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Samarbeid mellom areal- og transportmyndighet                                                                 

Miljøpakken i Trondheim



Samarbeid under Trondheimspakken

Trondheimspakken:

• prosjekt i Statens vegvesen

• blandet administrativ og politisk

referansegruppe (info, rådgivning og regionalt

samarbeid)

• kommunen ansvar KSM-tiltak (Kv og Fv)

• fylkeskommunen lite engasjert

• liten innblanding (i detaljer og bruk av midler)

Rimelig bra faglig samarbeid på 

enkelprosjekt, men høyt konfliktnivå 

mellom planlegging og politikk



1. CO2 utslipp fra transport reduseres med minst 20 %

2. Andelen reiser med privatbil reduseres fra 58- til 50 %

3. Et helhetlig gang- og sykkelvegnett skal på plass (800 mill kr)

4. Framkommelighet for kollektivtransport bedres med 25 % (2010)

5. Alle nasjonale forskrifter for lokale bymiljø ivaretas 

6. Antall personer som plages av trafikkstøy reduseres med 15 %

7. 80 % av nye boliger innenfor eksisterende tettstedsstruktur, 60 %

av nye arbeidsintensive arbeidsplasser innenfor Kollektivbuen

8. Klimautslipp fra transport i egen virksomhet reduseres med 40 %

9. Arbeide for at andre private og offentlige aktører

gjennomfører tilsvarende tiltak

10. Antall trafikkulykker reduseres med minst 20 % med Nullvisjonen

som rettesnor

10 klare og etterprøvbare mål

Utviklingen skal evalueres årlig



Miljøpakken har sterk lokalpolitisk 
forankring Top-down styring og samordning
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Ny bussprioritering 30.06.2008: 

Kollektivfelt
Eksist. koll.felt

Nye koll.felt 2008

Prioritert kollektivtrafikk
Reservering av 5 km 

kjørefelt for busstrafikk

Hovedinnfart sør:

40 - 50 % reduksjon i bilkapasiteten

15 % reduksjon i biltrafikken

16-/25 % kortere kjøretid med buss i 

morgen-/ettermiddagsrush



Kollektivfelt

Frigjort bilkapasitet til andre formål 

Åpning Nordre 

avlastningsveg:

Redusert biltrafikk 

til Midtbyen



Nye busser, holdeplasser og knutepunkt 



Kraftig økning i antall 
kollektivtrafikkreiser

Trafikk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 
2013

Bybuss/trikk +  4 % + 4- 5% + 8 % + 11,1 % 10,8 % 6,3 % 54 %

Regionbusser + 10 % + 13 % 16,7 % 7.6 % 56 %

Forklaringsfaktorer

- Kollektivfelt innført sommer 2008

- Utvidet rutetilbud

- Elektronisk billettering

- Bomstasjoner

- Takstreduksjoner

- Utvidet takstområde periodekort



Superbuss
Høy standard på:
* busser
* holdeplasser
* vegfundament
* informasjon
God framkommelighet

Dragvoll



Nye sykkelveger

http://www.youtube.com/watch?v=Sy11k6UwP3k&noredirect=1

http://www.youtube.com/watch?v=Sy11k6UwP3k&noredirect=1


Ambisiøs sykkelstrategi



Informasjonsarbeid:
Informasjon, markedsføring, 
kampanjer og arrangement



Trondheimsregionen har kommet langt 

med å avklare hvordan trafikkveksten kan 

reduseres gjennom arealplanlegging

Arealplanprinsipp:

• Fortetting

• Effektiv arealutnyttelse

• Rett virksomhet på rett sted

Forankret i retningslinjer og bestemmelser 

regionalt og lokalt
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Ny giv for Trondheimsregionen 2002 – 2011 (2030): 

Fylkesdelplan for arealbruk og transport  
- med retningslinjer for kommunal planlegging 
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Tidlig samordnet areal- og transportpolitikk



Interkommunal arealplan: 

Samarbeid i et regionalt perspektiv
Desentralisert konsentrasjon 
gir miljøvennlige valg for 
næringsliv og beboere:

• Store næringsareal –
lokaliseres ut fra regionale og 
statlige mål

• Boliger for framtidens 
beboere prioriteres ut fra å 
redusere bilbruk/utslipp.



Ivaretar målene i Miljøpakken, 
MEN profesjonelle utbyggere har fått 
større innflytelse
• flere og mer spredte utbyggingsområder
• flere parkeringsplasser

Hovedgrep i kommuneplanens 
arealdel 2012-2024:

• Rett virksomhet på rett sted 
• Fortetting med kvalitet
• Blå/grønne strukturer
• Tilsluttende utbygging
• Styrke lokalsenter og kollektivårer

Trondheims mål er en bærekraftig by 
der det er lett å leve miljøvennlig



Innbyggerne er best fornøyd 
med hverdagsreisen i Trondheim



Suksesskriterier
• Lokal innflytelse/eierskap

Politisk engasjement

Modige beslutninger

• Samme politiske flertall

Stat, fylke og kommune

• Effektivt beslutningssystem

Styringsgruppe med tre personer

• Sterk styring, samordning og 

oppfølging. Tiltak på tvers av 

forvaltningsnivå

• Vaktbikkjer og ansvarlighet mht 

økonomi

• Godt informasjonsarbeid med 

synliggjøring av resultat. 

Merkevarebygging
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Organisering i Trondheim kommune:
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Prosjekt Miljøpakken:

• Under kommunaldirektøren 

m/intern styringsgruppe

• Prosjektleder som ”enhetsleder” 

• Medarbeidere ”utleid” fra enhetene

• Prosjektledelse og rammeavklaring

• Bestiller oppdrag fra enhetene

• Styrer prosjektøkonomi og 

framdrift 

• Leverer enkelte tjenester til

enhetene


