnlagforeligger.
Tiltak over 5 mill. kr skalha gjennomgåttkostnadsvurderingi form av Anslaginnen første
juni året før. Unntakgjelder samleposter(der aktiviteten skaltilpassesrammen)og
MetroBussprosjekter.Eventuelleytterligere unntak spesifiseres.
I årsbudsjettet er synliggjorthvilke t iltak/prosjekt som bør oppfattes som bindinger.Det foreslås
tre kategorier:
a) Bindinger
Alleredeigangsattebyggeprosjekter og planprosjekter
Nye prosjekt der det foreliggerentydigepolitiskevedtak om oppfølging/igangsetting
MetroBussprosjekterder rammeneinngåri bymiljøavtalenom statlig investeringstilskudd.
Pågåendeaktivitet på dagensnivå innenfor områder som informasjon,reiserådgivningog
administrasjon. Administrasjonskostnadene
liggersom felleskostnaderinnenfor hvert
programområde. Felleskostnaderinkludererogså1 mill. kr til reisevaneundersøkelse
i tråd
med bymiljøavtalen.
Partenesbindingerinnenfor egne økonomiskerammer (midler i statsbudsjett2018og
øremerkedefylkesvegmidlertil fylkesvegprosjekt). Det er da forutsatt at partene er
omforente om at prosjektet hører hjemme i Miljøpakken.
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b) Delvisbundne innsatsområder
Andre prioriterte prosjekt fra tidligere handlingsprogram
, som ennå ikke er
bestilt/igangsatt
Nye tiltak til planleggingsom ansesviktig for å opparbeideen planreserve
c) Ikke bundne innsatsområder
Øvrigeinnspill om nye prosjekt og økt aktivitet
Enkelteavsattebevilgningertil tiltak som er utsatt/ligger et stykkefram i tid.
Det tas forbehold om at høringsprosessen
kan gi grunnlagfor å endre kategoriseringen,dersom
det kommer fram nye opplysninger. Nærmereomtale av enkelte større prosjekt finnes bakersti
dokumentet.
De økonomiskefinansieringsrammenefor 2018omfatter statlige,fylkeskommunaleog
kommunalemidler. Når det gjelder belønningsmidler,var nivået i bymiljøavtalenav 2016170 mill.
(2016-)kr. Bymiljøavtalenforutsetter indeksregulering,men dette er ikke endeligavklart/akseptert
av sentralemyndigheter. Med indeksreguleringer belønningsmidlene lik rammen i tabellen.
Bompengeinntekten i 2018 avhengerav når økte takster kan iverksettes, og her antas1. april.
Bruttoinntekteneblir da ca 645 mill. kr og driftskostnaderpå ca 50 mill. kr.
I tillegg til midlenei tabellen,har Miljøpakkenca 95 mill. kr fra tidligere år som ikke er disponert.

Tabell1.1 Finansieringsrammer2018
2018

Finansieringsrammer

Rv stat

Bom

FV-midl

KV -midl

296,1

645

71,9

27,4

Beløn ning
178,6

Inv.
tilskudd
185

Sum
1404

1.2 Hovedveger
E6Tonstad– Jaktøyanærmersegfullførelse,og det vil være høy aktivitet i 2018.De andre prosjektene
innenfor dette budsjettområdeter på planleggings
-/prosjekteringsstadiet. De fleste prosjektenemed
innsats i 2018tolkes som bindinger, fordi de har midler avsatt i statsbudsjett,eller fordi det er klare
politiske vedtaksom liggertil grunn. Det er ingenhelt nye prosjektersom foreslåsi 2018 innenfor denne
budsjettposten.
Forskotteringav Nydalsbruakrever godkjennelsefra statligemyndigheter,og dette forventesavklart i
forbindelsemed stortingsbehandlingav Miljøpakkenstrinn 3.
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Tabell1.2: Finansieringhovedvegeri 2018

1.2 Lokaleveger og gatebrukstiltak
Innsatsenvil primært væreknyttet til gjennomføringav JohanTillers veg.Øvrigebindingerinkluderer
øremerkedemidler fra STFKtil Fv.875 Hammerbru ved Jonsvatnet,samt planleggingsmidlertil Fv.707 Brå
bru ved Spongdalog Fv.902 Tonstadbrinken– Sandmoen(streknings- og krysstiltakfor næringstransport).
Kontaktutvalgethar lagt til grunn at partene skalværeomforent om hvilke prosjektersom leggesinn i
Miljøpakken.Det er ikke avklart om et prosjekt som Hammerbru bidrar til Miljøpakkensmål, og om dette
prosjektet skalinngåi Miljøpakken. Dersomdet tas ut av Miljøpakken,vil STFKreduseresitt bidrag
tilsvarende,så dette påvirkerikke finansieringentotalt i 2018.
Det foreslåsplanleggingsmidlertil videreføringav JohanTillersvegmed koblingtil E6.Dette er et nytt
planleggingstiltaki 2018.OgsåFv.875 Hammerbru og Fv.902Tonstadbrinken– Sandmoener nye tiltak
med foreslåtte midler i 2018
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Tabell 1.3: Finansieringlokale veger og gatebrukstiltak 2018

1.4 Kollektivtiltak og MetroBuss
Denstore innsatsenknyttet til MetroBussog etableringav ny infrastruktur fram til nytt rutetilbud
er i gangi 2019 defineressom binding gjennom forankringi bymiljøavtalen. Enfortsatt
opptrappingav driftstilskuddetdefineressom bindingut fra gjeldendepolitiskevedtak. Det
sammegjør viktige supplerendeprosjektersom signalprioritering, samt årlig tilskudd til trikk (drift
av infrastruktur og investering). Det foreslåsavsatt midler til en totalgjennomgangav trikkens
infrastruktur i 2018, i og med at det er 10 år siden forrige gangdette ble gjort, og det er foretatt
betydeligeinvesteringersidenden gang.
Prosjektetinnfartsparkering på Tonstadforeslåsavviklet.Knutepunkt MetroBusshar behovfor de
aktuelle arealene.Tidligereavsattemidler på 13 mill. kr, samt tiltenkt restfinansieringi 2018 på 3
mill. kr kan da omdisponerestil andre prosjekt.
Tiltak utenfor Trondheimforutsettes finansiert gjennombelønningsmidler,da det ikke er
anledningtil å benytte bompengertil dette. Driftstilskuddtil kollektivtrafikkfinansieresi hovedsak
av belønningsmidler.I tillegg foreslåsen mindre delfinansieringfra bompenger,noe Stortinget
tidligere har gitt tillatelse til.
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Tabell1.4: Finansieringkollektivtiltak inkludert Metrobuss2018

Tabell1.5 viserMetroBussinvesteringenei 2018 fordelt på de ulike
delprosjektene/budsjettpostene.Tabellener i tråd med innmeldt framdrift/behov i forhold til
statlig investeringstilskuddi bymiljøavtalen.
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Tabell 1.5: FinansieringMetroBussdelprosjekt 2018
2018
Metrobuss

Rv stat

Dybdahls veg

Bom

FV-midl

KV -midl

Beløn

Invest

0

Jonsvannsvegen

6,8

Høgskoleringen

Sum
0,0

23

47,2

19,4

18,5

37,9

Holdeplasser

79,3

75,5

154,8

Traséutbedringer

26,4

27

55,4

Omstigningspunkt

38,9

37

75,9

Kongens gate

1,6

1,5

3,1

Innherredsvegen

0,0

Olav Tryggvasons gate

2,6

Elgeseter gate

2

Midler fra tidligere år
0,0 kan benyttes
2,5

3,1
0

178,0

5,1
Midler fra tidligere år
0,0 kan benyttes

0

Planlegging
Totalt MetroB uss

17,4

Merknad
Avsluttet 2017

3,1
2

17,4

0

185

382,4

Dybdahlsveger ferdigstilt og arbeidet med Jonsvannsvegen
og Høgskoleringenpågår.Det er
opprettet et fellesprosjekt for utbyggingav holdeplasser,traséutbedringerog omstigningspunkt
fram til MetroBussensettesi drift august2019.
I Innherredsvegenpågåret prøveprosjektfor gateutforming,og et annet prøveprosjekti Olav
Tryggvasons
gate etableressommeren2018.Viderearbeid med gateprosjektenei kollektivbuen
forutsetter politisk avklaringav midtstilte eller sidestiltekollektivfelt. StatenkreverKS2(uavhengig
kvalitetssikring)av planenefor Elgeseter gate og Innherredsvegen.
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1.5 Trafikksikkerhet
I 2018foreslåsmidler til gjennomføringav flere gang-/sykkelveger og fortausprosjekter.Igangsatte
prosjekter,blant annet i Asbjørnsensgate og Stormyra– Berger bundne prosjekter.Ringvålvegen(Skogly–
Hestsjøen) har forsinket oppstart på grunn av grunneieravtaler,men skalstartesopp i 2018og
kategoriseressom bundet. Mindre TS-tiltak inkludererdet tidligere prosjektetforsterket belysninggangfelt.
Høyt prioriterte prosjekter(tidligere vedtatt) som Gammellinaog KongIngesgate er forsinket i forhold til
vedtatt handlingsprogram2017-2020og vil sannsynligvisførst få oppstart i begynnelsenav 2019.
Tabell1.6: Finansieringtrafikksikkerhetstiltak 2018
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1.6 Sykkel
Sykkelsatsingen
1 2018 vil fortsatt ha fokus på hovedrutene,inkludert punkttiltak og drift . Det er
kommet innspill om 1 mill. kr i økningtil vinterdrift, noe som vil utvide nettet med høy
driftsstandard.
Igangsatteprosjektersom Høgskoleringenkategoriseressom bindinger,i tillegg til
sykkelinspeksjoner
som vil væreet avgjørendegrunnlagfor videre planleggingog utvikling av
hovednettet.
Sykkelparkeringvil ogsåværeet viktig supplement,i første omgangi Midtbyen. Det er vedtatt i
bystyret at sykkelhotellskalutredesnærmere.Påbudsjettpostensykkelparkeringgjenstårfortsatt
avsattemidler fra tidligere år som kan benyttesi 2018.
Sykkelvegmed fortau i Stiklestadvegenforeslåssom et nytt tiltak. Dette vil gi en god kobling
mellom to hovedruter,og kan byggessammenmed tilgrensendeprosjekt i 2018.
Det anbefales å byggeopp en større planportefølje for til enhvertid å ha tilstrekkeligplanavklarte
prosjekter.Under ”nye tiltak til planlegging”forutsettes en nærmeresortering (færre prosjekter)
og et fokus på de viktigstestrekningene.Når det gjelder planleggingpå fylkesvegnettet,henvises
her til prioriteringslisteni vedtatt innspill i fylkestingssak59/17. Når det gjelderplanlegging
innenfor riksvegstrekninger,henvisest il lokalpolitiskbehandlingav høringsforslagtil NTPs
handlingsprogram2018-23.
Byåsvegennedre del er høyt prioritert, men har planleggingsmidlerfra tidligere år, og settesikke
opp med nye midler i 2018.
Det er høsten2017 bevilget1,2 mill. kr i planleggingsmidlertil gang-/sykkelveglangsdeler av
Fv885Lia-Klæbusentrum(dekkesav gjenståendesykkelmidler2017).Eventuelle
investeringsmidlervurderesinnarbeideti årsbudsjett2019.Det er foreslått byggingav
sykkelanleggetsammenmed leggingav VA-ledninger.
PåstrekningenFv950Ranheim-Malvik er det utført et forprosjekt, og det er alleredegått videre
med et reguleringsarbeidfor en trasé parallelt med fylkesvegen.Strekningenvil delvisinngåi
statlig ansvarsområde,i og med at deler av traséenfra Ranheimrepresentereret sykkeltilbud
langsE6.Det må avklaresi forbindelsemed NTPshandlingsprogramhvor stor andel av totale
investeringsmidler(foreløpigberegnettil 60 mill. kr) som dekkesav statligemidler.
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Tabell1.7: Finansieringsykkeltiltak i 2018
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1.7 Tiltak mot støy
Enny støyberegningog -kartleggingble utført i 2016-17, og vil gi grunnlagfor prioriteringer
framover. Kartleggingenviseren nedgangi antall støyutsattepersoner(innendørsover 38 dB)fra
7.800i 2011 til 7.400i 2016. Det er gjennomførtstøyskjermingstiltakfor ca 2000 personer,men
sidendet har vært trafikkveksti perioden,er virkningenredusert. Beregningenviserat antall
personerutsatt for støy over 60 dB på uteområdet er økt fra 31.900i 2011til 32.700i 2016.
Beregningshøyden
er endret fra 2m i 2011til 1,5m i 2016,noe som kan gi noe bedre effekt av
støyskjermer.Nyetablerteboliger inntil trafikkerte vegergir en økningi antall boliger med støy på
ut eområdet.
Tiltak mot støy i 2018inkluderer oppstart områdeskjermingKongØysteinsveg,samt
planlegging/prosjekteringnye tiltak (inkludert Utleirvegendel 1). Egneposter foreslåsavsatt til
tiltak etter forurensingsforskriften.Dette vil værelovpålagtetiltak, men det må skjenærmere
detaljering vinteren 2017-18 for å konkretiseredisse.
Tabell1.8: Finansiering støytiltak i 2017
2018
Støytiltak
Tiltaksplikt iht
forurensningsforskriften

Rv
stat

Bom

FVmidl

3,0

5,0

8,0

5,0

5,0

- Tiltak iht forurensningsforskriften Fv

KV midl

Beløn

Sum

- Tiltak iht forurensningsforskriften Kv
Lokal skjerming av
uteoppholdsarealer

3,0

3,0

4,0

4,0

- Andre områder
Områdeskjermer prioriterte
strekninger
- Fv. 864 Kong Øysteins veg del 1,
Persaunet - Eberg
- Fv. 864 Bromstadvegen
støyskjerming

4,0

4,0

- Fv. 860 Utleirvegen del 1
- Fv. 812 Byåsvegen (Breidablikkv Joh.Falkbergets v)

Merknad

Tiltak avklares etter nærmere
utredning
Tiltak avklares etter nærmere
utredning

Støykartlegging 2017 gir
utgangspunkt for prioriteringer

6,1

6,1

2,0

2,0

Igangsatt planlegging

1,9

1,9

Restfinansiering

2,0

2,0

Planlegging/oppstart

0,2

0,2

Planlegging

Felleskostnader

1,5

1,5

Nye tiltak til planlegging

0,8

0,8

Fv. 950 Kockhaugvegen Skovgård Ranheim
Fv. 812 Byåsveien Huseby
Fv. 812 Byåsveien Kystad - Stavset
Fv. 812 Byåsveien Ila - Havstein

0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2

Sum Støy

9,3

11,1

Bundet

1,5

3,9

5,4

Delvis bundet

3,8

7,0

10,8

Ikke bundet

4,0

0,2

4,2

20,4
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Etablering og fornying støyskjerm
Fornying støyskjerm
Etablering og fornying støyskjerm
Lokal skjerming av uteareal

1.8 Gåtiltak
Gåtiltaker primært relativt rimeligesnarvegprosjekter,mensposten”Helhetlig gangnett” kan
inkludereulike standardtypergåtilbud, eksempelviskortere strekningermed fortau for å etablere
et sammenhengende
nett . I tillegg foreslåsplanleggingsmidlerfor blant annet nye
gangforbindelsertil MetroBusstasjoner
, der byggingførst blir aktuelt fra 2019.Snarvegersom
byggesi 2018vil primært værefinansiertav midler bevilgeti 2017.
Tabell1.9: Finansieringgåtiltak i 2018
2018
Gåtiltak

Rv
stat

Bom

FVmidl

KV midl

Beløn

Sum

Merknad
Detaljert liste over snarveger
forutsettes lagt fram for Programrådet
seinere. Prosjektering i 2018, bygging
først i 2019

Planlegging og prosjektering
av snarveger

2,5

2,5

Bygging av snarveger

7,0

7,0

Helhetlig gangnett - bygging

2,5

Mindre tiltak

0,7

1,0

Drift
Felleskostnader

2,0

Nye tiltak til planlegging

2,5

Sum Gåtiltak innspill

17,2

Bundet
Delvis bundet
Ikke bundet

2,0
2,5
12,7

1,5

4,0

0,3

2,0

0,5

0,5
0,5

1,0

2,3

2,3

Skilting med mer
Vurderes spesifikt for hver enkelt
snarveg.

2,5
2,5

1,0

Bygging skjer primært i 2019
Kan omfatte blant annet
gangforbindelser til MetroBuss

0,5

21,0

0,5

2,5
2,5
16,0

Inkl. planlegging og regulering
nye gangforbindelser MetroBuss

1.10 Øvrigeinnsatsområder

Informasjon
Arbeidet vil omfatte informasjonom Miljøpakkensmål, resultater og virkemidler,nye prosjekter,
samt diversekampanjerog arrangementer. Drift av nettside inngårogså.Fortsettelseav dagens
nivå på innsatseninnebærer5,1 mill. kr.
Reiserådgivning
Innsatsenvil fokuserepå arbeid i forhold til skolerog bedrifter for å endre reisevaner. Arbeidet
omfatter reisevaneundersø
kelser,informasjonom reisealternativer,diverseaksjonerog
arrangementer.Enfortsettelseav dagensnivå på innsatseninnebærer5,1 mill. kr.
Det spilt inn ønskeom en økningav bemanningenfor å kunne forsterke dagenssatsingsområder,
samt å styrke innsatsennår det gjeldernæringstransporterog i tilknytning til MetroBuss.Forslaget
vil eventuelt innebæreen økningav rammenepå 1 mill. kr i 2018.
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Næringstransport
Miljøpakkenhar fra 2017 vedtatt et tydeligereansvarfor næringstransport.Det er nedsatt en
gruppemed representanterfor partene i Miljøpakken,i tillegg til aktører og organisasjonerknyttet
til næringstransportbransjen.
Det foreslåssatt av 0,8 mill. kr i 2018.
Innovasjon
Dette er et nytt satsingsområdeinnenfor Miljøpakken.I 2018 vil aktuellekonkretetiltak og
prosjektet bli nærmerevurdert og prioritert ut fra bidragtil Miljøpakkensmål. Et pågående
prosjekt (” Smarttransport”) kan være aktuelt for videreføring.Det foreslåssatt av til sammen1,5
mill. kr i 2018.
Reisevaneunde
rsøkelse
Bymiljøavtalenskalfølgesopp blant annet med årlige reisevaneundersøkelser.
I mill. kr til dette
inngåri posten ”felleskostnader”.
Overordnet planlegging
Miljøpakkenbidrar til noen planoppgaversom vil væreviktige felles grunnlagfor bedre
samferdselsløsninger,
og som vurdereså gi en merverdi for Miljøpakken,ut over partenes
ordinæreplanleggingsoppgaver.
I 2018 foreslåsprioritert planleggingav tiltak i Midtbyen, samt
samferdselssystem/MetroBusslinjer
i Trondheimøst. Dette er ikke bundneaktiviteter, og nivået på
innsatsenmå vurderesi forhold til tilgjengeligemidler.
I årsbudsjettet er det lagt til grunn 1 mill. kr i 2018 når det gjelder midler ti l overordnet
planlegging,fordelt på to områder:
UtredningerTrondheimsentrum: kr 500 000,- (jf punkt 1 i tabellen)
UtredningMetroBusslinjei Trondheimøst: kr 500 000,- (jf punkt 2 i tabellen)
I tillegg er det foreslått midler til knutepunktutviklingLeangenunder kollektivbudsjettet(jf tabell
1.4).
Det er fremmet forslagom at Miljøpakkenfinansiererytterligere en rekke planleggingsoppgaver.
Tabellenunder beskriversamledeinnspill innenfor dette området for 2018:
Tabell1.10 Innspill overordnet planlegging2018
Utredning- og planleggingsprosjekter2018

1000 kr

Ansvar

1. Utredninger Trondheimsentrum

750

TK

2. Utrede MetroBusslinjei Trondheimøst

500

STFK

3. Stasjons- og knutepunktutvikling

500

TK

4. Oppleggfor evalueringav rutestrukturen som
forberedelsetil neste kollektivanbud.

500

STFK

5. Trafikksikkerhetsplan

100

TK

6. TransportnettTrondheim

100

TK
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1. Avklarekonsekvenserog klargjørebehovfor tiltak som følge av innføring av MetroBuss. Utredningene
må væregodt samordnetmed kommunensarbeid med gatebruksplansom en del av
sentrumsplanarbeidet.
2. KUhar bestilt en work-shophøsten2017for å avklarebehovfor utredningav nye MetroBusslinjer. STFK
har ansvaret.Det foreslåsher satt av midler til oppfølgingsoppgaver
etter seminaret.Det hasterå få
avklart aktuelleløsningerog traseerslik at muligheterikke lukkes.
3. Overordnetstruktur: Hvaer en god struktur for lokalesentra og knutepunkteri forhold til
nullvekstmålet?Hvaer naturlig omland og gang-/sykkelavstander?Hvordanbør kollektivsystemet
samordnesmed den overordnedestrukturen for å få størst mulig effekt på folks reisevaner?
Hvilket potensialliggeri utviklingen av attraktive og fungerende knutepunkterog lokale sentrai forhold
til folks reisevaner?For en attraktiv by med reduserttransportbehov?> vurderingerog drøftinger med
grunnlagi RVUog andre undersøkelserav folks preferanser.
Hvaer et godt tett nett for myke trafi kkanter?Erfaringerog drøfting.
Hvilkenparkeringsnormbør gjeldefor lokalesentrum og knutepunkter?Hvilkepremisserbør gjelde for
sykkelparkering?
Kartleggingav tilgjengelighettil eksisterendelokalsentreog knutepunkter for gåendeog syklende,og
kollektivtilgjengelighet.Vurderingav behovetfor etableringav nye forbindelser,inkludert snarveger.
4. Bør startesopp tidlig for å være godt forberedt til nesteanbudsperiode.Det må først spesifisereset
evalueringsopplegg.
Trondheim kommunehar spilt inn at det kan være ønskeligmed en føretterundersøkelsei forhold til oppstart 2019.I så fall må spesifiseringav evalueringsopplegg
og
innsamlingav førdata skje i 2018.
5. Kartleggingav trafikksikkerhetssituasjonen
og defineringav tiltak. Noen av tiltakene vil væreaktuelleå
få finansiertover Miljøpakkenshandlingsprogram.Utarbeidelseav trafikksikkerhetsplaner en løpende
planoppgaversom tidligere ikke har vært finansiertav Miljøpakken.
6. Somfølge av byutviklingener det behov for å få oppdatert og definert transportnettet for Trondheim.
Arbeidet styresav Byplankontoret.Prosjektetgjøresi hovedsaki egenregi med andre samferdselsetater
involvert. Arbeidetvil være en del av faktagrunnlagettil langsiktigbyutviklingsstrategi planlegges
ferdigstilt tidlig i 2018.Arbeidetvil definere sammenhengende
løsninger,prioritering av
transportfunksjonog behovfor tiltak for innen gange,sykkel,kollektiv på eksisterendetransportnett.
Arbeidetvil videre være grunnlagfor utredning av fremtidig transportnett.

Tabell1.11: Finansieringandre tiltak i 2018
Andre kostnader

Rv
stat

Bom

2018
FVKV midl
midl

Beløn

Sum

10,3

10,3

1,0

1,0

Innovasjonsprosjekter

1,5

1,5

Næringstransport

0,8

0,8

0,5

1,0

In formasjon og
mobilitetsrådgivning
Forslag til økning på
mobilitetsrådgivning

Merknad
Innsats som i 2017

Overordnet planlegging

0,5

Drift av bomsystem

50,0

ANDRE KOSTNADER

50,5

14,1

64,6

Bundet
Delvis bundet

50,0

10,3
2,3

60,3
2,3

Ikke bundet

0,5

1,5

2,0

50,0
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Økt innsats i forhold til
næringstransport og MetroBuss
Ikke definerte prosjekter
Arbeid med temagruppe,
avklaring av innsats videre
Tiltak i Trondheim sentrum
MetroBuss Trondheim øst

2. Samletvurdering av bindinger
Tabell2.1 Kostnaderog bindinger 2018
2018
Rv stat

Bom

FV-midl

KV -midl

Beløn

Invest

Sum

Finansieringsrammer

296,1

645,0

71,9

27,4

178,6

185,0

1404,0

Totalt fordelt

296,1

841,0

71,9

27,4

178,6

185,0

1600,0

Bundet

286,1

769,2

51,6

18,5

166,0

185,0

1476,4

Delvis bundet

10,0

27,6

12,6

4,1

6,4

60,7

44,2

7,7

4,8

6,2

62,9

Ikke bundet

Tabellenviserat Miljøpakken kan få et lånebehovpå opptil ca 100 mill. kr i 2018 (”underskudd”på
196 mill kr minus udisponertfra tidligere år ca 95 mill. kr), dersomden totale fordelingeni tabell
2.1 skalbevilges.Vedå ta bort innsatsenpå ikke bundneprosjekter kan dette reduseresmed 62,9
mill. kr. Dersomdelvisbundet aktivitet blir utsatt/ikke gjennomført,vil lånebehovet reduserestil
null.
Reeltlånebehovvil ogsåavhengeav framdriften på en rekke igangsatte prosjekter,og det skal
foretas en nærmereprognosegjennomgang
i fram mot årsskiftet.Det vurderes som relativt lite
sannsynligat det faktiskmå tas opp lån i 2018,grunnet etterslep i gjennomføring.
Totalrammerog lånebehov
Det foretas høsten2017en gjennomgangav økonomiog prognoserfor å få mest mulig oppdatert
status pr inngangentil 2018.Bystyretog fylkestingethar vedtatt garantiansvarfor låneopptak
opptil henholdsvis1 mrd. kr og 1,5 mrd. kr ved behov.Det må foretas nye lokalpolitiskevedtak for
å sikre at alle formelle krav til låneopptakblir ivaretatt.
Figur2.1 Ressursbrukved planlagt Miljøpakkeaktivitet 2009-24
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En ressursbrukmed svært høy aktivitet i de nærmesteårenevil gi betydeliglånebehovog
rentebelastningfra 2019, se figur 2.1 og 2.2. (Frasentralemyndigheterer det et krav å bruke 5 %
rente i slikeberegninger,selvom dagensmarkedsrenteliggerlavere.)
Figur2.2 Kapitalbeholdningved planlagt Miljøpakkeaktivitet 2009-24

Figurenindikerer en gjeld på nærmere2 mrd. kr i 2022.(Enlånebelastningover 1 mrd. kr vil kreve
ny godkjennelsefra sentralemyndigheter.) Fra2025til 2029 vil ressursbrukeni det alt vesentlige
måtte gå til nedbetalingav lån og til dekkingav driftsmidler til kollektivtrafikken.Det blir ikke rom
for større nye tiltak i denneperiodenut over det som kan finansieresav statlige bevilgningeri ny
byvekstavtale.
Bindingeri fireårsperioden
Engjennomgangav tidligere vedtatte prosjekterog innspill til nye tiltak i hele fireårsperioden gir
en samletoversikt over bindingersom i tabell 2.2. Det presiseresat dette er en grov oversiktder
usikkerhetener betydelig.
Tabell2.2 Finansieringog bindinger 2018-21
2018

2019

2020

2021

20182021

Inntektsplan

1404,5

2015,6

1474,1

1456,5

6350,5

Totalt fordelt

1600,0

2364,6

2110,8

2280,5

8355,8

Hovedveg

609,0

771,0

284,0

153,0

1817,0

Lokale veger og gatebrukstiltak

107,2

33,2

17,8

Sykkel

53,1

7,5

2,5

2,5

65,6

Gange

2,5

2,5

2,5

2,5

10,0

Trafikksikkerhet

29,3

51,9

2,0

2,0

85,2

Støy

5,4

7,5

5,5

5,5

23,9

158,2

Kollektiv

79,6

32,2

20,9

18,3

151,0

Metrobuss

382,4

714,3

584,5

656,0

2337,1

Drift av kollektiv

147,6

178,4

199,6

199,6

725,2

Andre kostnader

60,3

56,8

56,8

56,8

230,6

1476,4

1855,2

1176,0

1096,1

5603,8

Sum delvis bundet

60,7

219,1

462,7

679,6

1422,1

Sum ikke bundet

62,9

290,3

472,1

504,8

1330,0

Sum bundet
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Ca37 % av bindingene(”Andre kostnader”ikke medregnet)er knyttet til utbyggingav vegnettet:
Hovedvegprosjektersom E6Jagtøyen- Sentervegen
, Nydalsbruaog Fv704Tanem– Tulluan
Lokalveger:FullføringJohanTillersvegog øremerkedefylkesvegmidler
Ca60 % av bindingenegjelderkollktivtransport:
Driftsmidler
MetroBuss
Andre investeringerkollektivtrafikk
Ca3 % av bindingenegjelderøvrigeinnsatsområder:
Sykkel,gange, støy, trafikksikkerhet, administrasjon: Igangsatteprosjekterog
felleskostnader

Genereltøker handlingsrommet(andelenbundneprosjekter reduseres) utover i perioden,men
man ser ogsåat antatte finansieringsrammerikke vil værenok til å dekkebåde bindinger,delvis
bundneog ikke bundneprosjekter.

3. Porteføljestyring, mandater og håndtering av usikkerhet
Miljøpakkenstyresgjennomporteføljestyring,der det er f okuspå målstyring.Rekkefølgenog
sammensetningenav enkeltprosjektertilpassesplanframdrift og kostnadsendringer.Justeringer
skjer primært gjennomendringerinnenfor et programområde.Ved kostnadsøkningeksempelvis
på et støyprosjekt vurderesdette dekket inn gjennomå redusere/utsette andre støyprosjekt.I
praksisskjer en justeringog porteføljestyringpå tre måter:
-

Justeringeri framdrift og rammer i løpet av året.

-

Årlig justeringi nye årsbudsjett/handlingsprogram
.

-

4-årige justeringernår hele Miljøpakkenrevideres.(Gjelderblant annet ”porteføljestyring”
mellom store prosjekt som er vedtatt i Stortinget.)

-

MiljøpakkensKontaktutvalghar gitt Programrådet(administrativledelse)fullmakt til å
foreta økonomiskeomdisponeringerinnenfor de ulike programområdenei gjeldende
fireårigehandlingsprogram
, det vil si innenfor sykkel,kollektiv, støy osv. Dette forutsetter
enighet mellom partene.
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-

MiljøpakkensSekretariater gitt delegertfullmakt til å foreta beslutningeri vissesaker:
o Gi klarsignalfor forprosjekt, deltagelsei prosjektsamarbeidog utredningerinnenfor
rammeneav vedtatt handlingsprogram.
o Godkjenneutvidelseav kostnadsrammen,eller forplikte Miljøpakkenpå andre
måter, når Programrådetsmedlemmerhar gitt sitt samtykkeog de økonomiske
konsekvenseneer mindre enn 2 mill kr.

Det pågårhøsten2017en gjennomgangav mandatenei Miljøpakkeorganisasjonen
med tanke på
effektiviseringog tydeliggjøring.
Håndteringav usikkerhet
Usikkerhethåndterespå flere ulike måter i Miljøpakken:
-

Det forutsettes at større prosjekt som påbegynnesgjennomgåren kostnadsberegning
av
type ”Anslag”innen juni året før. Unntakfra denneregelensynliggjøres.Anslagsmetoden
beskrivesi Statensvegvesenshåndbok217 (Anslagsmetoden.pdf
).

-

Mindre prosjekt skalgjennomgåen enklere”kostnadsvurdering”etter rutiner vedtatt
oktober 2015. Dette er ikke gjennomførtfor alle enkeltprosjekt,men en rekkemindre
prosjekt er av etatene/temagruppenevurdert å ha tilfredsstillendekostnadsvurderinger,
uten at de spesifikkeretningslinjeneer fulgt.

-

Kostnadstallenei handlingsprogrammetkan betraktessom ”styringsrammer”,det vi si
midler som prosjektet og prosjektledelsenskalstyre etter. Dette innebæreri de fleste
tilfelle at det er snakkom tallet for ”P 50”, det vil si at det er 50 % sannsynligat rammen
holdes.I noen tilfelle er det oppgitt ”P 85”, det vil si 85 % sannsynlighetfor at
kostnadsrammenholdes.

-

I store prosjekt er det gjennomStortingsbehandlingogsåfastsatt en ”kostnadsramme”som
innebæreren mulighet for tilleggsfinansieringsom kan vedtasav Vegdirektoratet(uten å
behandlesi Stortinget).

-

Innenfor programområdeneer mangeav de definerte prosjektene”samleposter”,der
kostnadenekan styresgjennomomfangetav ti ltak (eksempelvispunkttiltak sykkel).

4. Oppsummeringav avklaringsspørsmål
I løpet av høringsprosessen
og behandlingenhos partene i Miljøpakkener det viktig å avklareblant
annet følgendespørsmålknyttet til årsbudsjettet:
Er parteneenigei omfangetog prioriteringen av bundneprosjekter?
Er det riktig å byggeopp en planreservefor kommendeår (primært kategorisertsom delvis
bundne), og er det de viktigsteprosjektenesom foreslåsutvalgt for planlegging?
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Er parteneomforent om hvilke tiltak som bidrar til Miljøpakkensmål og som bør inngåi
Miljøpakkensprosjektportefølje?
o Gjeldereksempelvismidler til overordnet planleggingog til prosjektet Fv875
Hammerbru ved Jonsvatnet(fornyingav stålrørskulvert).
Hvilkeav de ubundnetiltakene bør prioriteres?Problemstillingengjelderblant annet:
o Bør det leggesinn en økningi drift av sykkelvegerslik at nettet med høy standard
på vinterdrift kan utvides?
o Bør det settesav investeringsmidleralleredenå til gåtiltak som sannsynligvisikke
blir bygd før i 2019?Et argumentfor å gjøredette er økt fleksibilitet når det gjelder
gjennomføringstidspunkt.
o Bør det settesav økte ressurserti l mobilitetsrådgivningfor å øke aktiviteten i
forhold til næringstransportog MetroBuss?
o Bør Miljøpakkensette av ytterligere midler til overordnet planleggingut over de to
prioriterte planoppgavene(tiltak i Trondheimsentrumog MetroBusslinjei
Trondheimøst)?
Er parteneenigei at innfartsparkeringsprosjektet
på Tonstadskrinleggesfordi
MetroBussprosjektettrenger arealenetil omstigningspunkt?
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5. Nærmereomtale av større prosjekter
E6Sør (Trondheim– Melhus)
Utbedringav hovedvegnettmellom Tonstadog Jaktøyai Melhus.Innebærer
Tiltaksbeskrivelse utbyggingtil fire felt og nye kryssområderved Sentervegen,JohanTillersveg
og Klett.

Planstatus

Regulertog prosjektert. Igangsattbygging.

Kostnad

Sentervegen– Tonstad:490 mill. kr inkludert restarbeiderRosten.
Jaktøya– Sentervegen:Tidligerebevilget1329 mill. kr. I perioden2018-21
avsettes1332 mill. kr.

Utbyggings- Sentervegen– Tonstadåpnet for trafikk oktober 2013. Sykkelanlegg
Rosten
periode
åpnet sommeren2015.
Videreutbyggingav Jaktøya– Sentervegenpågårmed planlagt åpningvåren
2019.
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Rv 706 Sluppen– Stavneinkluder Rv 706 Nydalsbrua(ny Sluppen bru)
Tiltak innenfor rød og blå ramme angir ombyggingav rv. 706 (Oslovegen)nordovertil
Tiltaksbeskrivelse SivertDahlensveg og inkludererny bru (Nydalsbrua), påkjøringsrampetil E6sørover
og tiltak for gåendeog syklende. Det leggestil rette for seineretilkobling for
Byåstunnelenfra Munkvollområdet.
Tiltak innenfor grønn ramme gir utbedring av rv. 706 Oslovegensom fullfører
hovedvegnettetrundt sentrum.
Tiltak innenfor gul ramme angir ombyggingav Sluppenkrys
set, med mål om
kollektivknutepunkt,effektiv arealutnyttelseog bedre vegkapasitetfor
gjennomgåendeE6-trafikk.

Plan- Kommunedelplanvedtatt i 2011for områdeneinnenfor blå, rød og grønn ramme.
status Reguleringsplanvedtatt desemberårsskiftet2017 for tiltak innenfor blå og rød ramme.
Kostnad
Mulig
utb.

Reguleringsplanlegging
startet høsten2017for tiltak innenfor grønn ramme.
Forprosjekter startet våren2017 for området innenfor gul ramme.
Tiltak innenfor rød og blå ramme forventeså koste ca 900 mill kr.
Tiltak innenfor grønn ramme forventeså koste ca 200 mill kr.
Tiltak innenfor gul ramme har en uavklartkostnad.Det settesav midler til
utredning/planlegging/prosjektering.
Tiltak innenfor rød og blå ramme kan tidligst få byggestarthøsten2019og fullføresi 2022.
Tiltak innenfor grønn ramme kan byggesi periodenetter 2021(forutsatt finansiering).Det
er ikke avklart blant partene om prosjektet inngåri Miljøpakken.
Tiltak innenfor gul ramme: Uavklartbyggeperiode.
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Byåstunnelen

Tiltaksbeskrivelse

Forbindelsemellom Sluppenog Munkvoll. Vil korte ned reiseavstander
Byåsen– Sluppen– Omkjøringsvegen,
samt gi nye muligheterfor
bussbetjeningog ombyggingav lokalvegnettet.

Kart

Planstatus

Ny utredning av behovog av løsningervåren2018.Skalogsåvurdere
virkningenepå hele transportsystemeti bydelen.Reguleringsplanarbeid
2018 -19.

Kostnad

Usikkerog avhengigav løsningsvalg.Nye kostnadsvurderingerutføres våren
2018(på bakgrunnav krav til stigningog toløpstunnell).

Mulig
utbyggingsperiode

Oppstartca 2021 og ferdigstillelse2024.
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Fv 704 Klæbu Tanem - Tulluan

Tiltaksbeskrivelse
Kart

Videreføringav ny vegtraséfra Sandmoentil Tanem,som byggesfra 2017.
Tanem– Tulluanvil bedre adkomsttil store næringsarealpå Tulluan.

Planstatus

Reguleringsplanarbeid
2017 -18.

Kostnad

Totalkostnadenefor prosjektet meget grovt er anslått til 410 mill. kr.

Mulig
utbyggingsperiode

Oppstartca 2019 og ferdigstillelseca 2021-22.
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Elgesetergate
Elgesetergate skalbyggesom for å bli en effektiv kollektivgatemed høye
Tiltaksmiljøstandarder.Utbyggingenskalmuliggjørelangt tettere kontakt mellom
beskrivelse
øst- og vestsidenav gata.
Kartet

Planstatus

Kartet viserområdeavgrensning
for planarbeidet.Dette kan bli endret i
løpet av prosessen.MetroBuss-satsingvil foregåinnenfor prosjektet, jf
bymiljøavtalen. Tiltaket må ogsåtilpassescampusutviklingpå NTNU.
Basertpå politiske vedtakgår reguleringsplanarbeidet
videre kun med
løsningeri dagen,og både midtstilt og sidestilt alternativ for MetroBussen
vurderes. Reguleringsplan
kan tidligst væreferdig 2019.

Kostnad

Det er i bymiljøavtalenanslått kostnaderpå ca 800 mill. kr.
Detaljplanleggingmå avklarehvor stor del av kostnadensom kan knyttes til
MetroBussog hvor mye som er andre byutviklingstiltak.

Mulig utbyggingsperiode

Utbyggingfra ca 2020.
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Driftstilskudd
Tiltaksbeskrivelse

Driftstilskuddet har gått til utvidet rutetilbud, kapasitetsøkning,lavere
takster i Trondheimog regionen,samt mer miljøvennligmateriell.
Tilskuddetgis nå som en samlepost,fordi ekstrasatsingetter hvert
integreresi ordinært tilbud. Ambisjoneneom fortsatt passasjer
vekstkrever
økte tilskudd.

Kartet (rød
strek) viser
området med
bytakst fra
2011

Status

Ruteoppleggog takster justeresårlig av AtB og Sør-Trøndelag
fylkeskommune.I 2017 vedtasny takst- og sonemodellfor hele Trøndelag.
Fra2019 er vedtatt betydeligeendringeri kollektivtilbudet i Trondheim
gjennometableringav tr e MetroBusslinjerog vesentligeendringeri det
øvrigeruteopplegget.

Kostnad

I 2018 foreslås147,6mill. kr, 2019:178,4mill. kr, 2020:199,6mill kr, 2021:
199,6mill. kr. Betydelig økningi 2018-19 er knyttet til MetroBussog nytt
rutetilbud fra høsten2019.
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MetroBuss
MetroBussinnebæreren høystandardbussløsningder framkommelighet,
Tiltak
holdeplasser,informasjonog materiell holder meget høy kvalitet. I første
omgangprioriteres utbyggingav infrastruktur langstre utvalgte hovedruter.

Planstatus Noen holdeplasstiltakog framkommelighetstiltakkan gjøresuten regulering, jf
politisk saksept 2017.
Flereknutepunkter,endeholdeplasserog framkommelighetstiltakmå reguleres
og tilpassesny rutestruktur og nytt materiell (jf flere politiskesaker2017).
Kostnad

Kostnadermå avklaresnærmereinnenfor rammeneav bymiljøavtalen.

Mulig utb. Det er etablert et eget prosjekt for byggingav holdeplasstiltak,traséutbedringer
periode
og omstigningspunktfram til august2019. I tillegg arbeid med:
Dybdahlsvegutbygd 2015-17
Høgskoleringen:2017-19
Jonsvannsvegen
: 2018-19
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Trikk
Tiltaksbeskrivelse

Miljøpakkendekkermerkostnadentil arbeid på trikkensinfrastruktur.
(Kostnadeneved selverutekjøringendekkes av AtB.) Tiltakeneinkluderer:
-

Arbeid med kjøreveg/infrastrukturut over det som er ”ordinær”
dagligdrift (eksempelvissnøbrøytinginngåri dagligdrift)
Midler til vedlikeholdog oppgraderinginfrastruktur

Kart

Planstatus

Årligetiltak planleggesav BorealTransportBaneASog
gjennomgås/godkjennes
av Trondheimkommune.(Trondheimkommune
eier infrastrukturen,men har inngått en langsiktigleieavtalemed Boreal
TransportBaneAS.)

Kostnad

Det er de sisteåreneinvestert betydeligemidler i oppgraderingav
infrastrukturen.Enny eksterngjennomgangav infrastrukturenforeslåsi
2018for å avklarevidere behov. I till eggkommerårlige ordinærekostnader
for å opprettholde kjørevegen.
I fireårsperioden2018-21 leggesdet opp til å sette av til sammen74,2 mill.
kr, hvorav21,1 mill. kr i 2018.
OppgraderingKongensgate antasinnarbeideti MetroBussprosjektet.
I løpet av 2018 leiesdet inn nytt materiell for å teste funksjonaliteten.

Mulig
utbyggingsperiode

Arbeid med oppgraderingforet asfortløpende.
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