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Mandat for byutredning i Trondheim 
I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt 

om å utarbeide byutredninger som skal belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle målet om at 

veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Det skal 

gjennomføres byutredninger for hver av de ni byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler 

dersom ikke utredningsbehovet er dekket på annen måte. 

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for 

Trondheim.  

1. Hensikt med byutredningen 
Det er to primære hensikter med byutredningen: Den skal være et kunnskapsgrunnlag der sentrale 

muligheter og utfordringer i byområdet belyses, og som sikrer at en velger riktige virkemidler og 

strategier i en fremtidig byvekstavtale. Den skal også være et bidrag til arbeidet med neste revisjon 

av Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). 

1.1 Tilrettelegging for byvekstavtaler 
Byutredningen skal svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av byvekstavtaler. Utredningen 

skal gi et samlet bilde av utfordringene i Trondheimsregionen. Den skal belyse hvilke tiltak som er 

nødvendige for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og 

gåing (også kalt nullvekstmålet for persontransport med bil). Nullvekstmålet er således det 

prosjektutløsende behovet i utredningen. Tiltak som bidrar til å nå nullvekstmålet har effekt på klima 

og lokal luftkvalitet, men det er også viktig at de bidrar til effektiv arealutnyttelse og god byutvikling. 

Ambisjonen er å få et omforent faglig grunnlag som kan ligge til grunn for forhandlinger om 

byvekstavtale.   

1.2 Arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033 
Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal transportplan er det nødvendig å analysere langsiktige 

strategier for utvikling av de større byområdene, blant annet på bakgrunn av den raske teknologiske 

utviklingen og endringene i måten å organisere arbeid, fritid og reiser på. Arbeidet i trinn 2 vil også 

bli bestemt av de føringer som Samferdselsdepartementet senere vil komme med for arbeidet med 

NTP 2022-2033. 

2. Framdrift 
Arbeidet skal ferdigstilles og presenteres i to trinn. Trinn 1 skal ligge til grunn for forhandlinger om 

byvekstavtaler. Dette gjelder både revidering av de avtaler som er inngått før Stortinget har 

behandlet NTP 2018-2029 og helt nye avtaler. Det er tatt sikte på at slike forhandlinger skal kunne 

starte tidlig i 2018. Dette betyr at byutredningens trinn 1 må være ferdig i løpet av 2017. 

Trinn 2 kan være ferdig senere. Tidspunktet for dette må tilpasses fremdriften av arbeidet med NTP 

2022-2033 og de lokale forholdene.  

Det må tidlig i arbeidet med byutredningen utarbeides en framdriftsplan for det lokale arbeidet. 

3. Innhold  
Hovedinnholdet i byutredningen skal være:    

1. Beskrivelse av dagens situasjon, forventet utvikling og utfordringer.  
Aktuelle temaer er trafikk, klimagassutslipp, arealutvikling, luftforurensning, trafikksikkerhet. 
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2. Behovsanalyse knyttet til nullvekstmålet  
For eksempel forventet utvikling av transportbehov. 

3. Strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet.  
Alle typer av lokale tiltak skal inngå, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som er ansvarlig.  Dette 
omfatter 

a. Arealbruk 
b. Kollektivinfrastruktur og tilbud, vurdering av kostnader for både investeringer og 

driftstilskudd. Den totale kostnaden for kollektivtrafikken for å nå nullvekstmålet skal 
analyseres. 

c. Tilrettelegging for gående og syklende – infrastruktur og drift 
d. Bilregulerende tiltak (parkering, brukerbetaling og liknende) og eventuell omlegging av 

vegsystem 
e. Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging 
f. Aktuelle veg- og jernbaneinvesteringer  
g. Eksisterende og nye teknologiske løsninger som kan ha innvirkning på valg, tidspunkt for 

gjennomføring og/eller effekter av tiltak 
4. Stamnett for kollektivtrafikken 

Et stamnett for kollektivtrafikken med knutepunkter skal defineres, dersom dette ikke allerede er 
gjort. 

5. Sammenhengende hovednett for sykkel 
Et sammenhengende hovednett for sykkel med god kobling til kollektivnettet, og særlig 
knutepunktene, skal også beskrives. 

6. Næringstrafikken 
Det skal beskrives hvordan næringslivstrafikkens behov kan ivaretas. Aktuelle tiltak for 
næringslivets transporter skal også vurderes opp mot nullvekstmålet for persontransport med 
bil. 

7. Knutepunktsfunksjon 
Byutredningene skal også vise hvordan byområdene fortsatt skal ivareta sin knutepunktsfunksjon 
og sørge for at gjennomgående nasjonal og regional gods- og persontransport sikres 
framkommelighet. 

8. Virkemiddelpakker 
Det skal gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet for 
persontransport med bil. Dersom partene ønsker å definere mer ambisiøse mål må dette komme 
i tillegg til analyser av nullvekstmålet. Måloppnåelse knyttet til andre mål (for eksempel miljø, 
fremkommelighet mv) kan omtales, men nullvekstmålet er hovedmålet i utredningen. 

9. Analyser og beregninger 
Det skal gjennomføres transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger av de ulike 
pakkene av tiltak. Det skal ikke konkluderes med én anbefaling i utredningen. Hvilke tiltak som 
skal gjennomføres avgjøres gjennom forhandlingene om byvekstavtale. 
 
Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, dvs. planperioden for NTP, men 
byutredningen skal også sees i et mer langsiktig perspektiv. 
 
Analysene og beskrivelsene skal så langt som mulig ta utgangspunkt i eksisterende data og 
utredninger. NTP 2018-2029 og underlagsmateriale som er utarbeidet i NTP-prosessen er også et 
viktig utgangspunkt for byutredningene. 
 
Transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger skal så langt som mulig gjennomføres 
med den samme metodikk og ved bruk av de samme verktøyene. Dette gjør det mulig å 
sammenligne utredningene og få et likartet grunnlag for forhandlingene om byvekstavtaler. 

10. Metode 
Transportetatene har en felles metodikk for transportanalyser og samfunnsøkonomiske 
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beregninger som skal brukes i byutredningene. Det er imidlertid også behov for supplerende 
analyser, for eksempel når det gjelder nytten av gange- og sykkeltiltak. Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for metodebruk og analyser (versjon 1 datert 
16.1.2017).  Videreutviklingen av retningslinjene vil skje i dialog med lokale parter 
(regionvegkontorer, kommuner, fylkeskommuner).  Det er lagt opp til en fleksibel tilnærming slik 
at det tas hensyn til problemstillinger som dukker opp underveis i arbeidet med utredningene. 

  

4. Forholdet mellom byutredningen og bymiljøavtalen i Trondheim  

Det er ikke gjennomført en hel KVU for Trondheims-området. Regjeringen vedtok KVU for 

vegsystemet på Sluppen i 2009 og KVU for E6 Trondheim–Steinkjer og Trønderbanen i 2012. Det er 

deretter gjennomført tilleggsutredninger knyttet til Miljøpakke Trondheim. Den bymiljøavtale som er 

inngått med Trondheim og Sør-Trøndelag tok utgangspunkt i Miljøpakke Trondheim og gjelder bare 

Trondheim kommune.  

4.1 Mål 
I byutredningen skal det legges til grunn at nullvekstmålet nås i byvekstavtalens avtaleperiode. 

Analysene i byutredningen skal bygge på arbeidet som er gjort i forbindelse med Miljøpakken for 

Trondheim og KVUer.   

4.2 Analyser av virkemiddelpakker 

I byutredningene skal det gjøres analyser av effekten av ulike virkemiddelpakker. Den konkrete 

sammensetningen av virkemiddelpakkene avgjøres av partene i samarbeid. Pakkene kan for 

eksempel ha ulik «dosering» av sykkeltiltak, kollektivtiltak, bilregulerende tiltak og 

infrastrukturinvesteringer, og ulik rekkefølge i tid. Det forutsettes at mobiliteten og 

framkommeligheten er god, og at virkemidlene vurderes ut fra effektiv ressursutnyttelse. Det legges 

til grunn at totalmobiliteten skal opprettholdes. Transportanalyser og samfunnsøkonomiske 

beregninger samt andre relevante virkninger av virkemiddelpakkene skal presenteres.  

4.3 Avgrensning av området 
Byvekstavtalen bør avgrenses til et geografisk der det er relevant og rasjonelt å legge til grunn 

nullvekstmålet for persontransport med bil. I et første trinn var det naturlig at bymiljøavtalen for 

Trondheimsområdet bare omfattet Trondheim kommune. Det kan imidlertid bli aktuelt at en 

byvekstavtale også vil gjelde omegnskommunene. Denne problemstillingen bør belyses i 

byutredningen. Byutredningen må ta hensyn til trafikken som genereres i hele det funksjonelle bo- 

og arbeidsmarkedsområdet. Arealplanleggingen i omegnskommunene påvirker muligheten for 

Trondheimsområdet å oppfylle målet. Det må vurderes om også tiltak i omegnskommunene skal 

inngå i byutredningen, og om framtidig byvekstavtale også bør omfatte omegnskommuner.  

5. Organisering av arbeidet  
Arbeidet med byutredningen skal skje lokalt i samarbeid mellom lokale parter. Sekretariatet for 

Miljøpakken skal involveres. Statens vegvesen Region midt skal ha ansvaret for å lede arbeidet. 

Styringsgruppen for byvekstavtale i Trondheim skal fungere som styringsgruppe for byutredningen. 

I samarbeid med Jernbanedirektoratet utarbeider Vegdirektoratet utkast til mandat for 

byutredningen og forankrer dette i styringsgruppen for Nasjonal transportplan og styringsgruppen 

for byvekstavtale Trondheim. Det skal også forelegges Samferdselsdepartementet før det vedtas av 

Vegdirektoratet.  

Statens vegvesen Region midt tar initiativ til oppstart av arbeidet så snart mandatet er vedtatt.  
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Forord 

Formålet med retningslinjene er å gi råd om metodebruk og analyser i byutredningene, 

basert på føringene som er gitt i mandatene. Retningslinjene er utarbeidet av Statens 

vegvesen og Jernbanedirektoratet i samarbeid.  

Følgende personer fra transportetatene har medvirket i utarbeidelsen av retningslinjene:  

Vegdirektoratet: Jernbanedirektoratet:  

Oskar Kleven Marius Sandvik 

Sari Wallberg Tor Nicolaisen  

Alberte Ruud Kathinka Thilert 

Jon-Terje Bekken Jonas Foss Blakstad 

Tanja Loftsgarden Anita Vingan 

Vidar Rugset 

Anne Kjerkreit (kapittel 6) 

Toril Presttun (kapittel 5) 

Ulf Haraldsen (kapittel 6) 

Ingvill Hoftun (kapittel 6) 

Patrick Ranheim 

Frode Hjelde (kapittel 6) 

Cecilie Bjørlykke (kapittel 6) 

 

I tillegg har en rekke fagpersoner i transportmodellmiljøet i Statens vegvesens regioner 

bidratt med innspill underveis.   

 

Unn Karin Thorenfeldt, Olav Kåre Malmin, Dag Bertelsen og Solveig Meland v/ Sintef har vært 

faglige rådgivere. Sintef har utarbeidet prosjektnotatet Innspill til metodikk og verktøybruk 

til byutredningene (Prosjektnotat nr: N-15/16). Notatet beskriver flere temaer og metoder 

mer i detalj, og er et vedlegg til retningslinjene.  

Transportetatene vil bistå i det løpende arbeide med byutredningene etter behov. 

Kontaktpersoner er Oskar Kleven (oskar.kleven@vegvesen.no) og Alberte Ruud 

(alberte.ruud@vegvesen.no). 

Dette er versjon 4 av retningslinjene. Alle endringer i forhold til versjon 3 er markert med 

rød skrift.  

 

Vedlegg 2-4 og 10-11 er separate dokumenter. De øvrige er vedlegg i dette dokumentet.   

mailto:oskar.kleven@vegvesen.no
mailto:alberte.ruud@vegvesen.no
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1. Bakgrunn  

1.1. Hensikt med byutredningene og retningslinjene 

Transportetatene har fått i oppdrag av SD å utarbeide byutredninger for å belyse virkemidler 

og kostnader for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal 

tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Byutredninger skal gjennomføres for hver av de ni 

byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. For Oslo er utredningsbehovet dekket 

gjennom KVU for Oslo-navet.  

Byutredningene har to primære hensikter, og er delt i to trinn. Hensikten med 

byutredningene i trinn 1 er å kartlegge virkemiddelbruk og kostnader for å nå nullvekstmålet 

for persontransport med bil. Utredningene skal ligge til grunn for forhandlinger eller 

reforhandlinger om byvekstavtale. Retningslinjene gjelder analyser som skal gjennomføres i 

trinn 1, og som skal ferdigstilles i løpet av 2017.  

Hensikten med trinn 1 er å få et grunnlag for etatenes arbeid med neste rullering av 

Nasjonal transportplan. Et trinn 2 vil gjøre det mulig å videreutvikle arbeidet med en 

helhetlig bystrategi som kan ligge til grunn for NTP 2022-2033. Samferdselsdepartementet 

vil gi føringer for arbeidet med NTP 2022-2033 (retningslinje 1) som kan påvirke 

utredningsarbeidet i trinn 2. Det settes derfor ikke nå en frist for trinn 2 av arbeidet. 

Nullvekstmålet for persontransport med bil er et felles hovedmål for byutredningene.  I 

mandatene er det fastsatt at byutredningen skal ha en beskrivelse av dagens situasjon, 

forventet utvikling og utfordringer. Videre skal det gjøres en behovsanalyse knyttet til 

nullvekstmålet, for eksempel forventet transportbehov. På grunnlag av dette skal det gjøres 

analyser av alternative virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet. 

Retningslinjene gir råd om metodebruk og analyser i byutredningene, basert på føringene 

som er gitt i mandatene. I retningslinjene konkretiseres og operasjonaliseres metodikken 

som bør eller skal brukes til ulike analyser. Retningslinjene gir råd om håndtering av 

virkemidler som ikke fanges opp i transportmodellene, eller som ikke lar seg kvantifisere. I 

teksten skiller vi mellom råd en bør/kan følge og råd en skal/må følge. Noe av teksten, 

spesielt i kapittel 3, er først og fremst rettet mot modell-fagpersoner, og beskrives mer 

detaljert i prosjektnotatet til Sintef. Vi har likevel valgt å ha det med i hoveddokumentet slik 

at også «ikke-eksperter» får en viss forståelse for gangen i denne delen av arbeidet.  

1.2. Videre prosess 

Retningslinjene vil justeres underveis i prosessen etter hvert som det kommer opp nye 

problemstillinger, eller dersom en finner bedre måter å håndtere ulike temaer på. Dette er 

fjerde og siste versjon av retningslinjene. 

Det gjennomføres månedlige møter hvor tema fra modellbrukerne tas opp, i tillegg til 

fagmøter for å ta opp spesielt utfordrende temaer. Følgende hovedtemaer vil bli tatt opp før 

sommeren: Håndtering av Park & Ride og tiltakskoding inn mot virkemiddelpakkene, 

analyser av tiltak som ikke håndteres i transportmodellen: gange, øvrige sykkeltiltak, 

trengsel/komfort, miljødifferensierte bomsatser/lavutslippssoner (se oppdatert møteplan 
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bakerst i dokumentet). Det er aktuelt å invitere fagpersoner både fra transportetatene, 

kommunene og fylkeskommunene til disse møtene, men hvem som skal delta må avklares 

nærmere ut fra tema og relevans. 

Det gjennomføres to nasjonale fagsamlinger i samarbeid mellom Jernbanedirektoratet, 

Statens vegvesen og KS. Prosjektdeltakere fra transportetatene, fylkeskommuner og 

kommuner vil bli invitert. Den første fagsamling ble gjennomført i Oslo 18. mai, med areal 

som hovedtema. Den andre fagsamlingen gjennomføres onsdag 27. september.  

Sentral organisering av byutredningsarbeidet og anbefalte felles milepæler lokalt er 

behandlet av NTPs styringsgruppe. Oppdatert notat er lagt ved retningslinjene (vedlegg 1).  

1.3. Sammenheng mellom byutredningene og indikatorsett for oppfølging av 

bymiljø-/byvekstavtaler  

Det er utviklet et felles indikatorsett for oppfølging av bymiljøavtalene og byvekstavtalene. 

Indikatorene har til hensikt å følge opp måloppnåelsen i avtalene (nullvekstmålet). I tillegg 

følges utviklingen innen to sentrale innsatsområder: Areal og parkering. Det er utarbeidet en 

veileder der indikatorsettet er konkretisert, og som beskriver ansvarsdeling for og 

rapportering av indikatorene. 

Indikatorene for oppfølging av bymiljøavtalene og byvekstavtalene skal måle hvorvidt 

byområdene er på riktig vei når det gjelder å følge opp betingelsene i bymiljøavtalene og 

byvekstavtalene.  Byutredningene skal kartlegge og analysere hvilke virkemidler som må 

iverksettes i årene framover for å nå nullvekstmålet. Rapportering av faktisk utvikling i 

indikatorene er basert på tellinger og undersøkelser av reisevaner, mens forventet utvikling i 

byutredningene er basert på prognoser for trafikkutvikling og beregnet effekt av ulike typer 

virkemidler. 

2.  Felles forutsetninger og rammer for byutredningene 

2.1. Nåsituasjon og analyseår  

Analyseåret i byutredningens trinn 1 er 2030. Nåsituasjon er 2016, og skal ha betegnelsen 

nåsituasjon 2016. Det kan i tillegg gjennomføres analyser i et mer langsiktig perspektiv i 

trinn 1 dersom det er mulig innenfor tidsfristen, dvs. utgangen av 2017.  

Delområdemodellen i det enkelte analyseområdet skal kalibreres og tilpasses 

trafikksituasjonen som var gjeldende i analyseområdet i 2016. Dette er det siste året hvor vi 

har offisielle trafikktall og statistikk for veg- og jernbanetransport.  

Nullvekstmålet er oppnådd dersom trafikkarbeidet i 2030 er på samme nivå som i 2016 

(ekskl. unntakstrafikken).  

Det er viktig å merke seg at trafikkarbeidet i nåsituasjonen (2016) er beregnet med en 

transportmodell (RTM). RTM er etablert på grunnlag av nasjonale reisevaneundersøkelser 

(RVU) og eksisterende transporttilbud (priser, veg- og baneinfrastruktur, reisetider). RVU gir 

et bilde av befolkningens reisemønster, og forskjeller mellom ulike trafikantgrupper når det 
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gjelder tilgang til ulike transportformer og tilbøyelighet til å velge ulike transportmidler. Det 

er disse dataene som danner det empiriske grunnlaget for RTM, og som brukes for å 

gjenskape trafikken i nåsituasjonen.  

Det finnes naturlig nok ikke et altomfattende registreringsopplegg som fanger opp det reelle 

trafikkarbeidet for alle transportformer. Trafikkarbeidet i 2016 er derfor ikke basert på 

trafikkregistreringer, men en transportmodell som er kalibrert (tilpasset) slik at den stemmer 

godt med tilgjengelige tellinger av biltrafikk og kollektivpassasjerer. Vi har ikke gode nok 

registeringer av antallet gående og syklende. For disse transportformene er det primært 

RVU-data modellen kontrolleres mot.  

Analyseår for virkemiddelpakkene er 2030. Forutsetningene som ligger i grunnprognosene 

(5. april 2017) skal benyttes for framskrivning av transportetterspørselen. 

 

2.2. Veg- og baneprosjekter som skal inkluderes i alle virkemiddelpakker  

Følgende veg- og baneprosjekter skal inkluderes i alle virkemiddelpakker, med mindre annet 

er presisert i mandatene:  

- Alle veg- og baneprosjekter som har fått statlige midler i perioden 2018-2023 (skal ha 

betegnelsen nullalternativ 2030). Dette inkluderer både prosjekter som påbegynnes og 

åpnes. 

- Prosjekter i vedtatt konsept i by-KVUen (skal ha betegnelsen KVU/bypakke 2030) 

 

Kostnader for alle prosjekter som skal inkluderes i virkemiddelpakkene skal kvalitetssikres 

og oppdateres til 2016-tall. 

Gangen i beregningene av trafikale og samfunnsøkonomiske effekter er beskrevet i avsnitt 

6.2. 

En oversikt over hvilke prosjekter som skal inkluderes i alle virkemiddelpakker er lagt ved 

(vedlegg 2). 

KVU-konseptet som er vedtatt av regjeringen (heretter kalt KVU/Bypakke 2030) skal 

inkluderes i alle virkemiddelpakker som analyseres, med mindre annet er presisert i 

mandatet. Vedtatt KVU er valgt på grunnlag av hvilke konsept som gir best måloppnåelse ut 

fra flere samfunns- og effektmål som er fastsatt i KVU-arbeidet. I byutredningene er det 

imidlertid et krav at alle virkemiddelpakker skal nå nullvekstmålet. Hvis vedtatt KVU 

resulterer i et trafikkarbeid som er høyere enn det som aksepteres innenfor rammene av 

nullvekstmålet, må det kompenseres med andre virkemidler (for eksempel prising av bilbruk, 

parkeringstilgjengelighet og forsterket kollektivsatsing). Framgangsmåte for sammensetning 

og analyser av virkemiddelpakker omtales i kapittel 4. 

I den samfunnsøkonomiske analysen skal alle prosjekter, også de som er med i samtlige 

virkemiddelpakker, inkluderes. Derfor må alle kostnader så langt som mulig kvalitetssikres 

og oppdateres til 2016-kroner.  
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Det skal ikke konkluderes med én anbefalt virkemiddelpakke. Hensikten med 

virkemiddelpakkene er å vise konsekvenser og mulighetsrommet av ulike måter å kombinere 

virkemidler på. Det er i forhandlingene at endelig sammensetning av virkemidlene i 

byvekstavtalene skal avgjøres.  

For å identifisere hvilken effekt veg- og baneprosjekter i virkemiddelpakkene har på 

trafikkarbeidet med personbil isolert sett, skal det gjennomføres trinnvise analyser. 

Framgangsmåten er beskrevet i kapittel 4 om virkemiddelpakker. 

2.3. Virkemidler og tiltak  

Virkemiddelpakkene skal settes sammen av tiltak som faglig sett antas å ha betydning for 

måloppnåelse, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som har ansvaret for tiltaket.  

Det skal publiseres en egen side om byutredningene i tiltakskatalogen 

(www.tiltakskatalog.no), der det henvises til aktuelle virkemidler og effekter. Denne vil etter 

planen offentliggjøres i månedsskiftet mai/juni.  

Sammensetningen av virkemiddelpakker bør bygge på erfaringer med og studier av effekten 

av ulike typer virkemidler, og i hvilken grad de påvirker transportomfanget med bil. I tabell 1 

gis en overordnet oversikt over effekter av virkemidler der vi har en del erfaringsdata fra 

tidligere studier og forskning.  Det er imidlertid viktig å understreke at effektene av ulike 

virkemidler vil variere, og har sammenheng med rammebetingelser som 

befolkningssammensetning, dagens arealbruk, eksisterende kollektivtilbud og dagens pris-

/avgiftsnivå mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiltakskatalog.no/
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Tabell 1 Oversikt over tiltak og effekter – utvalgte virkemidler 

Tiltak Effekt Effekt på 

trafikkarbeid 

med personbil  

Kilder 

Kollektiv-

takst1 

Reduksjon på 10 prosent forventes å gi 4 

prosent økning i antall kollektivreiser 

(-) Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-2-

3.htm 

Frekvens1 Økning på 10 prosent forventes å gi 4,5 

prosent økning i antall kollektivreiser 

+ Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-2-

3.htm 

Reisetid 

buss 

10 prosent kortere reisetid forventes å gi 

mellom 4 og 6 prosent økning i antall 

kollektivreiser 

(+) Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-2-

3.htm 

Parkerings-

avgift 

10 prosent økning forventes å gi mellom 1 og 

4 prosent færre bilturer 

++ Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-1-

5.htm#anchor_148651-1100 

Bomavgift/

vegprising 

Trafikkreduksjon på 15-20 prosent over 

bomsnittet  

 

++ Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-1-

1.htm#anchor_147475-300 

Fortetting Vanskelig å kvantifisere, men faglig enighet 

om at «riktig» fortetting har stor effekt 

++ Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/a-1-

3.htm#anchor_147410-800 

1Reduserte kollektivtakster har vist seg å føre til en større overgang fra grupper uten biltilgang enn økt frekvens 

(http://www.tiltakskatalog.no/b-2-3.htm#anchor_147449-300). Derfor har disse virkemidlene ulik effekt på 

trafikkarbeid med personbil.  

 

I retningslinjene har begrepene virkemidler og tiltak samme betydning. Det er flere studier 

av effekter av ulike typer tiltak, i oversikten under gis noen eksempler på kilder.  

 

Kilder - effekter av tiltak 

Ulike tiltak for redusert biltrafikk 

Madslien og Kwong 2015: Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren – 

Transportmodellberegninger. TØI rapport 1427/2015 

Solli og Haraldsen 2016: Tiltak for redusert biltrafikk i by. UA-rapport 82/2016  

TØI: Oppslagsverk om transport, miljø og klima: www.tiltakskatalog.no 

Parkering 

Christiansen m fl 2016: Parkering – virkemidler og effekter. TØI rapport 1493/2016 

Ellis og Øvrum 2015: Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike 

parkeringsrestriksjoner. UA-rapport 64/2015                                                                           

Kollektivtiltak 

Fearnley m fl 2015: Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten. TØI rapport 

1408/2015 

Norheim m fl 2015: Klimaeffektiv kollektivsatsing. Effekter av målrettede tiltak. UA-rapport 72/2015 

Sykkeltiltak 

Solli m fl 2016: Transportstandard for sykkel. Vurdering av ulike faktorer. UA-rapport 75/2016   

Finansielle virkemidler 

Ramjerdi m fl 2014: EcoEnvi (When) are financial policy instruments environmentally effective? TØI 

rapport 1298/2014   https://www.toi.no/publikasjoner/ecoenvi-when-are-financial-policy-

instruments-environmentally-effective-article32388-8.html 

 

http://www.tiltakskatalog.no/a-1-3.htm#anchor_147410-800
http://www.tiltakskatalog.no/a-1-3.htm#anchor_147410-800
http://www.tiltakskatalog.no/b-2-3.htm#anchor_147449-300
http://www.tiltakskatalog.no/
https://www.toi.no/publikasjoner/ecoenvi-when-are-financial-policy-instruments-environmentally-effective-article32388-8.html
https://www.toi.no/publikasjoner/ecoenvi-when-are-financial-policy-instruments-environmentally-effective-article32388-8.html
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2.4. Nullvekstmålet for personbiltrafikk 

 Definisjon og avgrensning 

Nullvekstmålet for personbiltrafikk ble lansert i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023, 

med følgende formulering:  

Nullvekstmålet: Persontransportveksten i de store byområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykling og gåing. 

Målet ble fulgt opp i Klimaforliket og Stortingsmeldingen om NTP. Nullvekstmålet for 

personbiltrafikk omfatter i dag de ni byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. 

Avgrensingen av de aktuelle byområdene omtales i mandatene.  

Følgende trafikkarbeid omfattes av nullvekstmålet:  

 Trafikkarbeidet med personbil knyttet til reiser til/fra arbeid, i tjeneste (til/fra møter), til 

fritidsaktiviteter, handle-/servicereiser og andre private formål.  

 Trafikkarbeidet innenfor det geografiske området som omfattes av analyseområdet (jf. 

mandatene). 

Det er programmert et script som beregner trafikkarbeidet for analyseområdet. Scriptet ble 

sendt ut i testversjon i begynnelsen av mai, men ble trukket tilbake grunnet en feil. Revidert 

script vil være en del av versjon 3.11 og er lagt på eRoom. 

I analysene av virkemiddelpakken er nullvekstmålets referanseår (nåsituasjon) 2016. 

Nullvekstmålet oppnås dersom trafikkarbeidet som omfattes av dette målet er på samme 

nivå i 2030 som i 2016. I flere byområder vil nullvekstmålets referanseår i byutredningene 

kunne skille seg fra referanseåret i de kommende byvekstavtalene. Vår vurdering er at 

avviket mellom referanseår i utrednings- og avtaleåret ha liten betydning for 

hovedresultatene.  

Følgende trafikk skal unntas fra nullvekstmålet: 

 Gjennomgangstrafikk, dvs. trafikk som verken starter eller stopper i det geografiske 

området for avtalen. 

 Trafikkarbeid knyttet til offentlig og privat tjenestetransport (mobil tjenesteyting). 

 Trafikkarbeid knyttet til lett og tung næringstransport. 

Dette betyr at trafikkvekst som skyldes vekst i unntakstrafikken aksepteres innenfor 

rammene av nullvekstmålet for persontransport med bil.  

Ved inngåelse av byvekstavtale følger en veileder der målemetode og måleområde er 

operasjonalisert, jf. avtalen i Trondheim: http://miljopakken.no/vedlegg-ku-12-12-

2016/attachment/indikatorsett-for-oppfolging-av-bymiljoavtaler. Innholdet i veilederen 

bygger på indikatorsettet gjengitt i NTP 2018-2029. 

 

 

 

http://miljopakken.no/vedlegg-ku-12-12-2016/attachment/indikatorsett-for-oppfolging-av-bymiljoavtaler
http://miljopakken.no/vedlegg-ku-12-12-2016/attachment/indikatorsett-for-oppfolging-av-bymiljoavtaler
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 Metodikk for beregning av trafikkarbeid som skal unntas  

Det er utviklet en felles metodikk for hvordan trafikkarbeidet knyttet til små og store 

lastebiler. For hvert byområde er det beregnet hvor stor andel av trafikkarbeidet som 

utgjøres av mobile tjenesteytere. Denne andelen trekkes fra det totale trafikkarbeidet. 

Befolkningsprognosene til SSB for hvert byområde skal brukes som grunnlag for forventet 

vekstrate for unntakstrafikken.  

Hvor mye trafikken kan øke i byområdet innenfor rammen av nullvekstmålet (som følge av 

unntakstrafikk) har stor betydning for sammensetningen av virkemidler. I løpet av våren er 

det derfor gjort et utviklingsarbeid for å få avklart størrelsen på trafikkarbeidet (KjtKm) som 

er unntatt målet. For å beregne trafikkarbeidet som følge av unntakstrafikk må det benyttes 

flere metoder. Summen av unntakstrafikk blir:  

Trafikkarbeidet til gjennomgangstrafikk, beregnes ut fra et nytt script laget av 

transportetatene som var inkludert i versjon 3.11 24. mai 2017.  

Mobile tjenesteytere: Det foreligger ikke noen samlet statistikk for å beregne trafikkarbeidet 

til mobile tjenesteytere, noe som gjør det utfordrende å få et godt bilde av omfanget. Vi har 

vurdert ulike måter å håndtere dette på, i dialog med både TØI, Sintef og flere av 

kontaktpersonene for modeller i byutredningen. Beregninger viser at i gjennomsnitt utgjør 

andel mobile tjenesteytere 11 prosent av trafikkarbeidet nasjonalt. Vi velger å benytte denne 

andelen for det enkelte byområde. Forventet trafikkarbeid i 2030 fra mobile tjenesteytere 

beregnes ved å framskrive dagens trafikkarbeid med SSBs prognose for befolkningsvekst 

(MMMM), jf. under. 0-vekstmålet vurderes som oppfylt i 2030 dersom modellberegnet vekst 

i trafikkarbeidet i avtaleområdet, unntatt trafikk fra lastebilmatrise og gjennomgangstrafikk, 

ikke overstiger den forventede veksten i trafikkarbeid fra mobile tjenesteytere. Dette er en 

forenklet metode for å håndtere utfordringene med å vurdere trafikken fra mobile 

tjenesteytere. Se vedlegg 10 og 11 for beskrivelse av metodikk. 

Trafikkarbeid med små og store lastebiler beregnes med en ekstern lastebilmatrise. Det har 

pågått et omfattende arbeid hittil i 2017 med å få etablert en tonnmatrise fra Nasjonal 

godstransport modell som baserer seg på ny varetransportundersøkelse fra SSB og 

sendingsdata fra de 20 største samlasterne. Arbeidet har vært krevende og vi er dessverre 

ikke i mål her. Lastebilmatrise fra Nasjonal godsmodell vil ferdigstilles på et senere 

tidspunkt. Vår anbefaling er at det tas utgangspunkt i matrise som er tilgjengelig for hver 

regionale modell og som kan benyttes i den enkelte delområdemodell. Dette er i noen 

tilfeller en eldre matrise, som må skaleres opp for å treffe dagens trafikknivå. Regionen må 

velge ut de punktene som de ønsker at det skal være god overensstemmelse mellom 

lastebilmatrise og tellinger. Vedlagt en presentasjon fra Sindre Levinsen i Statens vegvesen 

Region sør, som beskriver prosessen for SVV/Jdir (vedlegg 3). Det er opp til hvert byområde 

å avgjøre hvilket program som skal benyttes for å etablere selve lastebilmatrisen. 

Befolkningsprognosene til SSB for hvert byområde skal benyttes som vekstrate for 

unntakstrafikken. Prognosene for forventet utvikling av godstransporten, som kunne vært en 

alternativ tilnærming, er på lands- og fylkesbasis, men det er grunn til å anta at utviklingen i 

byområdene skiller seg fra utviklingen utenom byene. Det er usikkerhet knyttet til hvordan 
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unntakstrafikken utvikler seg, men det er grunn til å forvente at spesielt lettere 

næringstransport og mobil tjenesteyting øker i takt med befolkningsveksten.  

2.5. Modellsystem og grunnlagsdata 

I byutredningene skal det benyttes felles verktøy for transportanalyser og 

samfunnsøkonomiske beregninger som er utarbeidet av transportetatene. For å ta høyde for 

usikkerhet i modellberegningen og virkemidler transportmodellene ikke fanger opp må det 

også gjennomføres følsomhetsvurderinger og faglige tilleggsanalyser.  

 Modellsystem 

Modellsystemet for persontransport er et viktig grunnlag for transportanalysene og de 

samfunnsøkonomiske beregningene. Modellene benyttes for å studere etterspørselseffekten 

av tiltak som gir endringer i reisetid, reisekostnader og transportmiddelfordeling.  Det er 

også mulig å se på de mer langsiktige effektene av endret samfunnsutvikling, f. eks. 

inntektsvekst, befolkningssammensetning og bosettingsmønster. 

Modellsystemet består av den nasjonale persontransportmodellen (NTM6) for innenlands 

reiser som er lengre enn 7 mil, og et sett regionale persontransportmodeller (RTM), som 

omfatter reiser som er kortere enn dette.  

RTM benytter grunnkretsene som soneinndeling. Totalt antall grunnkretser i Norge er ca 

13500, men antall grunnkretser i den enkelte regional modell varierer mellom 1800 til ca 

5000. Turene i den enkelte regionale modell går mellom par av grunnkretser. NTM6 har i 

overkant av 1500 soner som utgangspunkt. Soneinndeling er basert på SSB 

tettstedsdefinisjon, som er aggregater av grunnkretser.  

NTM6 er estimert med utgangspunkt i den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2009, 

mens RTM er basert på RVU 2001, men rammetallskalibrert mot RVU 2013/14.  Det betyr at 

turer for den enkelt reisehensikt og transportmiddel sammenlignes og avstemmes mellom 

modell og reisevaneundersøkelse. Rammetallskalibreringen er mer detaljert i beskrevet i 

kapittel 3 og i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og verktøybruk til 

byutredningene. DOM må kalibreres slik at modellen har meget god overensstemmelse 

(tilnærmet 100 prosent) med tellinger for lette biler. Det gjelder både snitt og enkelt punkt. 

Det er utviklet funksjonalitet for å etablere en delområdemodell (DOM) for hvert enkelt 

analyseområde til byutredningen. En DOM har et geografisk område som er mindre enn den 

regionale modellen, men har samme funksjonalitet. Også denne modellen skal 

rammetallskalibreres, jf. Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og 

verktøybruk til byutredningene. 
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 Følsomhetsvurderinger og tilleggsanalyser 

Transportmodellene fanger ikke opp effekter av alle virkemidler, og det vil alltid være en viss 

usikkerhet knyttet til forventet utvikling av transportbehov. Det er derfor nødvendig å 

gjennomføre analyser og beregninger på utsiden av modellsystemet.  

Ivaretakelsen av usikkerhet i utredningsarbeidet bør som et minimum bestå av 

følsomhetsanalyser for de viktigste faktorene, samt faglige analyser og drøftinger. Dette kan 

for eksempel gjøres ved bruk av trinnvis analyse, som gis en nærmere omtale i kapittel 4. 

 Grunnlagsdata 

Inntektsutvikling 

Inntektsutviklingen fra perspektivmeldingen 2017 skal benyttes. Grunnlagsfiler ble offentlig 

5. april 2017.  

 

Nye vekstrater for inntekt fra Perspektivmeldingen 2017 (31.3.2017) er grunnlag for nye 

grunnprognoser, som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029.  Nye 

grunnlagsfiler til bilholdførerkortmodellen er lagt på eRoom i april 2017. 

 

Befolkningsprognoser 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin befolkningsprognoser med vekstbane MMMM fra juni 2016 

(som viser status per 1.1.2016) skal benyttes.  

 

Vegnett, kollektivrutebeskrivelser og takster 

 Vegnett pr. oktober 2016 fra NVDB skal benyttes.  

 Jernbane: Rutebeskrivelse for 2016 legges på transportetatenes sitt eRoom i løpet av 

januar 2017 

 Buss/Hurtigbåt: Benyttes i den versjonen de ble kodet inn i modellsystemet ved 

etablering av nytt vegnett. Det gjøres en kvalitetskontroll i forhold til analyseområde for 

modellen 

 Kostnader/billettstruktur benyttes slik de er kodet inn i modellsystemet ved etableringen 

av rutebeskrivelsene. Data må så godt som mulig representere 2016-situasjonen. 

 

3. Kvalitetssikring og validering av DOM/RTM  

Transportmodellen for analyseområdet må verifiseres og tilpasses området der modellen 

skal benyttes. Det betyr i hovedsak sjekk på rammetallene i modellen, kvalitetssikring av 

transportnettverk og rutebeskrivelser. Videre må antall bil- og passasjerturer på hhv veg og 

jernbanenett avstemmes mellom modell og statistikk. Offisielle statistikk skal benyttes.  

Dette kapittelet beskriver hovedtrekkene i arbeidet med kalibrering og klargjøring av 

modellen, og er rettet mot transportmodellpersonell. En mer utdypende beskrivelse gis i 

Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og verktøybruk til byutredningene. 

Samme notat har også henvisninger til flere andre rapporter som gir ytterligere utdyping. 
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Rapportene er samlet på 

http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport 

Regional transportmodell (RTM) er etablert i CUBE. Malmin (2016) gir en dokumentasjon av 

teknisk funksjonalitet og framgangsmåte ved bruk av RTM. 

3.1. Hovedaktiviteter 

Arbeidet for å sikre at delområdemodellen som skal benyttes er tilstrekkelig egnet for 

analyser av aktuelle tiltak deles inn i tre arbeidsområder: 

 Datagrunnlag 

Følgende datagrunnlag må oppdateres/etableres for hhv. dagens situasjon og prognoseår: 

 Sonedata (bosatte, arbeidsplasser, elev- og studentplasser, studentboliger) 

 TNExt-base 

 Telledata/bomdata for timemodell 

 Transporttilbud i referansealternativet 

 Inndata for arealbruksalternativene i virkemiddelpakkene 

 Befolkning, arbeidsplasser og skoleplasser fordelt på grunnkretser i henhold til 

besluttede arealbruksalternativ 

Ev. ytterligere behov for datainnsamling bør vurderes på et så tidlig stadium som mulig, 

f.eks.: 

 Parkeringsundersøkelser 

 P&R-undersøkelser 

 Kjøre-/reisetidsmålinger 

 Belegg på kollektivtransportmidler 

 Modelletablering og kvalitetssikring 

 Definering av kalibreringsområde  

 Kontroll av sonebeskrivelsen  

 Koding/kontroll av transporttilbudbeskrivelsen (inkl. evt. koordinering mot andre lokale 

modeller)  

 Etablering av tilpassede rush-perioder  

 Tilrettelegging for bompengeinnkreving med timeregel 

 Evt. koding av P&R-anlegg som vil inngå som tiltak i framtidige beregningsår 

 Kalibrering og validering 

• Kalibrering av BHFK 

• Sjekk av bilholdsmodellen mot NRVU 2013-14 

• Evt. aktivering og kalibrering av P&R-funksjonalitet 

• Rammetallskalibrering av modellen 

- Kontroll av konkurranseflater på sentrale OD-relasjoner 

- Kontroll av reiselengder/-fordeling 

- Kontroll av NTM-trafikken 

http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport
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- Kontroll av godstrafikken 

- Parameter for reisemiddelvalg/destinasjonsvalg 

• Kalibrering av modellen for døgnnivå, inkludert: 

- Etablering av ett scenario for hvert kalibreringsforsøk. Dette gjør at OD-matrisene 

som skal benyttes til etablering av nullvekst-indikator ikke blir overskrevet. 

- Verifisering av beregnet trafikk mot tellinger med spesielt fokus på hovedvegnettet 

og aktuelle bomsnitt 

- Sjekke konkurranseforhold (reisetid i og utenfor rush) mellom reisemåter i modellen 

(TNM på storsonenivå?) 

- Beregning av lett næringstrafikk og mobile tjenesteytere 

- Uttak av matriser for etablering av indikator for nullvekstmålet 

• Kalibrering av modellen for time-nivå 

DOM for det enkelte byområde må kalibreres slik at modellen har meget god 

overensstemmelse (tilnærmet 100 prosent) med tellinger for lette biler. Det gjelder både 

snitt og enkelt punkt. 

Hvert arbeidsområde er omtalt på et overordnet nivå. For detaljert beskrivelse av 

arbeidsprosesser for hvert av arbeidsområdene, se Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill 

til metodikk og verktøybruk til byutredningene. 

3.2. Datagrunnlag 

 Etablering av basis og referansealternativet 

Det skal tas utgangspunkt i følgende datasett ved etablering av transportmodellen for 

analyseområdet: 

 Befolkningsdata: SSB per 31.12 2015 (publisert juni 2016) 

 Arbeidsplassdata: SSB per 31.12 2013 (publisert juni 2014) 

(Vi har mottatt arbeidsplassdata for 2016. Datafilen kan fås på forespørsel og kan 

benyttes til kvalitetssikring. Vi ser det imidlertid ikke som kritisk om versjonen som ble 

publisert i juni 2014 benyttes.) 

 Vegnett: NVDB per oktober 2016 

 Jernbanenettverk: Banedatabanken per 31.12 2015 

 Rutebeskrivelse for tog (år 2016): Jernbaneverket pr. januar 2017 

 Rutebeskrivelse for buss: Statens vegvesen per 31.12 2015 

 Rutebeskrivelse for hurtigbåt: Kystverket per juni 2014 

Cube versjon 3.12 skal benyttes.  

Hovedendringer: 

 Kollektivmodulen er forbedret. Inntekter og utgifter beregnes nå kun for kjerneområdet. 

Rabatter håndteres bedre. Kostnader og inntekter for årsdøgn beregnes riktigere. Det 

beregnes ikke lenger inntekt fra skoleturer til grunnskole og videregående skole. 

 Trafikantnyttemodulen er forbedret. Årsdøgnresultater håndteres riktigere. 
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 Applikasjonen for å beregne effekter av timesdifferensierte bompenger er oppdatert og 

lagt inn igjen i modellsystemet. Denne kan brukes til forenklet beregning av effekter av 

differensierte bompenger inne for timer i rushperiode (omfordeling av turer mellom 

timer innenfor rushperiode). 

 Mulighet for å kalibrere reisemønster for arbeidsreiser mot pendlingsstatistikk er 

innarbeidet i modellsystemet. 

Referansealternativet skal kodes i henhold til beskrivelse i avsnitt 2.2. 

 Forhold og tiltak som bør avklares i startfasen 

I tillegg til datagrunnlag for etablering av transportmodellen kreves det også datagrunnlag 

for kalibrering og fastematriser. Forhold det er viktig å huske på er: 

1) Faste matriser 

Behov for tilleggsmatrisene for dagens situasjon må avdekkes før kalibreringen starter, og 

kvalitetssikres.  

 

Dette gjelder 

- lastebilmatrise (se avsnitt 2.4.2) 

- skolereisematrise 

- flyplassmatrise 

2) Datagrunnlag for kalibrering 

Det er viktig å kvalitetssikre datagrunnlaget som skal brukes til kalibrering av modellen, og 

bruke de samme datakildene i hele prosessen.   

3) Innfartsparkering (P&R-anlegg) 

P&R- anlegg legges inn for de byområder der innfartsparkering er mye brukt av de reisende, 

eller der det kan være aktuelt å legge inn innfartsparkeringer som et tiltak. For å kunne 

analysere effekten av P&R-anlegg i modellen, kreves det at anleggene som ønskes etablert i 

tiltaket, legges inn i referansesituasjonen. Dette gir en mulighet til å endre kapasitet på 

anleggene i tiltakssituasjonen. Under rammetallskalibrering av modellen er det viktig at 

innfartsparkeringsfunksjonen er slått av.  

4) Ventetidskurve på holdeplassnivå 

Ventetidskurver er aktuelle for de største holdeplassene og der hvor det er flere 

kollektivtransportmidler og det er lagt til rette for bytte mellom transportmidlene. Oversikt 

over knutepunktene fremskaffes lokalt. Valg av ventetidskurve vurderes lokalt.  

3.3. Modelletablering og kvalitetssikring 

Metodikk for etablering av DOMen er beskrevet i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til 

metodikk og verktøybruk til byutredningene. Kalibreringen må gjennomføres for det aktuelle 

analyseområdet, jf. mandatene. 
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 Kontroll av sonebeskrivelsen 

Sonedatafilene inneholder informasjon om demografi (befolkningsstørrelse med alders- og 

kjønnssammensetning), skoler, parkeringskostnad og arbeidsplasser knyttet til de 

geografiske sonene, og benyttes som forklaringsvariabler i modellenes beregning av 

turproduksjon, -attrahering og turfordeling.  

 Kvalitetssikring av transportnettverk 

Transportnettverket og kollektivrutebeskrivelsene beskriver kostnadene for en tur fra én 

sone til en annen sone med ulike transportmiddel. I tillegg trenger transportmodellen en 

beskrivelse av forhold som skaper og tiltrekker turer i hver sone. 

Transportnettet omfatter vegnettet (inkl. fergesamband), tog-/banelinjer og farleder, og 

beskrives i form av et nettverk bestående av noder som knytter sammen lenker. Hver lenke 

inneholder en gjennomsnittlig beskrivelse av egenskapene på vegen eller kollektivlinjen 

mellom nodene. Typiske lenkeegenskaper er lengde, hastighet, kapasitet og transportform 

(bil, gange, sykkel, (buss?), bane, tog, båt, etc.). 

I tillegg til selve nettverket, inneholder også transportnettet en beskrivelse av 

bompengestasjoner og bilfergesamband med takster. Bompengesystem beskrives med 

referanse til hvilken lenke en bomstasjon er plassert på og eventuell indikator på om 

bomstasjonen inngår i et takstsystem med timeregel. 

Bilferger beskrives med frekvens, overfartstid og takster. Det er vanlig at et fergesamband 

har ulik frekvens over døgnet, og frekvensen er ikke nødvendigvis koblet til rush- og 

lavtrafikkperioden i modellen. Til bruk i modellen må det benyttes gjennomsnittlige 

frekvenser. 

Transportnettet inneholder også koblinger til alle soner i nettverket. Hver sone knyttes til 

nettverket med én eller flere tilknytningslenker eller soneskaft, der avstanden på 

tilknytningslenken representerer gjennomsnittlig avstand for alle som bor i sonen fra bolig 

til transportnettverket. 

Informasjonen om transporttilbudet danner grunnlag for matriser med LoS-data ("Level of 

Service") som beskriver generalisert kostnad i form av tidsbruk og kostnader for hver 

reisemåte mellom alle soner for hhv. lavtrafikksituasjon og rushsituasjon. 

Koding av sykkelvegnett 

I versjon 3.12 av RTM leses det inn egne matriser for henholdsvis gang- og sykkeltrafikk i 

etterspørselsmodellen Tramod_by, som nettfordeles på nettverk for henholdsvis gang og 

sykkel. Nettfordelingen av både gående og syklende i RTM gjøres med utgangspunkt i 

distanse, eller vektet distanse for sykkel dersom dette er valgt i brukergrensesnittet.  I RTM 

benyttes én hastighet for alle syklister (15 km/t) i reisemiddelvalget. Gang- og sykkeltrafikk 

beregnet i RTM representerer omfanget et gjennomsnittlig årsdøgn, og fanger opp årstids-

spesifikke forhold.  

Fordi sykkelvegnettet ikke har samme kvalitet i grunnlaget som infrastruktur for bil er det i 

TNExt laget en mulighet for indikere parallell gang og sykkelveg på bilvegens senterlinje. 
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Denne funksjonen i TNExt heter GS-andel og beskriver hvor stor andel av lenken som har 

tilliggende g/s-veg. Ved å benytte TNExt versjon 2.74 med vegnett fra oktober 2016 finnes 

sykkelfelt som egen feltkode for veger som har info om dette i NVDB. 

For å kunne modellere effekter av framtidig satsning på sykkel må sykkelvegnettet kodes, og 

standard på infrastruktur må inkluderes i beskrivelsen av nettverket. Videre vektes 

avstanden i sykkelvegnettet avhengig av standard på infrastruktur for syklende i beregning 

av avstandsmatriser til Tramod-by. Ved bruk av vektet avstand for sykkel må modellen 

rammetallskalibreres på nytt. 

Utgangspunktet for vektingen/relative verdier er resultatene dokumentert i Loftsgarden mfl. 

(2015). Det er imidlertid foretatt en nedjustering av vektene på om lag 30 prosent. 

Justeringen er basert på andre rapporter og faglige diskusjoner. Det gir følgende 

vekting/relative verdier av ulik tilrettelegging for sykkel: 

 Ferdsel på gang-/sykkelveg:1,0 

 Ferdsel på sykkelfelt i vegbane: 1,3 

 Ferdsel på vegbane uten tilrettelegging: 1,8 

Verdiene gjenspeiler belastningen ved å sykle på ulik type tilrettelegging, der lav verdi er 

minst belastende. Det betyr at man er villig til å sykle 1,8 ganger så langt for å unngå å sykle 

i vegbanen i forhold til å sykle på en separat gang-/sykkelveg.  

Distansene kan vektes på enkeltlenker i RTM, og gi grunnlag for å produsere LoS-data til 

etterspørselsmodellen for sykkel, både i dagens situasjon og prognoseår. Ved etablering av 

nye mer dedikerte sykkelanlegg, reduseres denne belastningsvekten, og sykkelalternativet vil 

dermed få økt konkurransekraft i influensområdet for tiltaket. 

En kan også tenke seg å benytte disse parameterne på en mer sjablonmessig måte, f.eks. 

ved å redusere den prosentvis på deler av nettverket som benyttes av syklister, der det ikke 

allerede er etablert gang-/sykkelveg. Dette vil kunne gi grunnlag for en grovere måte å 

behandle grad av utbygging av sykkelanlegg, uten samme grad av stedfesting som vanligvis 

benyttes i RTM. Se presentasjoner fra møtet om dette temaet gjennomført i Trondheim 8-9 

mars.  

For tiltaksalternativ i prognoseår vil etablering av nye sykkelfelt og sykkelveger gi redusert 

verdi på tidsverdsettingene, og dermed "innkorting" av den vektede distansen med sykkel i 

LoS-dataene. Dette vil gi grunnlag for modellering av effekter både mht. reisemiddelvalg og 

rutevalg. 
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Tips til kvalitetssikring av inndata til transportnettverket: 

 Kontroll av hvor sonetilknytninger er koblet på transportnettet 

 Fartsgrenser i vegnettet 

 Hvilke holdeplasser hver sone knyttes til, og rutetilbudet der  

 Kontrollere takstene i sonedatafilene mot faktisk parkeringskostnader (2001 nivå) 

 Kode/kontrollere evt. "forbudte" lenker som utilgjengelige for fotgjengere og 

syklister 

 Legge inn verdsettinger av ulik infrastruktur på sykkelvegnettet 

 Kvalitetssikring av kollektivtilbudet 

Kollektivtilbudet for et modellområde defineres ved bruk av kollektivrutebeskrivelser. Hver 

rute defineres overordnet med et navn og rutenummer samt avgangsfrekvens og retning. 

Det angis også om ruten er ekspress- eller lokalrute. I tillegg må hver kollektivrute beskrives 

med hvilken type transportmiddel som betjener ruta, hvilke nettverksnoder den går 

gjennom, og hvilke noder som representerer holdeplasser. Rutefestet passeringstidspunkt 

og evt. oppholdstid for holdeplassene angis.  

Kollektivrutebeskrivelsene skal spesifiseres for rush- og lavtrafikkperiodene. Dette gir 

mulighet til å gi utvalgte ruter bedre frekvens i rushtiden.  

Der soneskaftene er for lange for gange til holdeplass, f.eks. fordi det ikke er tatt hensyn 

evt. snarveier, bør det kodes opp egne soneskaft for gange med lenketype 31 

konnekteringslenke. 

Håndtering av følgende forhold er beskrevet i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til 

metodikk og verktøybruk til byutredningene: 

 Skoleruter 

 Frekvens 

 Korrespondanse mellom ruter 

 Ombordstigningsstraff 

 Holdeplasstilknytning 

 Valg av holdeplass i RTM 

 Gangavstand til holdeplass 

Sjekkliste koding kollektivtransport: 

• Kode/kontrollere alle kollektivruter i henhold til planlagte rutetider 

• Kode opp/kontrollere evt. eksisterende kollektivfelt 

• Sjekk av tilknytningslenker fra ulike soner til holdeplass 

• Sjekk av takstmatrise  

• Vurdere ventetidskurve på utvalgte knutepunkt 

• Sjekke varighet på rushperiodene i tilgjengelige tellinger, f.eks. Nv1-tellepunkt. 

• Hvis varighet mindre enn tre timer; tilpasse rushperiodene i modellen. Det må være 

samme antall timer i hhv. morgen- og ettermiddagsrush. 
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 Tilrettelegging for bompengeinnkreving med timeregel  

RTM har begrensede muligheter for å takle bompengesystem med timeregel der en kun 

betaler for én passering per time. Metodikk er beskrevet i Sintef prosjektnotat Notat nr: N-

10/15 Håndtering av timeregel i RTM. Notatet ligger på eRoom: 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/NTP/NTP-Transportanalyse/0_6955 

 Koding av P&R-anlegg  

Park and Ride-modellering i RTM ble innført til etterspørselsmodellen som en ekstra  

reisemåte i tillegg til bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gang og sykkel.  

Park & Ride i transportmodellsystemet er dokumentert i:  

MøreForsking Molde: Inkludering av innfartsparkering i tramod_by: tramod_ip 

http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport/_attachment/

899529/binary/1036126?_ts=14d90c61c20 

CUBE - Teknisk dokumentasjon av Regional persontransportmodell Versjon 3.11 

eRoom: https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoomReq/Files/NTP/NTP-

Transportanalyse/0_6c49/Teknisk%20beskrivelse%20av%20Regmod_v3.11.pdf 

 

3.4. Kalibrering og validering 

Gjennomføringen av kalibreringen av delområdemodellen og valideringen av modellens 

resultater er detaljert beskrevet i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og 

verktøybruk til byutredningene. 

 Vurdering av modellresultatene i kalibreringsprosessen 

Validerings- og kontrollaktivitetene gjennomføres bl.a. for å avsløre ev. feil i inndata og 

andre forhold der modellen ikke beskriver virkeligheten på en god nok måte. Målet med slike 

justeringer kan ikke være å få et fullstendig samsvar mellom modellen og alle tilgjengelige 

datakilder. En bør på forhånd ha bestemt seg for hvilke datakilder en stoler mest på, og 

fokusere på å få best mulig samsvar med dem. Med en prosentandel for mobile tjenesteytere 

er det viktig at delområdemodellen treffer opp mot 100 prosent på sammenligning mellom 

modellert trafikk og tellinger. 

Hovedarbeidsmål:  

• Det bør stilles størst krav til samsvar for de "tyngste" elementene, enten det er soner 

eller trafikkstrømmer/ korridorer.  

• Størrelsen på avvik må også vurderes opp mot kvaliteten på datamaterialer en 

sammenligner mot, f.eks: jo flere intervjuer RVUen bygger på, jo større krav til samsvar. 

 Håndtering av avvik mellom modell og kontrolldata: 

• Der avvikene skyldes feil i inndata og nettverk/rutebeskrivelser må de rettes opp  

• Modellen er og skal være en forenkling av virkeligheten. At den ikke kan gjenskape alle 

mekanismer som påvirker reiseaktivitet og -mønster, er derfor som forventet. 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/NTP/NTP-Transportanalyse/0_6955
http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport/_attachment/899529/binary/1036126?_ts=14d90c61c20
http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport/_attachment/899529/binary/1036126?_ts=14d90c61c20
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoomReq/Files/NTP/NTP-Transportanalyse/0_6c49/Teknisk%20beskrivelse%20av%20Regmod_v3.11.pdf
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoomReq/Files/NTP/NTP-Transportanalyse/0_6c49/Teknisk%20beskrivelse%20av%20Regmod_v3.11.pdf
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Valideringen vil gi et bilde av "hvor skoen trykker" i modellen. Noen av disse forholdene 

vil det ikke være mulig å modellere, mens andre vil kunne delvis forbedres ved f.eks: 

- justering av modellparametere 

- detaljering av konkurranseflater(nettverk/rutebeskrivelser) mellom 

transportalternativene 

• Der modellen kommer til kort, må en ta med seg kunnskapen om dette i de påfølgende 

analyser og vurderinger av modellresultatene. Disse forholdene kan også utløse behov 

for tilleggsanalyser på enkelte tema. 

 

"Hovedkalibreringen" inkluderer en iterativ prosess med rammetallkalibrering, kalibrering av 

bilhold- og førerkortmodellen (BHFK) og tidsinndeling. Deretter gjennomføres kalibrering 

mot andre forhold. Hovedkalibreringen gjennomføres etter følgende struktur: 

I. BHFK 

II. Rammetall 

III. Tidsperioder 

IV. Kontrollér BHFK og rammetallene   

V. Punkt I-IV gjentas etter behov 

 

Punkt I – III kan også gjentas i individuell rekkefølge etter behov i løpet av kalibrerings-

prosessen. 

4. Virkemiddelpakkene 

4.1. Føringer 

 Felles føringer i mandatene 

I mandatene 

- Det skal gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet for 

personbiltrafikk. Dersom partene ønsker å definere mer ambisiøse mål enn nullvektmålet 

må dette komme i tillegg.  

- Den konkrete sammensetningen av virkemiddelpakkene avgjøres av partene i samarbeid. 

Pakkene kan for eksempel ha ulik «dosering» av sykkeltiltak, kollektivtiltak, 

bilregulerende tiltak og infrastrukturinvesteringer. 

- For alle virkemiddelpakker skal det gjennomføres transportanalyser og 

samfunnsøkonomiske beregninger. 

-  Det skal ikke konkluderes med én anbefaling i utredningen. Hvilke tiltak som skal 

gjennomføres avgjøres gjennom forhandlingene om byvekstavtale. 

- Tidsperspektivet for tiltakene i pakken er 2030 i trinn 1. Virkning kan også beregnes for 

2050. 

- Anbefalt konsept i KVUen skal inkluderes i alle virkemiddelpakker som analyseres i 

utredningen, med mindre annet er presisert i mandatet.  

- Analysene i byutredningen skal bygge på det faglige arbeidet som er gjort i forbindelse 

med KVU og/eller bypakker.  
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 Forventninger til byutredningene omtalt i Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 

I alle virkemiddelpakker skal følgende framgå:  

1. Hvordan virkemiddelpakkene påvirker hvor mange nye reiser som tas med hhv 

kollektivtransport, sykkel og gange.  

2. Investeringskostnader fram til 2030 i infrastruktur for gange/sykkel, kollektivtransport 

inkl. jernbane, bil – fordelt på stat, fylkeskommune og kommune. 

3. Driftskostnader (årlig fram til 2030) for kollektivtransport, både statlig (jernbane) og 

fylkeskommunal. 

4. Hvis mulig: driftskostnader for gang-/sykkelanlegg. 

Punkt 1: Hentes fra transportmodellen / ev tilleggsanalyser (se avsnittene under). 

Punkt 2-4: Ta utgangspunkt i overslagene som ble gjort i forbindelse med grunnlagsarbeidet 

til plandokumentet til NTP (vedlagt) og gjør en oppdatering/kvalitetssikring av disse. I uke 

26 gjennomføres et fagmøte om samfunnsøkonomisk analyse og analyse av resultater. Hvis 

det er behov for det vil kostnadsoverslag inngå som eget tema på dette møtet.  

 Føringer som er særegne for hvert enkelt mandat  

- Vedtatt konsept i KVUen og regjeringens føringer for oppfølging av KVUene skal legges 

til grunn.  

- Avgrensning av analyseområde. 

4.2. Eksempel på tilnærming for å sette sammen virkemiddelpakker 

Sammensetningen av virkemiddelpakken må diskuteres og tilpasses lokalt. Behovet for faglig 

og politisk forankring av beslutninger av betydning for virkemiddelpakkenes sammensetning 

må avklares på et tidlig stadium. Det er spesielt viktig å komme til enighet om 

arealbruksalternativer og rutenett tidlig i prosessen.  

Det er flere mulige tilnærminger som kan brukes i prosessen med å sette sammen 

virkemiddelpakker. Vi viser her én måte å tilnærme seg dette arbeidet på. Det er uansett 

noen råd som det kan være greit å ta utgangspunkt i: 

- Siden alle virkemiddelpakker skal nå nullvekstmålet er det viktig å komme til enighet om 

hvilket resultat (målt i KjtKm) som er nullvekst (jf. avsnitt 2.4.1 og 2.4.2).  

- Man bør starte med å komme til lokal enighet om arealbruk og rutenett for 

kollektivtransporten i virkemiddelpakkene. Det er sannsynligvis areal og rutenett som det 

er mest krevende å komme til enighet om, og elementene er relativt tidkrevende å kode. 

De andre transportmodell-virkemidlene er pris-/tid-variabler som enklere lar seg 

justere.   

- Virkemiddelpakkene bør skille seg klart fra hverandre for å synliggjøre alternative måter 

å nå nullvekstmålet. 

- Fra en rekke tidligere analyser og utredninger vet vi at det skal mye til for å nå 

nullvekstmålet. Det kan være lurt å starte med kraftig virkemiddelbruk, for deretter å 

nedskalere. Da kan man begrense antall transportmodellkjøringer. 
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- For å kartlegge effekten av de enkelte virkemidlene det bør det gjøres trinnvise analyser, 

enten i forkant av sammensetning av pakkene eller underveis.   

- For å ha best mulig oversikt over og kontroll av effekten av de ulike virkemidlene bør de 

ulike inngangsdataene og nivåene kodes i egne filer. Det kan for eksempel lages tre 

sonefiler der parkeringsavgiften økes med hhv. 50, 100 og 150 prosent i 

analyseområdet. Det samme kan gjøres med ulike nivåer av kollektivtakster, bomavgifter 

mv. 

- Backcasting er en metode som kan benyttes for å begrunne (og kvalitetssikre) hver av 

virkemiddelpakkene og å sannsynliggjøre at virkemidlenes aksept og plassering i tid og 

rom er gjennomførbart. Kilde til mer om metodikken: Metode 2: På sporet av mer robust 

planlegging. 

http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/802079/binary/1018706?_ts=14bc50535e

0 

I tabell 2 gis et stilisert eksempel på sammensetning av fire virkemiddelpakker med ulik 

innretning. 

- Areal: Tre av virkemiddelpakkene i tabellen har samme arealbruk (kodet i henhold til 

kommuneplanens arealdel), den fjerde er kodet med ytterligere fortetting, men med 

samme «dosering» av virkemidler som i én av de andre virkemiddelpakkene 

(«kombinasjon»).  Forskjellen er at rutenettet er tilpasset ulik arealutvikling i de to 

virkemiddelpakkene.  

- Rutenett kollektiv: Er tilpasset arealutviklingen. 

- Transportinfrastruktur: Alle virkemiddelpakker har samme veg- og baneprosjekter: 

KVU/bypakke 2030 og nullalternativ 2030. 

- De øvrige virkemidlene har ulike nivåer som til sammen gir virkemiddelpakken en 

bestemt «retning».  

 

 

http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/802079/binary/1018706?_ts=14bc50535e0
http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/802079/binary/1018706?_ts=14bc50535e0


Tabell 2: Stilisert eksempel på sammensetning av virkemiddelpakker.  

  Pakke 1: Hovedvekt 

gang/sykkel 

Pakke 2: Vekt på 

bilregulerende 

tiltak 

Pakke 3: 

Kombinasjon av 1 

og 2 

Pakke 4: Fortetting 

i kombinasjon med 

pakke 3 

Areal1 I tråd med gjeldende planer (kommuneplanens arealdel 

(KAD)/regional ATP), skalert til SSB-framskrivning 

Sterk fortetting 

(KAD+) 

Transportinfrastruktur   

 

Rutenett kollektiv Rutenett tilpasset arealutvikling/KAD Rutenett tilpasset 

KAD+ 

Veg- og baneinfrastruktur Nullalternativ 2030 og KVU/bypakke 2030 

Sammenhengende sykkelvegnett  Perfekt/vesentlig 

bedre (100%) 

Som i dag  Middels (60-80%) 

 

Andre veg- og baneprosjekter    

Kollektivtransport        

Kollektivtakst  Lav  Høy 
Middels 

 
Kollektivtilbud (frekvens)  Svært godt Som i dag 

(framskrevet)  

Parkering       

Avgift(kostnad) Som i dag 50% økte 

parkerings-

avgifter Middels 

Tilgjengelighet (måles indirekte i form av 

prising) 

Som i dag Dårlig (høy pris) 

Vegbetaling       

Rushtidsprising  

Nei Ja 
Middels Vegprising 

Bompenger Som i dag Nei 

Resultat fra transportmodell (KjKm) xx xx xx xx 

Avvik fra målsetting xx xx xx xx 

Virkemidler som ikke fanges opp i 

transportmodellen 

      

  

Miljødifferensierte bompenger og 

lavutslippssoner1 

 Lav Høy Middels 

Trengsel og komfort - kollektivtransport    

Tilretteleggingstiltak for gående  

Holdningsskapende arbeid og 

mobilitetspåvirkning 
Høy satsing 

(Teknologisk utvikling) Håndteres felles (ev input fra Vd/Jbv) 

Annet     

KjtKm etter «andre» virkemidler xx xx xx xx 

Avvik fra målsetting xx xx xx xx 

Resultat med korrigering1 Nullvekst for persontransport med bil 

1. Kjøretøykm innenfor rammene av nullvekstmålet (når gjennomfartstrafikk og nytte-/næringstransport er 

unntatt) 



 

4.3. Trinnvis analyse  

Analysene skal bygges opp trinnvis for å kunne vise effekter av KVUer/bypakke 2030 og for 

å finne isolerte effekter av ulike virkemidler.   

En trinnvis påbygning av virkemidler, hvor virkemidlene ikke blir endret når de bygges på, vil 

kunne gi en pekepinn på hvor mye effekt de kan gi sammen eller en innsikt i om de ulike 

alternativene bidrar til å realisere nullvekstmålet. Det kan gjøres justeringer innenfor 

alternativene (i positiv og negativ retning) for å se hvordan det sammen med de andre 

virkemidlene kan påvirke resultatet. I tabell 3 vises et eksempel på en trinnvis tilnærming 

(iterasjonsprosess), der det gradvis legges på ulike nivåer av virkemidler.  

Tabell 3: Trinnvis tilnærming for å utvikle virkemiddelpakker 

 Koll/sykkel 1 Koll/sykkel 2 

inkl 

parkering 

Koll/sykkel 2 

inkl mer 

parkering 

Koll/sykkel 3 

inkl mer 

parkering og 

vegbetaling 

Koll/sykkel 6 Inkl mer 

parkering, vegbetaling, 

fortetting og 

frekvensøkning koll. 

Areal (i tråd med gjeldende 

planer skalert til SSB-

framskriving og sterk 

fortetting) 

X X X X X + 

(Ytterligere fortetting) 

Transportinfrastruktur (veg- 

og baneinfrastruktur i hht 

KVU anbefalt konsept og 

dagens referanse i NTP-

beregningene (18-29), 

kollektivrutenett tilpasset 

arealutvikling, sykkelnett og 

andre veg- og 

baneprosjekter) 

X 

(inkl 

sykkelnett) 

X X X X + 

(+ Andre 

infrastrukturprosjekter 

eller ytterligere tilpasning 

av kollektivnettet) 

Kollektiv (takst og 

kollektivtilbud (frekvens) 

X X X X X + (Ytterligere 

frekvensøkning) 

Parkering (avgift/kostnad, 

tilgjengelighet (måles 

indirekte i form av prising)) 

 X X + X X 

Vegbetaling 

(lavutslippssoner, 

rushtidsprising, vegprising, 

bompenger) 

  

 

X X 

Virkemidler som ikke fanges 

opp i transportmodellen 

(miljødifferensierte 

bompenger, trengsel og 

komfort, tiltak for gående, 

holdningsskapende arbeid)  
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En slik systematisk iterasjonsprosess gir mulighet til å ha større kontroll på effekten av de 

ulike virkemidlene isolert, og kan gi en pekepinn på hvordan ulik sammensetning av 

virkemidler kan føre til det ønskede resultatet. Metoden innebærer mange beregninger, og 

den må derfor overveies i forhold til tid og kostnad.  

En forenklet tilnærming er å gjøre egne analyser av utvalgte virkemidler. For eksempel kan 

den isolerte effekten av infrastrukturprosjektene analyseres ved at anbefalt veg- og /eller 

banekonsept i KVUen kodes som en endringsfil som legges inn i «referansenettverket». Hvis 

anbefalt konsept inkluderer bane må det også kodes en rutebeskrivelse for det nye tilbudet i 

en egen endringsfil. 

Vi kan bruke pakke 3 i tabell 2 som eksempel:  

 

 

 

 

 

For å analysere den isolerte effekten av «KVU/Bypakke 2030» gjøres en egen analyse der 

KVU/Bypakke 2030 er utelatt, de øvrige forutsetningene og virkemidlene beholdes:  

 

 

 

 

 

 

Transportmodellberegningene i Klimakur 2020 er et tredje eksempel på en trinnvis 

tilnærming. Analysene ble delt inn i tre klimapakker, der det i hver pakke ble gjort trinnvise 

analyser for å isolere betydningen av hvert enkelt tiltak. I klimapakke 1 ble det gjort 

beregninger av effekten av positive virkemidler, som forbedret kollektivtilbud (frekvens og 

reisetid). I klimapakke 2 ble det foretatt beregninger av et forbedret kollektivtilbud (del 1) 

kombinert med restriksjoner for biltrafikken. I klimapakke 3 ble forbedret kollektivtilbud (del 

1) kombinert med ytterligere restriksjoner for biltrafikken.  Rapporten fra Klimakur 2020 

med transport som tema kan lastes ned på: 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/klimakur/KlimakurTransport.pdf 

 

 

 

Nåsituasjon 

2016 
 

Nullalternativ 2030 
 

KVU/bypakke 2030 
 

Virkemiddel 1: 

Økte bomtakster 

 

Virkemiddel 2: 

Økt frekvens 

kollektivtransport 

Virkemiddel 3: 

Sammenhengende 

sykkelvegnett 

Virkemiddel 4: 

Div. gang-

/sykkeltiltak 

Arealutvikling i henhold til Kommuneplanens arealdel 

Nåsituasjon 

2016 

Nullalternativ 2030 

Virkemiddel 1: 

Økte bomtakster 

 

Virkemiddel 2: 

Økt frekvens 

kollektivtransport 

Virkemiddel 3: 

Sammenhengende 

sykkelvegnett 

Virkemiddel 4: 

Div. gang-

/sykkeltiltak 

Arealutvikling i henhold til Kommuneplanens arealdel 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/klimakur/KlimakurTransport.pdf
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4.4. Virkemidler i transportmodellen 

I dette avsnittet omtales virkemidler som transportmodellen er egnet til å fange opp effekter 

av. Med dette mener vi at tiltakene som kodes inn resulterer i endringer i trafikkarbeidet 

som i rimelig grad gjenspeiler forventet effekt. 

 Areal  

Det bør gjøres beregninger med minst to ulike alternativer for fremtidig arealbruk for å 

fange opp arealbruk som virkemiddel. Det må legges til grunn en befolkningsvekst som i 

SSBs befolkningsframskriving (MMMM).  

 

I arbeidet med NTP og annen bruk av transportmodellene blir det normalt brukt en 

framskriving av eksisterende arealbruk (arbeidsplasser og bosatte) når befolkningsveksten 

blir fordelt. For å synliggjøre effekten av arealbruk bør det vurderes to 

arealutviklingsalternativer i byutredningen. Alternativene må utvikles i samråd med lokale 

parter, og i størst mulig grad bygge på eksisterende planer.  

To aktuelle alternativer for arealbruk kan være: 

 Arealbruk i eksisterende kommuneplan/regional ATP: 

I dette arealbruksalternativet legges det opp til at utredningen ser på eksisterende 

arealplaner og hvilke områder som der ligger som de nærmeste i tid å utvikle og på 

bakgrunn av dette fordeler befolkningsveksten og arbeidsplasser. Hvor detaljert man går 

til verks når det gjelder i fordelingen av arbeidsplasser avhenger av tiden som er til 

rådighet. Et alternativ kan være å ta utgangspunkt i arealplaner for å fordele 

befolkningsveksten, og å så la antall arbeidsplasser i sonene øke med 

befolkningsveksten i arbeidsfør alder (18-67 år). Alternativt kan være mer detaljerte 

prognoser, basert på arealplaner, legges til grunn for å fordele vekst/omfordeling av 

arbeidsplasser. Om mulig bør det tas hensyn til at ulike typer arbeidsplasser (NACE-

koder) påvirker attraktivitet ulikt i modellen, slik at type arbeidsplass/næringskategori 

også tas stilling til i fordelingen. Det bør gjennomføres egne analyse av fortetting av hhv 

befolkning og arbeidsplasser for å vise den isolerte effekten av hhv befolkningsfortetting 

og arbeidsplassfortetting. 

 Ytterligere fortetting 

I dette arealbruksalternativet kan det legges opp til at befolkningsveksten og veksten i 

arbeidsplasser skjer enda mer konsentrert rundt knutepunkt og kollektivnettet. I ytterste 

konsekvens kan dette bety at vekst i befolkning og arbeidsplasser lokaliseres til et fåtall 

områder. Vi anbefaler at det som en del av arealdelen av virkemiddelpakken gjøres 

analyser av konsekvenser av å flytte store offentlige besøksintensive virksomheter, for 

eksempel sykehus, til knutepunkter. 

Uavhengig av hvilket arealutviklingsalternativ som benyttes må det tas utgangspunkt i SSBs 

befolkningsframskriving, midlere alternativ (MMMM), totalt sett for området. I byområdene 

der kommuneplanene legger til grunn en høyere befolkningsvekst enn SSBs framskrivninger 

må det gjøres en vurdering av om det skal gjøres en «flat» nedskalering i alle grunnkretser, 
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eller om grunnkretsene skal håndteres mer differensiert. Framgangsmåten må uansett 

dokumenteres.  

Når man koder inn endringer i fordelingen av arbeidsplasser i modellområdet er det viktig 

å kjenne til modellens virkemåte. Vedlegg 4 beskriver hvordan arbeidsplasser inngår i RTM. 

Det relative forholdet mellom antall arbeidsplasser i modellens soner avgjør sonenes 

attraktivitet i forhold til hverandre, i tillegg til tilgjengelighet. Dersom man endrer antall 

arbeidsplasser som en del av et modellområde (legger inn vekst som fordeles/fortettes i 

avtaleområdet) er det derfor viktig også å legge inn en vekst i antall arbeidsplasser utenfor 

avtaleområdet. Dette kan gjerne være en generell vekst. Det viktige er at forholdet mellom 

antall arbeidsplasser i alle områder i modellen er realistisk. Hvis eksempelvis en 

virksomhet flyttes til et annet område (sone) innenfor avtaleområde, må det vurderes om 

den fraflyttede sonen får ny virksomhet eller om antall arbeidsplasser skal reduseres. Får 

sonen ny virksomhet, må det gjøres en vurdering av type virksomhet som skal inn i sonen 

(NACE-kodene). 

 

InMap er et nyutviklet verktøy som kan vurderes i arbeidet med å kode inn 

arealbruksalternativene i RTM. I dette verktøyet kombineres arealutviklingen i henhold til 

kommunedelplanen med en tilgjengelighets-/attraktivitetsfaktor. Metoden er utviklet som 

en del av et FoU-prosjekt (KIT) der Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, KS og KMD er 

involvert. KMD er prosjektleder for InMap. Bergensområdet, Nord-Jæren og 

Trondheimsregionen er brukt som case. I disse tre byområdene er det dermed tilrettelagt for 

at metoden kan benyttes. Også Kristiansandsregionen har vært med som case, men i tidlig 

fase. I de øvrige byområdene kan dette være en aktuell metode, som vil forenkle definering 

og koding av areal. 

For å begrense antall pakker anbefaler vi at ett hovedalternativ for arealutvikling brukes som 

grunnlag for å gjøre analyser av ulike kombinasjoner av virkemidler. De(t) andre 

arealalternativet/ene kan brukes som grunnlag for å vise effekten av areal, isolert sett, ved at 

én av virkemiddelpakkene analyseres både med hovedalternativet for areal og ett eller flere 

andre arealalternativer.   

 Arbeidsplasslokalisering 

I tillegg til endringer i arealbruk i boligområder vil endringer i arbeidsplasslokalisering 

påvirke transportbehov og reisemønster. Vi anbefaler at det som en del av arealdelen av 

virkemiddelpakken gjøres analyser av konsekvenser av å flytte store offentlige 

besøksintensive virksomheter, for eksempel sykehus, til knutepunkter. Framgangsmåte for å 

endre arbeidsplasslokalisering i Regional transportmodell beskrives i vedlagte notat (vedlegg 

4).  I notat beskrives hvordan arbeidsplassdata håndteres i regional modell og hva som er 

viktig å passe på når det skal gjøres endringer i filen (endre arbeidsplasser). Temaet vil bli 

gjenstand for et eget fagmøte (se møteplan). 
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 Vegnett 

Vegnettet er tatt ut fra Nasjonal vegdatabank(NVDB). Vegnettet skal representerer den 

infrastruktur som bil kan benyttes. Hastighet og feltbruk er angitt. Det er koblet på 

kapasitetsfunksjoner til hver lenke. 

Endring i infrastruktur, om det er ny infrastruktur eller endrede egenskaper håndteres via 

applikasjonen Transportnettextension (TNExt). 

 Jernbanenett 

Jernbanenettet er kodet som en egen trasè. Trasè er mottatt som en koordinatfil og er lagt 

inn samme med vegnettet og deretter koblet sammen i noder og lenker. 

Kollektivnettverket for buss er kodet inn med «riktig» trasè og stoppmønster. Alle endringer 

i rutetilbudet gjøres via applikasjonen Transportnettextensioen (TNExt). Hvis det skal kodes 

inn endringer i trasè eller nye ruter så gjøres det via TNExt grafisk på skjerm.  

 

 Kollektivnett buss 

Kollektivnettverket er kodet som et «lag» på det node/lenkenettverket som er hentet fra 

Nasjonal vegdatabank(NVDB).  Kollektivnettverket for buss er kodet inn med «riktig» trasè og 

stoppmønster. Alle endringer på rutetilbudet gjøres via applikasjonen 

Transportnettextensioen (TNExt). Hvis det skal kodes inn endringer i trasè eller nye ruter 

gjøres det via TNExt grafisk på skjerm.  

I Stortingsmeldingen for NTP 2018-2029 er det omtalt at byutredningene skal vise 

potensialet for å effektivisere kollektivtransporten. Det er derfor viktig å beskrive og 

fremheve prinsippene for kollektivsystemet som ligger til grunn for kodingen av 

kollektivnettet i de ulike virkemiddelpakkene. Dette kan for eksempel være kollektivnettet 

som er kodet inn bygger på et stamnettprinsipp.  

 Sykkelvegnett 

For å måle effekten av endringer i sykkelinfrastruktur anbefaler vi at det benyttes 

verdsettinger som gjenspeiler forbedringer i sykkelvegnettet (jf avsnitt 3.3.2) 

Som omtalt i avsnitt 3.3.2 anbefaler vi at forbedringer av sykkelinfrastruktur måles i form av 

kortere distanse (verdsettinger omgjort til avstand). Prinsippet for framgangsmåten er at 

belastningen ved å sykle reduseres når det etableres bedre sykkelinfrastruktur, noe som i 

modellen gir seg uttrykk i redusert sykkelavstand.  

Utgangspunktet for vektingen/relative verdier er resultatene dokumentert i Loftsgarden mfl. 

(2015). Det er imidlertid foretatt en nedjustering av vektene på om lag 30 prosent. Det er 

basert på andre rapporter og faglig diskusjon.  
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Det gir følgende vekting/relative verdier av ulik tilrettelegging for sykkel: 

• Ferdsel på gang-/sykkelveg:1,0 

• Ferdsel på sykkelfelt i vegbane: 1,3 

• Ferdsel på vegbane uten tilrettelegging: 1,8 

Konkret betyr verdiene som anbefales at etablering av ny separat g/s-veg som erstatter 

ferdsel på vegbane gir 1,8 kortere tid på samme distanse. Denne tidsbesparelsen vektes til 

avstand i TNext, og kan legges på enkeltlenker. En kan også benytte parameterne på en mer 

sjablonmessig måte, jf. avsnitt 3.3.2.  

Resultatene er basert på undersøkelser i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen, men vi 

anbefaler at det brukes samme verdsetting i alle byutredninger.  

Ekspressykkelruter kan representeres ved en tillempning der nye GS-lenker kodes med 

kortere distanser enn den reelle (for å illudere økt hastighet på lenken). Koding med relativt 

stor avstand mellom tilknytningslenkene vil gjøre ruten til et lite aktuelt valg for gående. Ved 

etablering av ruten må det kontrolleres i hvor stor grad fotgjengere benytter ruten. 

Økt drift og vedlikehold har stor betydning for hvor attraktivt det er å sykle. For å belyse 

effekten av dette kan det vurderes å gjennomføre en følsomhetsanalyse ved at GS-lenker 

hvor økt drift og vedlikehold er aktuelt gis en lavere verdsetting/vekt.  

 Kollektivpriser  

I modellsystemet legges takster inn som sonebaserte og/eller distanseavhengige takster for 

enkeltbilletter og månedskort. 

• Skal sonebaserte takster benyttes, må aktuelle grunnkretser i modellområdet tilordnes 

en takstsone, og hver takstsone til takstsone-relasjon får definert en takst. 

• Dersom sonebasert takst ikke er definert, eller mangler for enkelte relasjoner, beregnes 

taksten ut fra distanse på strekningen for kollektivreisen (LoS kollektiv). Da forutsettes 

det at det er definert parametere for å beregne distansebasert takst. 

• Alle kollektivalternativ på én relasjon får samme takst. 

• Rabatter for klippekort/kuponger angis i prosent av pris på enkeltbillett, med mulighet 

for å differensiere mellom ulike reisehensikter.  

• Andel av de reisende som benytte rabatterte billettyper angis per reisehensikt, og for 

tjenestereiser kan det benyttes ulik andel for kvinner og menn. 

• Aldersbasert rabatt gjelder i tillegg for private reisehensikter (ikke arbeid og tjeneste) 

Se mer utfyllende beskrivelse i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og 

verktøybruk til byutredningene.  

I Stortingsmeldingen for NTP 2018-2029 er det omtalt at byutredningene skal vise 

potensialet for å effektivisere kollektivtransporten. Takstene kan brukes som et 

effektiviserende tiltak, for eksempel tidsdifferensierte takster (Jf. Urbanet Analyse rapport 

86/2016). Dersom det er aktuelt å bruke et slikt virkemiddel må dette framgå i beskrivelsen 

av virkemiddelpakken.  
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 Kollektivtilbud 

Kollektivtilbudet for buss, jernbane og hurtigbåt er kodet inn med «riktig» trasè, 

stoppmønster, headway (tid mellom avganger) og frekvens. Alle endringer på rutetilbudet 

gjøres via applikasjonen Transportnetextension (TNExt). Det er etablert et brukergrensesnitt, 

og endringer gjøres grafisk på skjerm. 

 

Enkelte kollektivterminaler har god korrespondanse mellom de ulike kollektive 

transportmidlene. Dette kan løses med bruk av «ventetidskurver» i Cube. 

Overgangsmotstand mellom de ulike transportmidlene reduseres. Vær obs på at 

frekvensendringer på de gjeldende rutene ikke fungerer når ventetidskurve er aktivert. 

I Stortingsmeldingen for NTP 2018-2029 er det omtalt at byutredningene skal vise 

potensialet for å effektivisere kollektivtransporten. Kollektivtilbudet kan brukes som et 

effektiviserende tiltak, for eksempel stoppmønster og frekvens. Slike virkemidler må framgå 

i beskrivelsen av virkemiddelpakkene.  

 Parkeringsavgift  

I modellsystemet kodes parkeringstakster på destinasjonssonen (i sonedata), med hhv. 

korttids- og langtidstakst. Langtidstaksten er knyttet til reisehensikten arbeidsreise og 

kortidstaksten er knyttet til private reiser og fritidsreiser. 

I den enkelte grunnkrets er det mulig å kode inn begge takstene. Er det ikke lagt inn takst, 

vil takst heller ikke bli en del av modellen ved beregning. 

Vær obs på at parkering ikke er en del av kostnadsuttrykket i trafikantnyttemodulen. 

Parkering er derfor ikke inkludert i EFFEKT-beregningene selv om det inngår i 

etterspørselsmodellen til RTM.  

Dersom parkeringsavgift har blitt brukt som virkemiddel i transportmodellen for å redusere 

trafikkarbeidet bør virkningen dette har på trafikantenes nytte vurderes og omtales.  

Parkeringsavgift vil gi bortfall av turer til de sonene som får høyere avgift. Dette vil da isolert 

sett redusere nytten til de som slutter å reise eller må reise andre steder. De positive 

virkningene av dette, f.eks. ved lavere trafikkarbeid eller overgang til et forbedret 

kollektivtilbud, ivaretas andre steder i RTM og EFFEKT, mens tapet for bilbrukeren ikke er 

medregnet. Derfor anbefaler vi å gjøre en korreksjon av trafikantnytten som beregnes i TNM 

dersom parkeringstakster brukes som et sentralt virkemiddel i virkemiddelpakkene. Se 

vedlegg 12 for beregning av korrigert trafikantnytte ved bruk av parkeringsavgift som et 

sentralt virkemiddel. 

 Parkeringskapasitet  

På grunn av manglende data om antall parkeringsplasser og modelltekniske implikasjoner 

modelleres parkeringskapasitet kun indirekte, i form av pris. Dagens pris er et uttrykk for 

tilgjengeligheten i nåsituasjonen. For å begrense parkeringstilgjengeligheten økes prisen i 

gjeldende grunnkrets, for eksempel med 100 prosent.  
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 Boligsoneparkering 

Transportetatene vurderer en metodikk for å behandle boligsoneparkering i 

transportmodellen, der det benyttes en kombinasjon av bilholdførerkortmodellen og 

variablene knyttet til parkering. Hvis dette blir aktuelt vil transportetatene presentere en 

metodikk på et fagmøte (se møteplan). 

 Rushtids- og vegprising 

Det er utviklet en rush-/køprisingsapplikasjon i RTM. Denne krever ekstra jobb med 

kalibrering for å kunne tilpasse dagens trafikk mellom de ulike timene innenfor et 

reisetidsrom. Gjennomgang/opplæring har blitt gitt på et fagmøte (se møteplan). 

Vegprising i form av en økt kostnad for bruk av bil avhengig av utkjørte kilometer kan 

stilisert håndteres som en økt kilometerkostnad for bruk av bil. Gjennomgang/opplæring vil 

bli gitt på et fagmøte (se møteplan). 

 Bompenger 

Eksisterende bompengesystem i byene er kodet som en del av nettverket i 

transportmodellene. Hver bomstasjon kodes på den konkrete lenke hvor bomstasjonen 

ligger. Takst angis uten rabatt. 

 

4.5. Aktuelle virkemidler som ikke håndteres i transportmodellen  

 Trengsel/komfort – kollektivtransport 

Se tekst i kapittel 6. 

 Øvrige sykkeltiltak og tilleggseffekter av sykkeltilrettelegging  

Sykkeltiltak som ikke innebærer forbedring av infrastrukturen, som, trygg 

sykkelparkering/sykkelhotell, garderobe-/dusjfasiliteter på arbeidsplasser, sykle til jobben-

kampanjer, håndteres ikke i transportmodellene. Hvis det legges inn virkemidler av denne 

typen i virkemiddelpakkene må det gjøres tilleggsvurderinger av hvilken effekt de vil ha på 

måloppnåelse. 

I tillegg er det effekter av forbedret sykkelinfrastruktur som ikke fanges opp i 

transportmodellberegningene, der effekten av økt trygghetsfølelse og den selvforsterkende 

effekten av at flere sykler kanskje er de viktigste. Håndtering av disse effektene i de 

samfunnsøkonomiske analysene og i sammenstilling av resultatene vil tas opp på et eget 

fagmøte i uke 26 2017 (se møteplan).  

 Tilretteleggingstiltak for gående 

De er mulig å gjøre anlayser av nytten av tiltak rettet mot gående ved å bruke 

tidsverdsettinger fra den nasjonale tidverdistudien. Slike analyser bør kun gjennomføres 

dersom gåtiltak utgjør en betydelig satsing i virkemiddelpakken. Med betydelig mener vi at 

tiltakene antas å ha effekt for en stor del av befolkningen i minimum en grunnkrets.  
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Det er flere grunner til at tilrettelegging for gåing er en viktig strategi for å nå 

nullvekstmålet:  

- Gange er den del av hele reisekjeden – mangelfull tilrettelegging for å gå vil påvirke 

muligheten til å reise kollektivt 

- Dårlig tiltrettelegging for gående i sentrumsområdene svekker bysentrums attraktivitet 

og kan dermed bidra til at bilbaserte målpunkter blir mer attraktive (for eksempel 

kjøpesentre i utkanten av byen) 

- Det er kostbart og lite effektivt å dimensjonere kollektivsystemet til å ta en stor del av de 

korte reisene 

I tillegg gir økt fysisk aktivitet i befolkningene store helsegevinster.  

I gåstrategiens innsatsområder prioriteres følgende tiltak innen infrastruktur og drift:  

1) Utvikle sammenhengende og finmasket gangnett med vekt på framkommelighet, 

sikkerhet, attraktivitet og universell utforming 

2) Bedre generelt vedlikehold av gangarealer med omgivelser 

3) Bedre vinterdrift av gangarealer 

4) Bedre framkommelighet for gående ved anleggsarbeid 

5) Prioritere fotgjengere høyere ved utforming av trafikkanlegg 

Effektene av tiltakene kan analyseres ved å bruke tidsverdsettinger, som kan hentes fra den 

nasjonale tidsverdistudienn (TØI rapport 1053/2010l). Det vil vurderes å gjennomføre et 

eget fagmøte om dette, i samråd med prosjektlederne for byutredningene.  

 Miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner 

Hensikten med både miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner er å endre 

kjøretøysammensettingen slik at gjennomsnittlig utslipp blir lavere. Slike virkemidler vil 

kunne håndteres gjennom en supplerende analyse der det gjøres en vurdering av utviklingen 

av kjøretøyparken og det gjennomsnittlige utslippet per kjøretøy. Dette påvirker i liten grad 

måloppnåelse av nullvekstmålet, men vil påvirke nytte og utslipp. Den metodiske forskjellen 

mellom miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner vil først og fremst gå på hvilke 

områder eller soner som inkluderes i analysene. 

For å kunne innføre miljødifferensierte bompenger kreves lovendring. 

Samferdselsdepartementet har hatt et forslag til endring av vegloven på høring med frist 9. 

januar 2017. En lovproposisjon er fremmet for Stortinget (Prop. 82 L(2016-2017)). 

Som grunnlag for miljødifferensierte bompenger har SD (i brev av 21. juni 2016) lagt til 

grunn at tunge og lette biler deles inn i fire klasser:  

 Tunge biler: nullutslipp, ladbar hybrid, euroklasse VI og alle biler eldre enn 

euroklasse VI.  

 Lette biler: nullutslipp, ladbar hybrid, biler som bruker diesel og alle andre biler (de 

som bruker bensin, gass, etanol etc). 
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Det er vedtatt en sentral forskrift for lavutslippssoner. Kommuner som ønsker å innføre 

dette må utarbeide en egen lokal forskrift som fastsetter sonestørrelse og gebyrsatsene for 

de ulike kjøretøyene. Statens vegvesen må gi samtykke til ordningen.  

I transportanalysene er det ikke mulig å ta hensyn til en differensiering mellom 

kjøretøygrupper. Dersom det er ønskelig å inkludere miljødifferensierte bomsatser eller 

lavutslipssoner med i utredningen, anbefaler vi at det gjøres en tilleggsanalyse utenfor 

modellberegningene. Vi anbefaler at det gjøres på følgende måte 

 Det forutsettes ingen endring i trafikkarbeid (KjtKm)  

 Endring i bilparkens sammensetning, som påvirker lokale og globale utslipp og dermed 

gir en justering i modellenes resultater for disse parameterne 

For å gjennomføre en slik analyse må det gjøres en alternativ framskriving av bilparken til 

analyseåret og deretter en vurdering av hvilke supplerende virkninger dette vil ha på 

resultatene av analysene med transportmodell og effekt. De mest nærliggende parameterne 

å korrigere for vil være knyttet til luftforurensing og støy. Som en avledet virkning av dette 

kan også netto nytte måtte korrigeres. 

 Holdningsskapende tiltak  

Det gis ikke en generell anbefaling om hvordan effekten av holdningsskapende tiltak skal 

tallfestes. Hvis en lokalt beregner en effekt av holdningsskapende arbeid på trafikkarbeidet 

med personbil i byutredningene må en slik effekt dokumenteres og sannsynliggjøres.   

 

Holdningsskapende arbeid kan for eksempel være å endre befolkningens atferd gjennom 

informasjon, kampanjer og markedsføring. Eksempler på tiltak er: 

 Kampanjer for å få flere å sykle, gå eller bruke kollektivtransport, for eksempel 

mobilitetsuke eller sykle-til-jobben-aksjonen 

 Arbeidsgiver tilbyr personlige råd om hvordan man kan redusere bilbruken 

 Arbeidsgiver betaler månedskort for kollektivtransport i en test-periode 

 Bildeling 

 Mobilitetsplan på skoler for å få flere til å gå og sykle til skolen 

 Test-reisende; bilbrukere får tilbud om å skrive kontrakt om å sykle, gå eller reise 

kollektivt i løpet av en periode 

 Individualisert markedsføring (direktebearbeiding)   

 Insentiver til reisefrie møter, for eksempel videomøter 

 Fleksible arbeidstider og distansearbeid 

 

Det er utfordrende å måle effekten av holdningsskapende arbeid, og undersøkelser av denne 

typen tiltak viser varierende resultater. Noen generelle funn er at:   

- Holdningsskapende tiltak har best effekt hvis de gjennomføres i kombinasjon med 

andre tiltak, for eksempel kombinert med nye sykkelveger, køprising eller forbedring 

av kollektivtilbudet. Samtidig er det vanskelig å kartlegge den isolerte effekten av 

informasjon, markedsføring og kampanjer når de kombineres med et annet tiltak. 

- Holdningsskapende tiltak rettet mot bestemte målgrupper gir best effekt. 

- Kampanjer med konkrete budskap treffer bedre enn generelle holdningskampanjer. 
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En evaluering i forbindelse med prosjektet Smarter Choices viste at de som kombinerte 

infrastrukturprosjekter med informasjon om og markedsføring av prosjektene fikk dobbelt 

så mange reisende som om de som ikke la vekt på å informere og markedsføre prosjektene 

(Cairns et al, 2008). Dette underbygger betydningen av å gjennomføre slike tiltak. Det finnes 

imidlertid ikke sikre tall på en sammenheng mellom holdningsskapende arbeid og reduksjon 

i trafikkarbeidet med personbil. Vi har derfor ikke en generell anbefaling om hvordan en slik 

effekt skal tallfestes. Hvis en lokalt beregner en effekt av holdningsskapende arbeid på 

trafikkarbeidet med personbil i byutredningene må en slik effekt dokumenteres og 

sannsynliggjøres.   

 

Kilder til informasjon om holdningsskapende tiltak:  

Cairns et al, 2008): “Smarter Choices: Assessing the Potential to Achieve Traffic Reduction Using ‘Soft 

Measures’.” Transport Reviews, vol, no 5, 28 593-618. 

TØI: http://tiltakskatalog.no/b-5-5.htm 

 

 Teknologisk utvikling  

I byutredningene skal det belyses hvilke konsekvenser den teknologiske utviklingen får for 

planleggingen av tiltak for å nå nullvekstmålet. Temaet er håndtert i to felles utredninger. 

Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet vil utarbeide en felles tekst om dette i 

oppsummeringsrapporten, og teknologiske løsninger vil være et aktuelt tema i trinn 2 av 

byutredningene. Lokale konsekvenser av forventede teknologitrender kan belyses i den 

enkelte byutredning dersom dette er mulig innen tidsfristen for utredningen.  

 

Den raske teknologiske utviklingen vil ha stor betydning for transportløsningene framover, 

for eksempel autonome kjøretøy, big data, ITS, bildeling, digitalisering, 

sensorteknologi/CITS og mobility as a service (MaaS).  

 

Betydningen av ny teknologi for nullvekstmålet skal være et tema i byutredningene. Temaet 

er håndtert i to felles utredninger. Utredningene består av: 

 Teknologitrender som påvirker transportsektoren (SINTEF Rapport 2017 – 00303). 

Kartlegger og sammenstiller de viktigste teknologitrendene som på mellomlang og 

lang sikt forventes å påvirke gjennomføring og etterspørsel etter transport. Etablerer 

et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes i strategiske beslutningsprosesser tilknyttet 

bruk og utvikling av teknologi i transportetatene. Av utredningen fremgår blant annet 

et anslag på forventet tidsrom for implementering av de vurderte teknologiene. 

 

 Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet. En litteraturstudie (TØI 

rapport 1577/2017): Belyser hvilke konsekvenser nåværende og fremtidige 

teknologiske innovasjoner vil ha for trafikkarbeidet med personbil i de største norske 

byområdene fram mot 2030. Med utgangspunkt i litteraturstudien er det fokusert på 

følgende tre transportinnovasjoner: 

o Delingsmobilitet 

o Autonome kjøretøy 

o Mobilitet as a Service (MaaS). 

http://tiltakskatalog.no/b-5-5.htm
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Sett under ett viser utredningene at teknologiene som er vurdert vil kunne påvirke 

trafikkarbeidet, både i negativ (trafikkreduserende) og positiv (trafikkøkende) retning. Det er 

imidlertid behov for mer kunnskap om hvordan teknologiutviklingen påvirker 

transportetterspørselen, blant annet med tanke på videreutvikling og re-estimering av 

transportmodellene. Dette vil være et aktuelt tema i trinn 2 av byutredningen.  

 

5. Nullvekstmålet og næringstransporter 

I henhold til mandatet for byutredningene og Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 

(2018-2029) skal det beskrives hvordan man ivaretar næringslivstrafikkens behov. Det er 

viktig å se næringslivets behov i sammenheng med tiltak for å nå nullvekstmålet, som 

analyseres i virkemiddelpakkene.  

Nullvekst i persontransport med bil er i stor grad til nytte for næringstransport, men det vil 

være tiltak der det er målkonflikter. I NTP 2018 – 2029 avsnitt 8.3.6 står en del mål og tiltak 

som er relevant for byutredningene: 

 

Mål for næringstransport i by:  

 «Det må legges til rette for mer effektive transportkjeder, bedre utnyttelse av 

transportkapasiteten og en overgang til lav- og nullutslippsteknologi også for nærings- 

og nyttetransport.» 

 «Regjeringen har satt som mål at innen 2030 skal varedistribusjonen i de største 

bysentra være tilnærmet nullutslipp» 

 «Det er samtidig avgjørende at kommunene og de regionale og statlige etatene 

inkluderer effektiv og miljøvennlig bylogistikk som et viktig hensyn i areal- og 

transportplanleggingen.  

Ett tiltak er spesielt fremhevet i teksten: «Lokale myndigheter oppfordres til å vurdere 

miljødifferensierte bompengetakster ut fra forurensningen de ulike typene kjøretøy påfører 

lokalmiljøet i byen. Denne typen virkemidler vil kunne gi økonomiske incentiver for 

næringslivet og offentlige aktører til å bruke færre og mer miljøvennlige kjøretøy i 

byområdene.»  Dette er derfor et tiltak som er greit å bruke, selv om det gir næringslivet 

økte kostnader i en overgangsperiode.  

Videre står det følgende i tilknytning til byutredningene: «Det er behov for mer kunnskap om 

omfanget av nærings- og nyttetransport i byområdene og hvilke virkemidler som bidrar til 

økt effektivitet og mer miljøvennlige løsninger. Aktuelle tiltak vil bli vurdert i arbeidet med 

byutredningene».  

Eksempler på tiltak der det ikke er konflikt mellom nullvekstmålet og effektiv godstransport: 

 Tungtransportfelt på strekninger med mye vogntog og semitrailere. Dette kan 

vurderes på strekninger fram mot intermodale terminaler og logistikk- og 

lagerområder  
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 Nær bysentrum kan det vurderes å regulere arealer for miljøvennlig bydistribusjon. 

Se tiltakskatalog.no  

 Betjente varemottak i kjøpesentra kan være en god løsning for å unngå kø av 

distribusjonsbiler og uheldig parkering. 

 Håndverkere og andre mobile tjenesteytere har ofte behov for å parkere nær kunden 

fordi utstyr og verktøy som skal brukes er i bilen. Reserverte parkeringsplasser for 

disse i stedet for privatbil kan derfor bidra til effektiv tjenesteyting og redusere 

kostnader.  

 Fjerne gateparkeringsplasser for personbiler og gi større plass for vareleveranser 

 Legge til rette for/ støtte hjemkjøringstjeneste av varer når en handler i bysentrum 

og legge til rette for hjemleveranser ved å legge til rette for mottaksterminaler/-

depoter i boligområder. Dette kan bidra til å redusere antall handlereiser med 

personbil 

 Legge til rette for nattleveranser. Dette kan være særlig fornuftig for mottakere som 

får store volumer levert med store biler. 

Tiltak for nullvekstmålet som kommer i konflikt med næringstrafikken: 

 Tiltak som gjør det vanskeligere å parkere bil for å laste og losse nær mottaker. Dette 

er for eksempel sykkelfelt og kollektivfelt som innebærer stans forbudt. Løsningen 

her er å integrere varelevering/-henting i planleggingen slik at en finner løsninger 

som fungerer i praksis 

 Etablere omfattende områder med gågater med korte reelle tidsluker for levering 

(mellom åpningstid for butikker og stengningstid for varelevering). En løsning kan 

være at butikkene får krav om å ta mot varer før åpningstid (se tiltakskatalog.no) eller 

etableres andre løsninger i samarbeid med handelsstanden, sentrumsforeninger og 

transportnæringen.  

 Tiltak som reduserer vegkapasitet og tilgjengelighet for bil uten at en mot behovet 

for framkommelighet og tilgjengelighet for godstransport og mobil tjenesteyting. 

Dersom fremkommelighet og tilgjengelighet for næringstransporter reduseres, bør 

dette være eksplisitt vurdert i forhold til hensyn om å ivareta nullvekstmålet. 

6. Analyser av resultatene 

6.1. Formål med samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene 

Det skal gjøres samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene som analyseres i 

byutredningen (jf. kapittel 4). Hensikten er å synliggjøre hvilke ulemper/kostnader og 

fordeler/nytte hver enkelt virkemiddelpakke fører til for samfunnet. Analysene skal ikke 

brukes til å rangere virkemiddelpakker eller enkelttiltak etter samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. 

 

Hovedformålet med en samfunnsøkonomisk analyse er å klarlegge og synliggjøre hvilken 

bruk av ressurser som gir størst avkastning. Slike analyser er dermed en måte å 

systematisere informasjon på.  
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En samfunnsøkonomisk analyse består både av prissatte og ikke- prissatte konsekvenser. 

Litt forenklet kan vi si at kravet til at et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt er at 

summen av fordeler for samfunnet er større enn summen av ulemper for samfunnet. Det vil 

her si at et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt når en setter sammen de prissatte og 

ikke prissatte konsekvensene. 

 

De prissatte konsekvensene inngår i en nytte-kostnadsanalysen. I en slik analyse tallfestes 

alle positive og negative effekter av et tiltak i kroner så langt det lar seg gjøre. Tallfestingen 

bygger på et hovedprinsipp om at en konsekvens er verdt det befolkningen til sammen er 

villig til å betale for å oppnå den. De viktigste prissatte konsekvensene er trafikant- og 

transportbrukernytte, operatører (kollektivselskap, parkeringsselskap og bomselskap), det 

offentlige (investeringer, drifts- og vedlikeholdskostnader, endringer i skatteinntekter) og 

samfunnet for øvrig (ulykkesvirkninger, støy- og luftforurensning, skattekostnader og ev. 

restverdi). 

 

En del viktige konsekvenser av tiltak og prosjekter lar seg ikke tallfeste i kroner. Det kan 

være konsekvenser for f.eks. bymiljø, naturmiljø, kulturminner osv. Disse konsekvensene 

kalles ikke-prissatte konsekvenser og er en viktig del av den samfunnsøkonomiske analysen. 

De ikke-prissatte konsekvensene vurderes i transportsektoren med hva som kalles + /- 

metoden. Når fordelene av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene til sammen er 

større enn ulempene, er tiltakene eller prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt. (se kapittel 

6.5.3).  

 

Det er ofte forskjellige grupper/områder som kan få nytte av et tiltak eller prosjekt og de 

som opplever de negative virkningene. Videre kan et tiltak ha både positive og negative 

virkninger for de samme personene. Eksempelvis kan bilføreren oppleve det som negativt at 

det innføres bompenger eller at bompengesatsene økes fordi det øker bilførerens kostnader 

for å kjøre på vegen. På den ene siden vil dette føre til at færre bilførere bruker vegen, på 

den annen side vil tiltaket gi mindre kø og kortere reisetid for de som fortsatt bruker vegen. 

I tillegg innebærer formålet med bompengene (det å bygge eller øke kapasiteten på en veg) 

en investering (kostnad).  

 

Det er med andre ord ofte slik at ulemper og fordeler av tiltakene ikke er jevnt fordelt på de 

samme personene, de samme geografiske regionene/områdene eller mellom privat og 

offentlig sektor. Dette kalles fordelingsvirkninger. I byutredningene begrenser vi oss til å 

tydeliggjøre fordelingsvirkninger mellom de ulike trafikantgruppene og mellom aktørene 

«trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig» (se kapittel 6.5). 

6.2 Beregninger 

 

Figuren under viser et stilisert bilde av «gangen» i 

transportanalysene/transportberegningene 

- Både nullalternativet 2030 og KVU/bypakke 2030 skal inkluderes i alle 

virkemiddelpakker.  
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- Som et første trinn skal det gjennomføres en separat beregning av de trafikale effektene 

av nullalternativet 2030. 

- Deretter skal den trafikale og samfunnsøkonomiske effekten av nullalternativ 2030 + 

KVU/bypakke 2030 beregnes.  

- Deretter skal effekten av trinn1+trinn 2 + de ulike virkemiddelpakkene analyseres.  

- Trafikale virkninger skal beregnes for alle arealalternativer, men det skal gjøres 

samfunnsøkonomiske beregninger av kun ett arealalternativ.  

 

 

 

De trafikale effektene skal måles opp mot nåsituasjonen 2016. For å måle de 

samfunnsøkonomiske effektene av KVU/Bypakke 2030 og virkemiddelpakke 1,2,3++ er det 

viktig å kunne sammenligne med et alternativ som har samme årstall, dvs. 2030.  

I byutredningene skal sammenligningsalternativet i de samfunnsøkonomiske analysene ha 

betegnelsen nullalternativ 2030. 

6.2. Forutsetninger 

Forutsetningene for transportmodellberegningene er beskrevet under kapittel 2 i 

retningslinjene. I tillegg er følgende forutsetninger gjeldende for de samfunnsøkonomiske 

analysene:   

Diskonteringsår:  

Alle prissatte konsekvenser på ulike tidspunkt regnes om til en verdi på et felles tidspunkt 

for å kunne sammenlikne virkninger/verdier over tid. Her er år 2030 valgt som i etatenes 

forslag til NTP 2018-2029. 

Diskonterings-/kalkulasjonsrente:  

Denne brukes til å finne verdien i et gitt år av fremtidig inntekter og kostnader fordelt over 

flere år. Her skal en bruke forskjellige rentesats etter hvor lang levetid anleggene har og 

rentesatsen er synkende over tid. Rentesatsen er for: 

0-40 år; 4 % - 41-75 år; 3 % - Etter 75 år; 2 %. 
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Analyseperiodens år 1:  

Settes til 2030 

Analyseperiode:  

40 år  

Levetid:  

For veg (Statens vegvesen) og jernbanetiltak (Jernbanedirektoratet) er det ulik tilnærming til 

å beregne levetid og restverdi når levetid på investeringen er forskjellig fra lengden på 

analyseperioden. 

Per april 2017 beregnes det for vegtiltak én levetid på hele investeringen, vanligvis 40 år, 

som er det samme som lengden på analyseperioden. 

For jernbanetiltak beregnes en levetid på investeringene ut i fra levetiden på 

hovedkomponentene som inngår i investeringen. Hovedkomponentenes levetid kan variere 

fra 25 til 100 år. Det beregnes en eller flere reinvesteringer for de hovedkomponentene som 

har kortere levetid enn anleggets beregnede totale levetid. 

En praktisk metode for å håndtere ulik levetid for veg- og jernbane-tiltak, er å vekte 

levetidene til veg og bane til en felles levetid og legge dette inn som én levetid i EFFEKT. 

Vektingen kan gjøres på bakgrunn av trafikantnyttens fordeling på bilfører/passasjer og 

kollektiv.  

 

Følgende metodikk skal benyttes: 

Når det skal analyseres infrastrukturtiltak som består av investering både i veg og jernbane, 

skal det brukes en felles levetid som er vektet mhp andel av trafikantnytten. 

Tidskostnader og kø: 

RTM beregner kø i rushtidsperiodene ved hjelp av forsinkelsesfunksjoner. Modellen kjøres 

flere ganger for å la trafikantene tilpasse seg dette. Til slutt har modellen beregnet en 

tidsbruk som reflekterer trafikkmengden på de ulike lenkene. Denne tidsbruken ligger også 

til grunn for trafikantnytteberegningen, slik at tiden brukt i kø er kostnadsberegnet. 

Undersøkelser har vist at trafikanter opplever tid brukt i kø som en større ulempe enn tid 

brukt i fri flyt. Det har blitt gjort et arbeide på dette, hvor noe gjenstår, men det er ikke 

implementert køtidsvekter i gjeldende modellversjon. Det presiseres derfor at den ekstra 

kostnaden som følger av denne opplevde ulempen, ikke er regnet med i trafikantnytten i 

dag. Selve køtiden med tilhørende ordinær tidskostnad er medregnet, men det er altså 

effekten av at den nevnte tiden oppleves som verre enn annen tid som ikke er hensyntatt i 

gjeldende modellversjon. 

Restverdi:  

Verdi for anlegg som har lengre levetid enn analyseperioden på 40 år beregnes ved å la 

netto nytteverdi for siste år i analyseperioden, løpe for de gjenværende årene i prosjektets 

levetid. 
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Tidsverdier:  

De nasjonale tidsverdier benyttes for å kunne sammenlikne fordeler og ulemper av tiltakene 

på tvers av byområdene. 

Avrunding: 

Forslag til avrundingsregel. Eksempelvis for Grenland er trafikkarbeidet 1 491 547 

kjtkm/døgn. Dette avrundes til 1.490.000 kjtkm. Det vil betyr at vi har avrundet til nærmeste 

10.000 kjtkm. 

Praktisk gjennomføring av den samfunnsøkonomiske analysen 

I trinn 1 av byutredningene er det lite kunnskap om åpningstidspunkt for de ulike tiltakene 

som vurderes i virkmiddelpakkene. Som en forenkling forutsettes derfor alle tiltakene i 

virkemiddelpakkene åpnes i 2030.  Regional transportmodell beregnes for nullalternativ 

2030, KVU/bypakke 2030 og de ulike virkemiddelpakker. KVU/bypakke 2030 skal inngå i 

alle de ulike virkemiddelpakkene. Trafikantnytte- og kollektivmodulen kjøres for 

KVU/bypakke 2030 og de virkemiddelpakkene som skal beregnes i EFFEKT.   

Resultatene legges inn i EFFEKT for året 2030. Dersom en har gjennomført 

transportmodellberegninger for 2050 kan disse også legges inn og la EFFEKT interpolere 

trafikk og kostnader mellom disse to årene, alternativt fremskrives trafikken i EFFEKT med 

fylkesprognosene. 

I programbildet «utbyggingsplaner» i EFFEKT velges hvilke tiltaksvegnett som skal få virkning 

til hvilket tidspunkt. En velger da 2030 som åpningsår. Da begynner den 40 år lange 

analyseperioden å løpe i 2030 slik at det siste året i analyseperioden blir 2069. 

2030 skal være sammenligningsår, det vil si det tidspunktet det blir beregnet nåverdi til.  

Felles prisnivå i Effektberegningene skal være 2018. 

6.3. Prissatte konsekvenser 

I denne delen av analysen bruker vi to begrep/lønnsomhetskriterier for å belyse de prissatte 

konsekvensene av virkemiddelpakkene: 

 Netto nytte gir uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. Det er 

differansen mellom nåverdi av nytten av tiltaket og alle kostnader ved gjennomføring, 

drift og vedlikehold av tiltaket i løpet av den definerte analyseperioden. 

 Netto nytte per budsjettkrone gir uttrykk for hvor stor samfunnsøkonomisk gevinst 

(netto nytte) en oppnår per krone en bruker over det offentlige budsjett. 

 

6.3.1 Tiltak/Virkemidler vi fullt ut kan kvantifisere virkninger i kroner   

Virkemidlene kan kodes inn i transportmodell, og det beregnes samfunnsøkonomisk nytte i 

henhold til prinsippene i V712. 

En mer utdypende beskrivelse av hvordan tiltakene kodes inn i modellen er beskrevet i 

kapittel 4 i dette dokumentet. 
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Eksempler på tiltak som kan beregnes med dagens verktøy. Da gjelder bruk av regional 

persontransportmodell, trafikantnytte- og kollektivmodul, samt EFFEKT:  

- Tiltak som endrer transporttilbudet, vil også endre trafikantenes «generaliserte 

kostnader», som består av tids-, avstands-, og direktekostnader. 

- Reduksjon av tidskostnader kan f.eks. være innkorting av veg, bygging av ny og 

raskere jernbane og/eller øke antall avganger for kollektivtransport. 

- Endrede direktekostnader kan f.eks. være å endre billettpriser på kollektivtrafikken, 

endre drivstoffavgifter eller innføre bompenger og vegprising/endre bompengesatser 

og satser for vegprising. 

- Innføring av brukerbetaling. Herunder også «køprising» i form av tidsdifferensierte 

bompenger, i.e. ulike satser i rush- og lavtrafikk. Vegprisingsapplikasjon (oppdatert i 

modellversjon 3.12) og transportmodell må ses i sammenheng. 

- Omdisponering av kjørefelt til kollektivfelt. Dette er et fremkommelighetstiltak for 

kollektivtransporten. Tiltaket vil redusere bussens kjøretid og dermed kunne 

redusere veksten i biltrafikken. 

- Parkeringsrestriksjoner. Dette kan gjøres ved å bruke prismekanismen. Det er i dag 

ikke mulig å legge inn parkeringsforbud i sonene, men man kan sette prisen høyt. 

Inntekts- og trafikantnyttesiden av dette må analyseres manuelt ved siden av. (Se 

vedlegg 12) 

- Park&Ride 

- Bedret rutetilbud for kollektivtransport. 

- Ulykkeskostnader 

- CO2-utslipp og NOx 

- Støy og lokale utslipp1 (Vedlegg 13 beskriver en fremgangsmetodikk) 

 

Driftskostnader som følge av ulike rutetilbud og takster skal fremkomme i utredningene. 

Disse kostnadene beregnes i kollektivmodulen (se kapittel 6). Disse kostnadene må 

kvalitetssikres av fylkeskommunene (buss, bane, trikk) og Jernbanedirektoratet (tog).  

 Tiltak/Virkemidler som dagens verktøy i liten grad er egnet til å kvantifisere i kroner  

Dette er tiltak vi har problemer med å beregne fullstendig med dagens verktøy. Det 

innebærer f.eks. å kunne beregne trafikale virkninger av tiltak, men ikke f.eks. 

trafikantnytten.  

- Arealbruk 

Arealbruk i form av bosettingsmønster, demografi og lokalisering av arbeidsplasser legges 

inn som grunnlagsdata i modellen. Med transportmodellen beregnes dermed de trafikale 

virkningene som følge av endret arealbruk som for eksempel fortetting. Det beregnes 

endringer i trafikk- og transportarbeid, og dermed også endringer i f.eks. ulykkeskostnader 

og CO2- og andre utslipp. Det er ikke mulig å beregne endring i trafikantnytte som følge av 

endret arealbruk. Eksempelvis kan ikke resultatet av en samfunnsøkonomisk beregning 

mellom ulike virkemiddelpakker med forskjellig arealbruk sammenlignes. Se forklaring i 

                                                
1 For vei er kilden TØI-rapport 1307/2014 og for jernbane er det rapport 2015/54 fra Vista Analyse AS 
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vedlegg 7. 

 

- Tiltak for syklende 

Metodikk beskrevet i kapittel 4 i retningslinjene benyttes. 

I versjon 3.11 behandles tiltak for gående og syklende separat. Kodes det inn tiltak for 

syklende, så vil ikke det påvirke de gående, slik det var tilfelle i tidligere versjoner. 

 

- Trengsel 

Trengsel om bord i de kollektive transportmidlene virker i prinsippet på samme vis på 

etterspørselen etter kollektivtransport som en prisøkning. Det vil si at den reduserer 

etterspørselen etter kollektivtransport. Trafikantene opplever trengsel bare i rushtiden og 

bare på en del av strekningen. De som kommer først om bord får sitteplass, men etterhvert 

må de påstigende stå stadig trangere/tettere. Dette innebærer at trengsel bare er et problem 

for en del av trafikantene og bare på en del av strekningen. Man får ikke beregnet virkningen 

på trafikantnytten av endringer i trengsel med dagens verktøy. Det innebærer også at man 

ikke får beregnet virkningen på en mulig overflytting av passasjerer fra et kollektivt 

transportmiddel med trengsel til et annet uten trengsel eller virkningen på bruk av bil.  

 

6.4. Ikke-prissatte konsekvenser 

Ikke prissatte virkninger er virkninger som ikke inngår i nyttekostnadsanalysen. Det skal 

gjennomføres en systematisk vurdering av disse konsekvensene. Dette markeres med en 

eller flere + eller ÷ avhengig av hvor positiv eller negativ virkningen er. Dermed kan 

beslutningstakerne som her er politikerne vurdere disse virkningen opp mot de prissatte 

virkningene. Disse vurderingene skal gjennomføres på en overordnet måte.  

Analyse av ikke-prissatte virkninger inngår sammen med de prissatte konsekvensene i en 

samfunnsøkonomiske analyse. Hensikten er å belyse den samlede virkningen av tiltakene 

eller tiltakspakkene. Vurderingene av virkningene for de ikke-prissatte temaene kan også gi 

et grunnlag for å vurdere konfliktnivået i kommende planfaser.  

 

En byutredning er på et overordnet nivå, derfor er det ikke grunnlag for detaljerte vurde-

ringer av alle typer konsekvenser som vil kunne følge av de ulike tiltakspakkene. På grunn av 

stor usikkerhet knyttet til utforming av de ulike tiltakene, er resultatene fra analysen mer å 

betrakte som en prognose for konsekvens. For å understreke at vi ikke har tilstrekkelig 

kunnskap til å vurdere konsekvensen på et overordnet systemnivå, brukes begrepet 

virkninger. 

 

I det følgende er det skissert en metode som kan benyttes for vurderinger av ikke-prissatte 

virkninger i byutredninger. Metoden er relatert til metoden i håndbok V712, men er en 

forenklet og pragmatisk tilnærming som gjenbruker foreliggende materiale og kunnskap 

som allerede foreligger fra KVU fasen eller i forbindelse med kommuneplanens arealdel/ 

regionale planer.  
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Metoden er basert på at det er fagpersoner med kompetanse og erfaring fra ikke-prissatte 

tema som utfører analysene, i samråd med en tverrfaglig gruppe. 

 

 Ikke-prissatte tema 

Ikke-prissatte tema kan deles i fem fagtema, se tabell 4. Temainndelingen skal sørge for at 

en unngår dobbeltvekting; det vil si at hver virkning blir vurdert kun en gang. Innenfor hvert 

av de fem fagtemaene kan det defineres flere deltemaer som er relevant for byområder. I 

håndbok V712, kapittel 6.3-6.8 er de fem fagtemaene nærmere beskrevet.  

 

Som hovedregel skal alle de fem fagtemaene utredes. Dersom et fagtema er mindre viktig, 

kan dette omtales og utelates.  

 
Tabell 4: Oversikt over ikke-prissatte tema. 

 

Ikke-prissatte 

tema 

Avgrensing mellom 

temaene2  

Eksempler på deltemaer (ikke uttømmende) 

Landskaps-

karakter 

Det romlige og visuelle 

landskapet 

By- og stedskvaliteter, byform, grønne og blå 

strukturer, landemerker, landformer, 

bygnings-miljøer 

Friluftsliv 

/byliv 

 

Landskapet slik folk 

oppfatter og bruker det 

Stedsidentitet, rekreasjonsområder, møte-

plasser, ferdselsårer for gående og syklende, 

områder til friluftsaktiviteter, strand- og 

elvesoner, parker og grønndrag 

Natur-

mangfold 

Det økologiske 

landskapet 

Biologisk mangfold, spredningsveger, 

leveområder for dyr, fugler, insekter mm 

Kulturarv  

 

Det kulturhistoriske 

landskapet 

Arkeologiske spor, historiske bygninger, 

plasser og minnesmerker, kulturhistoriske 

landskap  

Natur-

ressurser 

Produksjonslandskapet Landbruksareal, gårdsmiljøer, beitelandskap  

 

 

 Metode for ikke-prissatte virkninger  

Metoden kan inndeles i fire steg;  

1. Innledende arbeider 

2. Identifisering av viktige områder for fagtemaet  

3. Vurdering av tiltakets virkninger for hvert fagtema 

4. Samlet vurdering av de ikke-prissatte temaene 

 

 

 

 

                                                
2 Avgrensninger ift den Den europeiske landskapskonvensjonen 
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Steg 1: Innledende arbeider 

Eksisterende kunnskap fra ikke- prissatte tema i KVU-arbeidet, kommuneplanens arealdel, 

regionale planer ol vil danne viktig kunnskapsgrunnlag for den videre utredningen.  

 

Felles analyse-/utredningsområde for byutredningsprosjektet skal avsettes og framgå av 

kart. Det må klargjøres hvilke tiltak som er definert i de ulike virkemiddelpakkene. Samme 

arealbruk som er lagt til grunn i beregning av de prissatte konsekvensene skal ligge til 

grunn.  

 

Innledningsvis bør fagutreder vurdere hvilke deltemaer som er særlig relevante å utrede.  

 

Steg 2: Identifisering av viktige områder for fagtemaet 

I en overordnet analyse er det de viktigste områdene/objektene for hvert deltema som er 

sentrale å kartlegge. Tabell 5 gir en oversikt over kriterier som angir høy verdi.  

 

Sentrale databaser er www.Miljostatus.no, www.naturbase.no, www.kartverket.no. 

Kommunens egne databaser og planer er også sentrale informasjonskilder. Det er verdt å 

merke seg at ikke alle områder som ligger inne i databasene er like viktige. Det kan også 

finnes viktige områder som ikke er kartlagt.  

 

Det anbefales å avholde møter med fagfolk fra kommune, fylkeskommune og fylkesmann for 

å få en forståelse av hvilke områder som er vektlagt av forvaltningen. 
 

Tabell 5: Kriterier for vurdering av områder med høy verdi. Områder med høy verdi skal vises på kart. 

 

 

 

 

 

Verdivurdering Uten 
verdi 

Noe 
verdi 

 

Middels verdi         Stor verdi 

 

Svært stor verdi 

Tilpasset BY-
utredninger 

Lav verdi  Middels verdi Høy verdi 

Forvaltnings-
prioritet 

V
u

rd
er

es
 ik

ke
 

 

V
u

rd
er

es
 ik

ke
 

Høy forvaltnings-
prioritet 

Høyeste forvaltnings-
prioritet 

Viktighet/ 
betydning  

Regional/ 

nasjonal betydning 

Nasjonal/ internasjonal 
betydning 

Funksjoner/ 
sammenhenger 

Viktige 
sammenhenger og 
funksjoner 

Særlig viktige sammen-
henger og funksjoner 

Bruksfrekvens Betydning for mange 
(regionalt viktig) 

Betydning for svært 
mange (nasjonalt 
viktig) 

http://www.miljostatus.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.kartverket.no/
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Steg 3: Vurdering av tiltakets virkninger  

For å vurdere tiltakets virkninger kan en systematisk inndeling i mindre områder eller 

delstrekninger være hensiktsmessig. Vurderingene av delområder eller delstrekninger skal 

settes inn i tabell 7 som vist under.  

 

Virkningene av et tiltak kan være positive eller negative i forhold til 0-alternativet (jf. kapittel 

6).  

 
Tabell 6: Kriterier for vurdering av tiltakets virkninger i forhold til 0-alternativet.  

 Kriterier for vurdering av ikke-prissatte tema 

Stor forverring (--) Negativ virkning, tiltaket vil medføre konflikter/stor forverring 

Forverring (-) Negativ virkning, tiltaket vil medføre forverringer 

Ingen endring Som referansealternativet, tiltaket vil ikke medfører vesentlige endringer  

Forbedring (+) Positiv virkning, tiltaket vil medføre forbedringer 

Stor forbedring (++) Positiv virkning, tiltaket vil medføre stor forbedring 

 

På dette nivået vil det være usikkerhet knyttet til den fysiske utformingen og plasseringen av 

virkemiddelspakkene. For å tydeliggjøre usikkerheten i vurderingen, er det anledning til å 

synliggjøre virkninger av tiltaket knyttet til ulike forutsetninger.  

 

Dette kan være forutsetninger knyttet til: 

a) plassering av tiltaket 

b) utforming av tiltaket eller ambisjonsnivå 

c) unngå verdifulle områder for temaet 

d) Foreslåtte nye tiltak som vil forbedre situasjonen for et tema 

I tabell 7 er det to rader for hver delstrekning/område for vurderingen av tiltakets virkning 

dersom en legger ulike forutsetninger til grunn for vurderingene. Dersom det er liten 

usikkerhet knyttet til tiltaket, er det tilstrekkelig å benytte en av radene i tabellen. 
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Tabell 7: Vurdering av virkninger av de ulike tiltakene. Tabellen skal fylles ut for hvert av de fem fagtemaene.  

 

 

Den samlete vurderingen av virkninger for et fagtema må gjøres på grunnlag av en faglig 

vurdering av summen av virkningene for de ulike delstrekningene/delområdene. Det skal 

skrives en tekst som begrunner den samlete vurderingen. I de tilfeller der det er 

beslutningsrelevant usikkerhet knyttet til tiltaket, skal dette fremgå.  

 

Steg 4: Samlet vurdering for de ikke-prissatte temaene 

Resultatene fra tabell 7 skal føres inn i tabell 8. Dersom det er ulike virkninger knyttet til 

ulike forutsetninger til tiltakspakkene, skal dette fremkomme i tabellen. I motsatt fall, er det 

tilstrekkelig å benytte en av radene i tabellen. 

 

Det skal ikke gjøres en samlet vurdering av virkningene for de ikke-prissatte temaer i 

tabellen. I stedet skal det redegjøres for fordeler og ulemper av de ulike pakkene i en tekst. 

Det er her viktig å få fram de viktigste resultatene av analysen slik at resultatene av analysen 

framstår som forståelig for beslutningstakere.  

 

Tabell 8 og beskrivelse av de viktigste resultatene vil inngå i hovedrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Strekning kan ev. byttes ut med delområde dersom det er mer hensiktsmessig 

Samlet 
vurdering for 
ikke prissatte 
temaer 

Virkemiddel-
pakke 1 

Virkemiddel-
pakke 2 

Virkemiddel-
pakke 3 

Forutsetninger 

Strekning3 A     

    

Strekning B     

    

Strekning C     

    

Samlet 
vurdering 

    

    



Retningslinjer versjon 4 – 21. september 2017 

 

49 

 

Tabell 8: samlet vurdering for de ikke-prissatte temaene.  

Samlet 
vurdering for 
ikke prissatte 
temaer 

Virkemiddel
pakke 1 

Virkemiddel 
pakke 2 

Virkemiddel 
pakke 3  

Forutsetninger 

Landskaps-
karakter  

    

    

Friluftsliv/ Byliv      

    

Naturmangfold             

    

Kulturarv     

    

Naturressurser     

    

 

 

6.5. Sammenstilling av resultatene 

Endringer mellom de ulike beregningsalternativene beskrives i tabeller med fokus på endring 

i trafikk- og transportarbeid, og de samfunnsøkonomiske virkningene av 

virkemiddelpakkene. 

Sammenstillingen og presentasjonen av resultatene bør vise: 

 Trafikal virkning av virkemiddelpakkene; herunder trafikkarbeid i 2030 og 

reisemiddelfordeling 

 Samfunnsøkonomiske virkninger av virkemiddelpakkene 

o Herunder hvordan fordeler nytte- og kostnader seg på henholdsvis ulike 

trafikantgrupper, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig? 

o Hvordan trafikantnytten fordeler seg på de ulike transportmidlene 

 Usikkerhetsvurdering 
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 Sammenstilling av transportanalyser/transportberegninger 

Ved sammenstilling av resultatene, er det flere punkter som er sentrale å presentere for å 

forklare resultatene for beslutningstagerne.  Disse beskrives nedenfor. 

 Beskrivelse av dagens (2016) trafikksituasjon (reisemiddelfordeling osv.) 

 Trafikkvekst i perioden 2016-2030 for sitt analyseområde  

 Hva betyr nullvekst i byområdet; hvor stor vekst i biltrafikken er tillatt fra 2016 – 2030?   

 Beskrivelse av virkemiddelpakker som er beregnet/vurdert 

o Hva inngår i de ulike pakkene? 

o Kort om hvorfor pakkene er satt sammen slik de er 

 

Forslag til oppsummerende tabeller i de videre kapitlene. 

 Resultater for trafikkarbeidet i det enkelte byområdet 

Tabellen under viser trafikkarbeidet for personbil i referanse og de ulike beregningspakkene 

Trafikkarbeidet er beregnet innenfor det geografiske området som er definert som gjeldende 

for nullvekstmålet. 

Tabell 9: Kjtkm for Basis 2016, nullalternativ 2030 for personbil og de ulike virkemiddelpakkene 

  
Kjtkm 

2016 

Kjtkm 2016 

(eks. mobile 

tjenesteytere) 

Kjtkm2030 

(beregnet med 

transportmodell 

for 2030) 

Kjtkm2030 

(beregnet med 

transportmodell 

i 2030, 

fratrukket 

mobile 

tjenesteytere) 

Kjtkm2030 (beregnet 

med transportmodell i 

2030, fratrukket mobile 

tjenesteytere og 

eventuelle 

sideberegninger 

Nåsituasjon 

2016 
          

Nullalternativ 

2030 
          

KVU/bypakke 

2030 
          

Virkemiddel- 

pakke 1 
          

Virkemiddel- 

pakke 2 
          

Virkemiddel- 

pakke 3 
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Reisemiddelfordeling (2030*) 

Tabell 10: Reisemiddelfordeling (%) i nåsituasjon 2016, nullalternativ 2030 og de ulike virkemiddelpakke  

  Bil Buss Bane/trikk Gående Syklende 

Nåsituasjon 

2016 
          

Nullalternativ 

2030 
          

KVU/bypakke 

2030 
          

Virkemiddel- 

pakke 1 
          

Virkemiddel- 

pakke 2           

Virkemiddel- 

pakke 3           

  

* Må eventuelt justeres som følge av tilleggsvurderinger (sideberegninger) 

 

Trafikk-/transportarbeid (2030*) 

Tabell 11: Trafikk-/transportarbeid for de ulike transportmidlene i nåsituasjon 2016, nullalternativ 2030 og de 

ulike virkemiddelpakken    

  Bil Buss Bane/trikk Gående Syklende 

Nåsituasjon 

2016 
          

Nullalternativ 

2030 
          

KVU/bypakke 

2030 
          

Virkemiddel- 

pakke 1 
          

Virkemiddel- 

pakke 2           

Virkemiddel- 

pakke 3           

* Må eventuelt justeres som følge av tilleggsvurderinger (sideberegninger) 
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 Samfunnsøkonomiske virkninger 

Virkemiddelpakkenes beregnede lønnsomhet i form av netto nytte (NN) og netto nytte per 

budsjettkrone (NNB) av prissatte virkninger skal presenteres. Noen tiltak har konsekvenser 

som vanskelig lar seg prissette. Konsekvensene av disse tiltakene/virkemidlene bør 

presenteres verbalt eller som en ikke-prissatt konsekvens i tråd med håndbok V712. 

Fordelingsvirkninger bør også presenteres med hensyn på ulike trafikantgrupper (hvordan 

fordeler nytte og kostnader seg på bilister, kollektivtrafikanter og gående/syklende) og 

aktørgruppene trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig. 

Netto nytte forteller hvor lønnsom virkemiddelpakken er, mens NNB viser 

virkemiddelpakkenes effektivitet eller relative lønnsomhet; hvor stor er den 

samfunnsøkonomiske gevinsten per krone som brukes over det offentlige (se kap.1). 

Dersom enkelte av byene ønsker å beregne Netto ringvirkninger, så skal det holdes utenfor 

de ordinære samfunnsøkonomiske analysene. Det blir da å betrakte som en tilleggsanalyse. 

Ikke alle tiltak og virkninger kan prissettes og beregnes samfunnsøkonomisk da de har 

enten lite empiri om sammenheng mellom tiltak og virkning, - eller at tiltaket har 

konsekvenser som vanskelig lar seg prissette. Det er derfor viktig å kommentere/presentere 

hvilke typer tiltak/virkemidler som ikke inngår i nytte-kostnads beregningen. 

Konsekvensene av disse tiltakene/virkemidlene bør presenteres verbalt eller som en ikke-

prissatt konsekvens jfr metode gitt i kap. 6.4. 

Nedenfor presenteres forslag til hvordan de samfunnsøkonomiske hovedresultatene kan 

presenteres. Både prissatte og ikke-prissatte vurderinger bør dokumenteres. Det er viktig å 

dokumentere og presentere resultatene slik at de er forståelig for beslutningstagerne. 

Tabell 12: Beregning av prissatte konsekvenser 

  

Netto nytte 
(beregnet i 
modellsystemet) 

Netto nytte 
(korrigert for 
sideberegninger/ 
vurderinger) 

Budsjett-
virkning 

NNB Merknad/kommentar 

Virkemiddel-
pakke 1   

  
    

Virkemiddel-
pakke 2  

  
  

Virkemiddel-
pakke 3  

  
  

Med ulik grad av restriktive tiltak og investeringer/driftstiltak, vil trafikanter og 

transportbrukere4, operatører5 det offentlige og samfunnet for øvrig6 påvirkes på ulik måte. 

Dette er også informasjon som bør presenteres beslutningstagere.  

 

 

                                                
4 bilister, kollektivtrafikanter, gående og syklende, godstrafikk 
5 kollektivselskap, bompengeselskap, parkeringsselskap 
6 virkninger for tredje part som ulykker, støy og luft, restverdi og skattekostnad 
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Tabell 13: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet fordelt på aktørgrupper* 

  Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Kommentar 

Trafikantnytte         

Operatørnytte     

Det offentlige      

Samfunnet for 
øvrig      

Netto nytte     

NNB     

* Må eventuelt justeres som følge av tilleggsvurderinger (sideberegninger) 

Vedlegg 5 viser hvilke konsekvenser som vurderes under de ulike aktørgruppene.  

I tillegg er det interessant å presentere hvordan trafikantnytten/transportbrukernytten 

fordeler seg på de ulike trafikantene/transportbrukerne.  Både korrigerte og ikke korrigerte 

tall bør presenteres. Grunnlag for korrigering bør dokumenteres. 

Tabell 14: Trafikantnytte fordelt på trafikantgruppe* 

  Bil Kollektiv Gående og syklende Gods 

Virkemiddel-
pakke 1   

 
  

 

Virkemiddel-
pakke 2  

 
 

 

Virkemiddel-
pakke 3  

 
 

 

* Må eventuelt justeres som følge av tilleggsvurderinger (sideberegninger); se bl.a. kapittel 4.4.9 og vedlegg 12 

 

Hovedresultater fra vurderingen av de ikke prissatte konsekvensene skal også presenteres jfr 

tabell 11 for å vise hvordan virkemiddelpakkene påvirker temaer som ikke inngår i nytte-

kostnadsanalysen. Det skal ikke gjøres en samlet vurdering av virkningene for de ikke-

prissatte temaer i tabellen. I stedet skal det redegjøres for fordeler og ulemper av de ulike 

pakkene i en tekst. Det er her viktig å få fram de viktigste resultatene av analysen slik at 

resultatene av analysen framstår som forståelig for beslutningstakere.  
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Tabell 11: Samlet vurdering for ikke prissatte temaer 

Samlet 
vurdering av  
IP-tema 

Virkemiddel 
pakke  1 

Virkemiddel 
pakke  2 

Virkemiddel 
pakke  3 

Forutsetninger 

Landskaps-
karakter  

    

    

Friluftsliv/ Byliv      

    

Naturmangfold             

    

Kulturarv     

    

Naturressurser     

    

 

6.6. Samfunnsøkonomiske virkninger og usikkerhet 

Modellsystemet som benyttes i utredningene er utviklet over tid av transportetatene og godt 

dokumentert. Imidlertid er det usikkerhet ved beregningene. I tillegg til at modellene er en 

forenkling av virkeligheten, vil det hefte usikkerhet med inngangsdata, koding av 

alternativene, årsak/virkningssammenhengene som inngår og derved beregning av fremtidig 

transportetterspørsel og samfunnsøkonomiske virkninger.  

Det inngår betydelige mengder informasjon i modellene i form av data som i forskjellig grad 

kan være usikre. Videre inneholder modellene beskrivelser av mange forskjellige 

sammenhenger mellom årsaker og virkninger. Det vil være ulik grad av usikkerhet knyttet til 

hver sammenheng mellom årsak og virkning. Dermed vil analysene og resultatene inneholde 

usikkerhet. 

 

Modellene bygger på forutsetninger om teknologi, demografisk og økonomisk utvikling, 

hvordan vi som mennesker reagerer på endringer i forskjellige økonomiske forhold osv. Hvis 

eksempelvis folks bosettingsmønster i en region blir forskjellig fra hva prognosene viser, vil 

modellberegningenes resultater og dermed den samfunnsøkonomiske analysen bli feil.  

Videre kan teknologisk og økonomisk utvikling endre måten samfunnet organiserer daglige 

aktiviteter på.  Det kan bli endringer i f.eks. bruk av hjemmekontor, mange arbeidsoppgaver 

kan bli overtatt av roboter og nye arbeidsplasser helt forskjellig fra dagens kan komme til. 

Slike grunnleggende endringer av forutsetninger gir mer usikkerhet jo lenger fram i tid man 

analyserer. Infrastrukturtiltak vil normalt ha lang levetid, og nytten av tiltakene vil dermed 

være tilsvarende usikre.  

På denne bakgrunn er det viktig å presentere for beslutningstagere hvilke faktorer som er 

vurdert som spesielt usikre. Dette gjelder både inngangsdata, 

årsak/virkningssammenhenger og resultatdata, samt betydningen av utviklingstrekkene som 

nevnt over. Og det bør skilles mellom omtalen for transportetterspørsel og de 

samfunnsøkonomiske analysene. 
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Som minimum bør en vurdere og omtale usikkerhet i kostnadsanslaget for 

virkemiddelpakkene, - samt angi om den trafikale virkningen av noen av pakkene er spesielt 

robust – eller spesielt usikker. 

Usikkerheten i forutsetningene kan bl.a. tydeliggjøres gjennom å variere nivået på 

forutsetningene for transportmodellberegningene, for på denne måten å gjennomføre 

følsomhetsanalyser.  

 

Med tanke på vurdering av usikkerhet på tvers av virkemiddelpakkene kan det i tillegg være 

relevant å gradere virkemidlene slik: 

 ROBUSTE virkemidler: økte bompenger, reduserte satser for kollektivtrafikken, flere 

avganger for kollektivtrafikken: Vi har god kunnskap om hvordan dette virker og vi 

kan kvantifisere virkningene. 

 USIKRE virkemidler: bedre og flere sykkel- og gangveier: Vi vet eller regner nokså 

sikkert med at dette fører til mer sykling og gange, gir positive virkninger på både 

helse, utslipp osv., men vi sliter med å tallfeste det. 

 SKJØRE virkemidler: holdningskampanjer: vi er usikre på om dette virker og vi greier 

ikke å tallfeste det på noe fornuftig vis. 

Basert på denne inndelingen vurderes hvilke virkemidler som dominerer i de forskjellige 

pakkene. Sannsynligvis vil alle virkemiddelpakkene bestå av forskjellige sammensetninger av 

robuste, usikre og skjøre virkemidler. Dominerer de robuste virkemidlene mer i en 

virkemiddelpakke enn i en annen, er vi sikrere på virkningene av denne virkemiddelpakken 

enn den andre. Her vil også følsomhetsanalyser for enkelte av virkemidlene være til hjelp. 

Vi bruker bevisst begrepet sikrere fordi vi finner det lite sannsynlig at noen virkemiddel-

pakker vil bestå av bare robuste virkemidler. Det vil bli svært vanskelig, kanskje umulig, å 

tallfeste denne usikkerheten eller forskjellene i usikkerhet mellom virkemiddelpakkene. 

Disse vurderingene vil dermed primært være av verbal karakter basert på faglig skjønn. 

Dette må komme klart frem i beskrivelsen. Usikkerheter som kan være av betydning for 

fremtidige valg av virkemidler og tiltakspakke skal omtales spesielt.  

7. Trinn 2 

Notat om videre arbeide skal behandles av NTPs styringsgruppe og vil ettersendes. 

 

  



Retningslinjer versjon 4 – 21. september 2017 

 

56 

 

Vedlegg 1: Organisering av byutredningsarbeidet 

 

Avinor              Nasjonal transportplan 2018 – 2029 

Jernbaneverket 

Kystverket 

Statens vegvesen 

 

Notat 

 

 

          Dato: 27.4.2017 

          Saksbehandler: Alberte Ruud 

 

 
 

Byutredningene – organisering av arbeidet og felles milepæler 

 

1. Kort sammendrag  

Notatet beskriver organisering av byutredningsarbeidet og anbefalte felles milepæler frem 

mot leveranse i desember 2017. Notatet er justert etter behandling av styringsgruppen for 

NTP 05.04.2017 og fremleggelse av Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029. 

2. Bakgrunn  

Det gjennomføres byutredninger parallelt i følgende åtte byområder: Bergen, Trondheim, 

Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.  

Det er to primære hensikter med byutredningene: De skal være et kunnskapsgrunnlag der 

sentrale muligheter og utfordringer i byområdet belyses, og som sikrer at en velger riktige 

virkemidler og strategier i en fremtidig bymiljøavtale eller byvekstavtale. De skal også være 

et bidrag til arbeidet med neste revisjon av Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). 

Status for det faglige arbeidet 

Prosessen fram mot endelig vedtak av mandatene for byutredningene har tatt lengre tid enn 

antatt. Etatene har imidlertid gjort en del forberedende grunnlagsarbeid, spesielt på 

transportmodellsiden. Alle byområdene er nå i sluttfasen av å kalibrere og validere 

delområde-modellene. Det betyr at resultatene fra transportmodellene samstemmes med 

sammenlignbar statistikk (trafikk- og passasjertellinger, reisetidsdata mv) for å sikre at 

transportmodellene reflekterer nåsituasjonen så godt som mulig.  
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Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for metodebruk og 

analyser i byutredningene. Hensikten er å sikre en mest mulig sammenlignbar tilnærming i 

utredningsarbeidet. Retningslinjene er et «levende» dokument som vil justeres underveis i 

prosessen. Versjon 2 av retningslinjene ble publisert 7. april, 3. versjon vil etter planen 

publiseres 24. mai.  

3. Organisering av arbeidet 

Lokal organisering 

De lokale styringsgruppene for bymiljø-/byvekstavtalene gir styringssignaler til de lokale 

prosjektgruppene og rapporterer til styringsgruppen for NTP. I byområder der 

Vegdirektoratet fram til nå ikke har ledet styringsgruppen vil det etableres egne 

styringsgrupper for byutredningene som ledes av direktoratet. Dette er en overgangsordning 

som følge av at forhandlinger om og oppfølging av nye byvekstavtaler skal ledes av 

Samferdselsdepartementet (jf. Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029). 

Statens vegvesens regioner leder utredningsarbeidet, i tett samarbeid med 

Jernbanedirektoratet, kommuner og fylkeskommuner. Det faglige arbeidet ledes av følgende 

prosjektledere:  

Bergen: Inge Alsaker (fra mai 2017)  

Trondheim: Joar Nordtug 

Nord-Jæren: Tina Jacobsen 

Kristiansandsregionen: Cecilie Gunnufsen  

Grenland: Eva Preede 

Buskerudbyen: David Ramslien 

Nedre Glomma: Tanja Loftsgarden 

Tromsø: Ellbjørg Schultz 

Arbeidet er organisert noe ulikt fra byområde til byområde. Flere byområder bruker 

prosjekt- og faggrupper som allerede er etablert som en del av bypakkene eller bymiljø-

/byvekstavtalene. Se bakerst i notatet for nærmere omtale av organisering av 

byutredningene.  

Organisering av arbeidet sentralt 

I Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet skjer styring og rapportering i linje-

organisasjonen. Det er regionvegsjefene som har utpekt Statens vegvesens sine 

representanter i de lokale prosjektgruppene og som gir tilbakemelding til Vegdirektoratet og 

drøfter forskjellige problemstillinger ved behov i etatsledermøtet eller direkte med 

vegdirektør/direktør for styring- og strategistab (SOS). I Vegdirektoratet er det SOS som er 

prosjekteier for byutredningene, med Alberte Ruud som prosjektleder.  

Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen må samarbeide tett i arbeidet med byutredninger. 

Det er etablert en sentral samordningsgruppe med ansvar for å koordinere 

byutredningsarbeidet sentralt og avklare hvilke problemstillinger som bør reises til 

etatsledelsene i Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen/NTPs styringsgruppe. Gruppen  
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ledes av lederen av programstyret (Jan Fredrik Lund), med leder av byarbeidet i 

Jernbanedirektoratet (Lars Christian Stendal) og prosjektleder for byutredningene i SVV 

(Alberte Ruud) som deltakere.   

Felles arenaer i utredningsarbeidet 

Arbeidet skjer lokalt, og det er opp til de lokale partene å organisere arbeidet slik at alle 

berørte parter blir involvert på hensiktsmessig måte. Det er imidlertid behov for å ha noen 

møtepunkter mellom lokal- og sentralleddet, som beskrives i det følgende. 

Fagsamlinger for transportmodellmiljøet 

Fagpersonene som arbeider med transportmodeller i Statens vegvesen og Jernbane-

direktoratet har etablert en felles arena og har lagt et løp for ulike deler av transport-

modellarbeidet, beskrevet i retningslinjene. Framdriften vil tilpasses milepælene som er 

skissert i dette notatet.  

Ansvarlig for oppfølging: Leder av arbeidsgruppen for NTP transportanalyser og 

samfunnsøkonomi (Oskar Kleven). 

Avklaringsmøter med prosjektledere for byutredningene  

Det er etablert et eget forum for prosjektlederne for byutredningene lokalt. Dette forumet vil 

ha møter etter behov for å ta opp felles problemstillinger som dukker opp underveis i 

arbeidet.  

Ansvarlig for oppfølging: Prosjektleder for byutredningene i SVV (Alberte Ruud).   

Samordningsmøter på strategisk nivå 

For å ta opp mer strategiske problemstillinger underveis og sikre informasjonsutveksling 

gjennomføres tre til fire møter mellom den sentrale samordningsgruppen for by, 

strategisjefer på regionnivå og prosjektledere/kontaktpersoner i Jernbanedirektoratet. 

Fylkeskommunene skal også inviteres til disse samordningsmøtene. Ansvarlig for møteplan 

og innkallinger: Prosjektleder for byutredningene i SVV (Alberte Ruud). 

Landsomfattende fagsamlinger for kommunesektoren og etatene 

Det skal gjennomføres to samlinger for fagpersoner som er involvert i byutredningene fra 

kommunesektoren og etatene.  

Hensikten er todelt:  

 Få kunnskap om hvordan andre byområder løser ulike temaer i byutredningene 

 Diskutere felles problemstillinger som er aktuelle i byutredningsarbeidet 

Hovedtema for samling 1- 18. mai: Betydningen av arealutvikling for å nå målet om nullvekst 

i persontransport med bil  

Forslag til hovedtema for samling 2 – uke 42: Hva skal til for å nå nullvekstmålet? Hvilke svar 

gir de første analysene?  

Ansvarlig for program og invitasjoner: Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, i samarbeid 

med KS.  
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4. Milepæler 

Under følger forslag til milepæler der styringsgruppene bør involveres, med sikte på å 

komme i mål med utredningsarbeidet innen fristen 15.12.2017. Flere byområder har 

signalisert at de vil ha en raskere framdrift og en tidligere leveranse enn den felles fristen 

som er satt. Dette er selvsagt fullt mulig, men da må også milepælene framskyndes for å 

sikre nødvendig forankring.  

De lokale styringsgruppene skal informeres om status og framdrift, og involveres i 

avgjørelser som gjelder de mest sentrale premissene for arbeidet. Det er imidlertid viktig å 

understreke at utredningene skal være faglige, og at endelig beslutning om sammensetning 

av virkemidler skjer gjennom forhandlinger om bymiljø-/byvekstavtale.  

Milepæl 1: Arealbruksalternativer i virkemiddelpakkene 

Anbefalt frist for behandling av arealbruksalternativer i styringsgruppene: Uke 21-22 

Det er spesielt viktig å komme til enighet om arealbruksalternativer tidlig i prosessen. 

Lokalisering av planlagte boligområder og virksomheter er et viktig premiss i analyse-

arbeidet, og et tema det kan forventes en del diskusjon om i enkelte byområder. I retnings-

linjene for byutredningene er det anbefalt å ha to arealbruksalternativer: 1) 

Arealbruksutvikling i tråd med kommuneplanens arealdel og 2) Ytterligere fortetting. 

Uavhengig av hvilke arealbruksalternativer en velger å analysere skal SSBs befolknings-

framskriving (MMMM) legges til grunn, og hvis kommuneplanen legger opp til en større 

befolkningsvekst enn SSB må dette nedskaleres/tilpasses SSB-framskrivningene. Dette for å 

unngå at det i de åtte byutredningene i sum legges opp til en befolkningsvekst som overgår 

nasjonale framskrivinger.  

Milepæl 2: Sammensetning av virkemiddelpakker 

Hvis mulig bør milepæl 1 og 2 behandles samtidig. Hvis det ikke lar seg gjøre er anbefalt 

frist for behandling av sammensetning av virkemidler i styringsgruppene: Uke 25-26 

Det er nødvendig med lokal forankring av overordnede føringer for virkemiddelpakkenes 

sammensetning, det vil si hvilke hovedinnretninger virkemiddelpakkene skal ha basert på 

arealbruksalternativene som er valgt. Det er viktig at styringsgruppen inviteres til å ta 

beslutninger på et overordnet nivå, og ikke på et detaljeringsnivå som snevrer inn det videre 

faglige arbeidet i utredningene. Den konkrete sammensetningen vil uansett være en 

dynamisk prosess; det er nødvendig å prøve ut ulik dosering av tiltakene for å komme fram 

til kombinasjoner som gir nullvekst i persontransport med bil. 

 

Milepæl 3: Gjennomgang av første analyseresultater 

Anbefalt frist for gjennomgang av første analyseresultater i styringsgruppene: Uke 35-36 

Vi anbefaler at styringsgruppene blir forelagt første analyseresultater i en egen sak tidlig 

høst, slik at de får anledning til å gi innspill til siste fase av analysearbeidet. 
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Milepæl 4: Første utkast til rapport  

Anbefalt frist for behandling første utkast til rapport i styringsgruppene: Uke 42-43 

Milepæl 5: Siste utkast til rapport – oversendelse  

Anbefalt frist for behandling av siste utkast til rapport i styringsgruppene: Uke 48-49 

Oversendelse til Vegdirektoratet: Uke 50 
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Organisering av byutredningene lokalt 

 

I Bergen er det en 

prosjektgruppe med 

fagpersoner fra Hordaland 

Fylkeskommune, Bergen 

kommune, sekretariats-

leder Byvekst og SVV. 

Denne er også 

arbeidsgruppe for 

byvekstavtalen.  

Det er i tillegg etablert en 

intern arbeidsgruppe for 

etatene (JBD og SVV).  

Utredningsarbeidet koordineres av en administrativ gruppe på lokalt ledernivå i Bergen 

kommune, fylkeskommune og SVV. 

I Trondheim er det nedsatt fem faglige arbeidsgrupper, som rapporterer til en 

koordineringsgruppe. Det er 

også nedsatt en egen 

analysegruppe som skal bistå 

koordineringsgruppen i 

analysearbeidet, og en 

ekspertgruppe bestående av 

eksterne fagpersoner. 

Referansegruppen er 

Regionrådet i 

Trondheimsregionen som 

består av to politiske 

representanter og rådmann i 

medlemskommunene. 
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På Nord-Jæren er det etablert 

en prosjektgruppe. Viktige 

beslutninger forankres i den 

administrative 

koordineringsgruppen, en 

gruppe som er etablert for 

oppfølging av Bypakke Nord-

Jæren.  Der er alle partene 

representert på 

mellomledernivå.  I tillegg er 

det etablert faggrupper i 

bypakkearbeidet som brukes i 

byutredningsarbeidet ved behov.  

I Kristiansandsregionen er det 

nedsatt en prosjektgruppe 

bestående av fagpersoner fra 

Kristiansand kommune, en 

representant fra ATP-

kommunene, 

fylkeskommunen og 

Jernbanedirektoratet. 

Medlemmene i prosjektgruppa 

har (med noen unntak) vært 

involvert i 

bymiljøavtalearbeidet. Det er 

lagt opp til å ha samme 

styringsgruppe og 

administrativ prosjektledelse 

som i Bymiljøavtale 

Kristiansandsregionen, men 

Vegdirektoratet leder nå 

styringsgruppen. Det er også 

etablert en egen tverretatlig 

intern arbeidsgruppe som 

følger opp 

transportanalysefirmaet og som står for produksjon av endelig rapport.  

I Grenland skal styringsgruppa for Bypakke Grenland vedtatt at den også skal fungere som 

styringsgruppe for Byutredning Grenland, men at Vegdirektoratet (vegdirektørens 

stedfortreder) skal tre inn som leder i saken knyttet til byutredningen. Administrativ 

koordineringsgruppe for Bypakke Grenland skal fungere som faglig rådgiver for 

byutredningsarbeidet, og skal orienteres ved milepæler og ved behov.  For byutredningen er 

det foreslått å etablere to nye grupper: En prosjektgruppe med deltakere fra de fire 

involverte kommunene, fylkeskommunen, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen, og en 
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arbeidsgruppe som skal utføre og ha ansvar for utredningsarbeidet. I tillegg vil de 

eksisterende temagruppene i Bypakke Grenland delta i arbeidet.  

I Buskerudbyen følges 

arbeidet av en 

prosjektgruppe som 

består av en kjerne av 

faste 

prosjektmøtedeltakere fra 

Statens vegvesen, 

Jernbanedirektoratet og 

Sekretariatet for 

Buskerudbysamarbeidet. 

Til hvert møte blir det i 

tillegg invitert 

fagpersoner som har 

kompetanse og kunnskap 

om aktuelle temaer som 

står på agendaen. Det er 

etablert faglige 

arbeidsgrupper for sykkel, 

kollektiv, gange, areal og 

Transportmodeller/GIS-

analyse/grunnlagsdata. 

Arbeidet forankres i 

fagrådet, det sentrale 

faglige 

koordineringsorganet for 

Buskerudbysamarbeidet, 

På disse møtene stiller 

prosjektleder for byutredningen for å orientere, forankre og fange opp innspill.  

I Tromsø er det 

etablert en intern 

prosjektgruppe i SVV 

og en ekstern 

prosjektgruppe, 

bestående av 

representanter fra 

fylkeskommunen og 

kommunen.  
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I Nedre Glomma er det etablert en prosjektgruppe bestående av fagpersoner fra Fredrikstad 

og Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.  

Deltakerne i prosjektgruppa er 

i hovedsak hentet fra arbeidet 

med Bypakke Nedre Glomma, 

og har et helhetlig perspektiv 

på ulike fagområder som er 

relevante i utredningen. I 

dagens bypakkearbeid finnes 

det tre faggrupper: Kollektiv, 

Sykkel, Byutvikling og 

arealbruk.  Prosjektgruppa vil 

trekke inn konkrete 

fagressurser fra disse 

gruppene undervegs i arbeidet. 

Styringsgruppen skal 

konstitueres i et første møte 

12. mai. Styringsgruppen 

består av de samme 

aktørene/deltakerne som i dag 

er i styringsgruppa for 

Samarbeidsavtalen og Bypakke Nedre Glomma, men vil bli ledet av Vegdirektoratet. I tillegg 

deltar Jernbanedirektoratet og fylkesmannen.  
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Vedlegg 5: Aktører og konsekvenser - oversikt 

 

Aktører Konsekvenser   

Trafikanter og 

transportbrukere Trafikantnytte   

  Tidskostnader   

  Kjørekostnader   

  Direkteutgifter   

  Helsekostnader   

  Utrygghetskostnader   

  SUM   

Operatører Inntekter   

  Utgifter   

  Overføringer    

  SUM   

Det offentlige Investeringskostnader 

  Drifts- og vedlikehold 

  Overføringer   

  Skatte- og avgiftsinntekter 

  SUM   

Samfunnet for 

øvrig Ulykker   

  Støy- og luftforurensning 

  Andre kostnader   

  Restverdi   

  Skattekostnad   

  SUM   

Netto nytte (NN)    

NNB     
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Vedlegg 6: Verktøy 

Resultater fra transportmodellene vil foreligge i form av turmatriser, LoS-matriser 

(tidsforbruk, direkteutgifter og kjørelengder), kollektivdata mm for alle aktuelle 

reisemarkeder (reisehensikter, reisemåter og sonerelasjoner). Transportmodellene som 

benyttes er beskrevet i kapittel to. Verktøyene som kal benyttes for de tiltak som helt eller 

delvis kan prissettes, skal beregnes med følgende verktøy: 

 

Dette vil danne grunnlag for etterfølgende nytte-kostnadsanalyser ved bruk av 

Trafikantnyttemodul, Kollektivmodul og EFFEKT 6.61. 

Trafikantnyttemodulen 

Trafikantnyttemodulen beregner endring i trafikantenes konsumentoverskudd på grunnlag 

av turmatriser og LoS-datamatriser for alle reisehensikter, transportmidler og sonerelasjoner 

i modellområdet. Det er i prinsippet trafikantenes opplevde kostnader og ulemper som 

legges til grunn for konsumentoverskuddsberegningene, inklusiv de skatter og avgifter som 

trafikantene må betale. Dette blir det tatt hensyn til ved de etterfølgende beregningene i 

EFFEKT.  

 

I Trafikantnyttemodulen gjøres det dessuten en korreksjonsberegning fordi det er registrert 

at trafikantene legger mindre vekt på ressursbruken ved bilkjøring enn det som anses som 

samfunnsmessig riktig. 

 

Kollektivmodulen 

Kollektivmodulen beregner kollektivselskapenes kapital- og driftskostnader ved å kjøre en 

buss eller ett vognsett med den avgangsfrekvens som er forutsatt i transportmodellen. Dette 

er grove beregninger basert på et standardisert vognsett for de aktuelle transportmidlene. 

Det er viktig å vurdere kapasiteten og behov for materiell for å få så presise inngangsdata 

som mulig. 

 

Kollektivmodulen beregner kostnader for følgene transportmidler: 

 Kortdistansebuss 

 Langdistansebuss 

 T-bane 

 Trikk 

 Tog 

 Hurtigbåt 

 

Kapital- og driftskostnader for bilferjer beregnes i EFFEKT. I disse beregningene blir 

nødvendig ferjemateriell bestemt på grunnlag av biltrafikken i hvert enkelt ferjesamband slik 

at forholdet mellom ferjenes totale kapasitet harmonerer med trafikkmengden.   

 

Inntektene for de øvrige kollektivselskapene beregnes i Kollektivmodulen på grunnlag av 

transportmodellens data om antall påstigende passasjerer på hver enkelt rute og holdeplass. 
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Inntektene beregnes uavhengig av om det faktisk er plass til de aktuelle passasjerene i de 

vognsettene som ligger til grunn for beregningen av selskapenes kostnader. 

 

I mai-august gjennomføres det et arbeide med bl.a. å forbedre beregningene billettinntekt 

og kostnad i kollektivmodulen. Vi anbefaler å gjøre sammenligninger mot erfaringstall, og 

vurderingstall fra andre kilder kan benyttes. Tilleggsberegninger må dokumenteres. 

Arbeidsgruppen vil invitere til et møte om tema. 

EFFEKT  

På grunn av forsinkelsene med EFFEKT 7 er det lagt opp til å benytte en noe forbedret 

versjon av EFFEKT 6.61 til nytte-kostnadsanalysene i byutredningene. 

 

EFFEKT-beregningene skal baseres på resultater fra transportmodellberegningene for 

scenarioårene 2030. Det vil neppe være aktuelt å gjøre transportmodellberegninger for flere 

år enn dette. 

 

EFFEKT-beregninger kan gjøres både for enkeltår og for en hel analyseperiode på f.eks. 40 

år (2030-2069). 

 

For beregning av prissatt virkninger hvor de trafikale effektene av tiltaket er hentet fra 

transportmodellene skal trafikantnytte modulen, kollektivmodulen og EFFEKT benyttes.  

 

For beregninger gjort utenfor de verktøyene som er beskrevet ovenfor kan også EFFEKT 

benyttes. Metode er beskrevet på neste side. 
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Her kan det legges inn engangsbeløp eller årlige beløp. Årlige beløp blir da summert og 

diskontert og plassert i rapportene i henhold til de kostnadsgruppe man plasserer dem i. 

 

I dette eksemplet er det lagt inn en ekstra årlig nyttekomponent. Det er lagt inn med 

negativt fortegn fordi dette skjermbildet forventer at kostnader står med positivt fortegn. 

Dersom en ikke legger inn en egen faktor for kostnadsutvikling, gjelder ordinære 

utviklingsbaner for de ulike gruppene. F.eks vil kjøretøyrelaterte kostnader følge 

trafikkveksten. 
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Vedlegg 7: Om arealbruk og trafikantnytte 

 

Modellen fanger kun opp trafikale effekter av endret arealbruk. Det er viktig å merke seg at 

regional transportmodell er et verktøy for å analysere tiltak i transportsystemet. Arealbruk i 

form av bosettingsmønster, demografi og lokalisering av arbeidsplasser etc, er noe man gir 

som inndata og man kan således få beregnet trafikale virkninger av f.eks. fortetting. Det 

innebærer at man manuelt endrer sonedataene i modellen, og det er da ingen dynamikk i 

hvorvidt folk velger å bosette seg annerledes f.eks. som følge av tiltak i transportsystemet.  

Dette må brukes med forsiktighet, spesielt med tanke på samfunnsøkonomi: Man kan IKKE 

beregne trafikantnytte hvis en har endret arealbruken som et tiltak. 

Trafikantnytteberegningen krever at en har den samme arealbruken i 0-alternativet og i 

tiltaksalternativet. Noen enkle eksempler kan belyse grunnen til dette: 

Eksempel 1: 

Person A bor langt fra Oslo, person B bor i en forstad nær Oslo. Begge jobber i Oslo. Vi kan 

tenke oss at det gjøres en forbedring av transportsystemet rundt Oslo, samtidig med at det 

bygges boliger i «forstadssonen». Person A flyttes så til forstaden og bruker det nye 

transportsystemet for å komme seg til jobb. Da vil As arbeidsreise fremstå som en nyskapt 

tur på reiserelasjonen Forstad-Oslo, og få trafikantnytte som om han alltid hadde bodd der, 

men ikke reiste noe sted. Det trafikantnyttemodulen da ikke «vet» er at As førsituasjon var 

på relasjonen «Lang unna-Oslo» og da har fått en mye større (trafikal) nytte enn 

beregningen gir inntrykk av. 

I dette enkle eksemplet ville en kunne regne seg fram til person As gevinst i 

transportkostnader ved å flytte, men dette ville bli for komplisert i virkeligheten ettersom 

RTM’s turmatriser er dynamiske dvs at destinasjonsvalget beregnes i hver situasjon mhp det 

gjeldende arealbruksmønster og transporttilbud. I tillegg sier modellen ingenting om de 

andre følgene av at A flytter nærmere Oslo. (f.eks. dyrere hus, mindre hus, mer støy osv). 

Dersom en da har vedtatte planer om arealbruk som er annerledes enn det som ligger inne i 

sonedataene bør man da legge dette inn i modellen før en beregner 0-alternativet for det 

aktuelle prognoseår. 

Endring av arealbruk kan altså brukes som en hva hvis-analyse f.eks. mhp trafikkarbeid og 

CO2-utslipp, og også se på nytten av et tiltak i transportsystemet under ulike 

arealbruksscenarier, bare en passer på å være konsistent i 0-alt og tiltak. Sammenligning av 

virkemiddelpakker under ulike arealbruksscenarier må gjøres med  forsiktighet. Endring av 

arealbruk kan i seg selv ha samfunnsøkonomiske virkninger som ikke fanges opp i modellen. 

I tillegg vil arealbruken kunne påvirke grunnlaget for nytteberegningen slik at en og samme 

virkemiddelpakke vil kunne ulikt ut med og uten endring i arealbruk. (se eksempel 4). 

Eksempel 2: 

I det første eksempelet kombinerte vi flytting av folk med forbedring av transporttilbudet på 

den korte relasjonen. Hvis vi tenker oss at vi i stedet bygger en ny motorvei på den lange 

relasjonen, tenker at den gjør det mer attraktivt å bo i utkanten, og manuelt flytter folk til 
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utkantsonen vil vi få en overvurdering av trafikantnytten. Det er fordi disse reisene da vil 

fremstå som nyskapt trafikk på den lange relasjonen, mens de i virkeligheten har fått både 

lengre reiseveg og reisetid. (At folkene det gjelder kanskje får et bedre liv som følge av et 

finere hus på landet er ikke et tema for transportmodellen, selv om det helt klart er en del av 

den samfunnsøkonomiske betraktningen). 

Eksempel 3: 

I de foregående eksemplene har vi antatt at flytting av folk skjer i interaksjon med en 

endring i transporttilbudet. Vi kunne også tenke oss at en gjorde en ren flytting (som et 

tiltak) uten å gjøre noe med tilbudet. I utgangspunktet vil en slik flytting ikke gi noen 

endring i konsumentoverskuddet (trafikantnytten). Dette er fordi trapesregelen anvendes for 

hver enkelt reiserelasjon (sonepar). En kunne tenke seg at en flytting av bosatte ville kunne 

påvirke køsituasjonen, og dermed de generaliserte kostnadene på bestemte relasjoner. F.eks 

ved flytting av bosatte til en sone nær Oslo. Da ville en få med seg seg den negative effekten 

av mer kø, men ikke den positive effekten av kortere reiseveg. 

Eksempel 4 

Anta at vi har en virkemiddelpakke som innebærer en reduksjon i reisetid for folk på den 

lange relasjonen fra eksemplene over, f.eks. ett nytt ekspresstog. Hvis en da analyserer 

denne pakken i TNM med et ordinært arealbruksscenario og et fortettingsscenario, vil en 

kunne få lavere trafikantnytte i fortettingsscenariet fordi det da er færre folk som får nytte av 

reisetidsreduksjonen. I virkeligheten vil likevel fortettingsscenariet kunne være det 

gunstigste pga reduksjon i trafikkarbeid.  

Merk: det såkalte korreksjonsleddet i trafikantnyttemodulen vil i alle tilfeller bli beregnet 

korrekt. Det er fordi det beregnes på selve trafikkarbeidet og trapesregelen ikke kommer til 

anvendelse. 

Et hovedpoeng er at av interaksjoner mellom transporttilbud og arealutnyttelse, og endringer 

i konsumentoverskudd som følge av disse, ikke kan beregnes av RTM og 

trafikantnyttemodul. Trafikale virkninger kan belyses, men da med en manuell flytting av 

bosatte og/eller arbeidsplasser. Modeller av typen LUTI kan tenkes å bidra på dette området 

i fremtiden. 

Det er viktig å presisere at selv om selve trafikantnytten i noen tilfeller ikke blir beregnet 

korrekt i RTM/TNM, vil fortsatt de andre delresultatene i EFFEKT og RTM kunne brukes: 

 Ulykkeskostnader 

 Miljøkostnader 

 Avgiftsinntekter for det offentlige 

 Operatørers inntekter og kostnader 

 Skattekostnad 
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Vedlegg 8: Modelltekniske avklaringer 

Omdisponering av kjørefelt til kollektivfelt.  

Må sees i sammenheng med endret kollektivtilbud. Modellen må i brukergrensesnittet settes 

Brukergrensesnittet må settes i avansert modus. 

 

Park & Ride: 

For å unngå problemer med beregning av trafikantnytte av nye P&R-plasser, er det 

nødvendig at framtidige parkeringsplasser kodes allerede i basis-situasjonen. Dette på 

grunn av at det må være et likt antall soner i sammenlignings- og tiltaksalternativet. Hvis 

P&R benyttes vil det bli opprettes syntetiske soner for hver parkeringsplass. For å unngå at 

nye parkeringsplasser blir benyttet i basis-situasjonen kan disse kodes med svært liten 

kapasitet og svært høy pris slik at de ikke vil bli benyttet. Det må kontrolleres at 

modellresultatet fra basis ikke inneholder noe trafikk til parkeringsplassene som kun skal 

benyttes i prognoser. 
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Vedlegg 9: Møteplan for fagtemaer, januar-desember 2017 

 

Møtenr. Uke nr. Deloppgave 

1 1 Rammetallskalibrering av regional modell.  Etablering av basisalternativ for 

grunnprognosene 

2 1 Kode inn referanseprosjekter veg+jernbane, grunnprognosene 

3 3  Arbeidsmøte - status og orientering (Skype) 

4 5 Gjennomgang av metode for rammetallskalibrering 

  

 

RVU 2013/14, bilholdførerkortmodellen 

  

 

Innkoding dagens tilbud for sykkel og gange 

  

 

Verifiseringsteknikker 

  

 

Eksempler på kalibreringsarbeid i 1-2 regioner 

5 7 Gjennomgang av Park&Ride modulen 

  Statusmøte, modellgjennomgang for hvert byområde 

   

6 10 Tiltakspakke veg (parkering, bompenger, vegprising) 

  

 

Tiltakspakke kollektiv (nytt rutetilbud, endring av takster, frekvens, 

ventetidskurve) 

  

 

Tiltakspakke sykkel (m/transportmodell) 

  

 

Tiltakspakke gange (internavstand, soneskaft, annen metodikk) 

  

 

Endring i arealdata i transportmodellen 

   

7 17-18 Skypemøte: Lastebilmatrise for lette/tunge lastebiler, mobile tjenesteytere 

   

8 22 Regionkontaktmøte – Transportmodell/samfunnsøkonomi. 

Hovedtema er versjon 3 av tekniske retningslinjer for byutredningene 

   

9 24 Statusmøte på skype 

   

10 26 Samfunnsøkonomiske analyser, Arbeidsplasslokalisering, håndtering av 

tiltak utenom modellen; trengsel/komfort, sykkel/gange, 

holdningsskapende arbeid 

   

11 31 Fagmøte, metodikk for avstandskalibrering 

   

12 35 Temadager Storbysamarbeidet – analysemetodikk byutredningene    

13  37  Fagmøte – samfunnsøkonomiske analyser, Effekt 

   

14 43 Regionalt personmodellmøte, analyser i byutredningene 

   

15 46 Fagmøte – samfunnsøkonomiske analyser 

   

16 49 Regionalt personmodellmøte, analyser i byutredningene 
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Vedlegg 12: Ivaretakelse av parkeringsavgift i de samfunnsøkonomiske analysene 

 

Parkeringsavgift  

I modellsystemet kodes parkeringstakster på destinasjonssonen (i sonedata), med hhv. 

korttids- og langtidstakst. Langtidstaksten er knyttet til reisehensikten arbeidsreise og 

kortidstaksten er knyttet til øvrige reisehensikter. 

I den enkelte grunnkrets er det mulig å kode inn begge takstene. Er det ikke lagt inn takst, 

vil takst heller ikke bli en del av modellen ved beregning. 

Vær obs på at parkering ikke er en del av kostnadsuttrykket i trafikantnyttemodulen. 

Parkering er derfor ikke inkludert i EFFEKT-beregningene selv om det inngår i 

etterspørselsmodellen til RTM.  

Dersom parkeringsavgift har blitt brukt som virkemiddel i transportmodellen for å redusere 

trafikkarbeidet bør virkningen dette har på trafikantenes nytte vurderes og omtales.  

Parkeringsavgift kan gi bortfall av turer til de sonene dette gjelder. Dette vil da isolert sett gi 

et samfunnsøkonomisk tap. De positive virkningene av dette, f.eks ved lavere trafikkarbeid 

eller overgang til et forbedret kollektivtilbud ivaretas andre steder i RTM og EFFEKT, mens 

tapet for bilbrukeren ikke er medregnet. Derfor anbefaler vi å gjøre en korreksjon av 

trafikantnytten som beregnes i TNM  dersom parkeringstakster brukes som et sentralt 

virkemiddel  i virkemiddelpakkene. 

Dette tapet kan beregnes ved å bruke samme formel som trafikantnyttemodulen (TNM) gjør, 

for hver destinasjonssone som får en ny eller endret parkeringsavgift:  

(1) ∆KO = ((P0 – P1)*(X0 + X1)/2) * (1- α) 

 

Hvor:  P0 = (parkeringskostnad pr tidsenhet * gjennomsnittlig varighet) i 0-alternativet. 

 P1 = (parkeringskostnad pr tidsenhet * gjennomsnittlig varighet) i tiltaksscenario. 

 X0 = Sum bilførerturer til den aktuelle sonen for aktuell reisehensikt i 0-alternativet. 

 X1 = Sum bilførerturer til den aktuelle sonen for aktuell reisehensikt i tiltaksscenario. 

 α = andel hjemreiser til sonen 

  

En må da ha data om gjennomsnittlig varighet på parkering i det aktuelle geografiske 

området, og en må ta forutsetning om hvor stor andel av reisene til sonen som er hjemturer 

som en antar ikke trenger å betale for parkering ved sin egen bolig. 
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Dette summeres så over aktuelle soner og reisehensikter. Formelen har da beregnet det 

totale tapet for trafikanten, som består av både selve betalingen, men vridningseffekt 

(dødvektstap) ved at trafikantene velger annerledes enn de ellers ville ha gjort. 

En kan anta at selve betalingen av parkeringsavgift går tilbake til samfunnet. Da blir 

nettovirkningen slik: 

 

(2) Samfunnstap fra trafikantavvisning = ((P0 – P1)*(X0 – X1)/2) * (1- α) 

 

Dersom parkeringsavgiften går som overføring til det offentlige vil inntekten fra dette 

medføre redusert skattekostnad: 

 

(3) Skattekostnad = (P0 – P1)*(X1) * (1- α) * 0.2 

 

Summen av (2) og (3) er da den beregnede nettovirkningen for samfunnet av å innføre 

parkeringsavgift.  

 

Ettersom denne beregningen avhenger av forutsetninger om varighet og andel ikke 

betalende hjemreiser bør dette resultatet ikke inkluderes i EFFEKTberegningen direkte, men 

vises som en supplerende betraktning og vises i tabell 14 . Dersom parkeringsavgift er en 

vesentlig faktor for å redusere trafikkarbeidet i et område ville det være galt å helt utelukke 

den økonomiske virkningen av dette. 

Parkeringskostnader i RTM 

Kpark er parkeringskostnad pr time for korttidsparkering. Gjelder reisehensiktene private 

reiser og fritidsreiser.  

Lpark er parkeringskostnad pr dag for langtidsparkering. Gjelder reisehensikt t/f arbeid, 

kostnaden må her ganges med sharepay, som angir hvilken andel som må betale for å 

parkere på arbeidsplassen. 

Parkindeks er en indeks som sier hvor vanskelig det er å få parkert, og gjelder tjenestereiser. 

Påvirker ikke kostnad. 
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Vedlegg 13: Kost- nytteberegninger av eksterne kostnader i byutredningene 

Tiltakspakkene som analyseres i byutredningene, vil medføre endringer i eksterne 

transportkostnader. Disse endringene vil avhenge av en rekke faktorer, som er unike for 

hvert byområde. I virkeligheten er det svært komplisert å fange opp eksterne kostnader 

knyttet til transport. Dette skyldes blant annet at de varierer mellom ulike kjøretøy, tid og 

sted, og kontekstuelle faktorer slik som topografi. Som følge av dette vil detaljerte analyser 

av eksterne kostnader være svært arbeidskrevende. Dette, kombinert med tid til rådighet i 

fase én, gjør at det kan være mer hensiktsmessig med en forenklet tilnærming til 

beregningene. Det er opp til hvert enkelt byområde om man ønsker å benytte en forenklet, 

eller en mer detaljert, dokumenterbar metode. 

En forenklet beregning av kostnader knyttet til støy og lokal luftforurensning for vegtrafikk, 

kan gjøres ved å ta utgangspunkt i verdier utredet i TØI rapport 1307/2014. Rapporten 

omtaler kostnad per kilometer for lokale utslipp og støy, også differensiert for kø. Verdiene 

er også differensiert på om trafikken foregår i tettsteder med over 100 000 innbyggere, 

tettsteder med innbyggertall mellom 15 000 og 100 000, og spredt bebyggelse.  

Ved å benytte SSBs tettstedsdefinisjon og inndeling, kan man identifisere hvilke lenker i RTM 

som faller under hvilke tettstedskategorier.  

Ved å summere antall kjøretøykilometer for de ulike transportmidlene i de ulike 

tettstedskategoriene for sammenligningsalternativ og tiltak, kan man anslå endringer i disse 

eksterne kostnadene i modellområdet. Kostnader knyttet til utslipp av CO2 og ulykker, på 

veg, behandles i EFFEKT. 

For jernbane kan samme metode benyttes. Støykostnader omtales i ECON-rapport 2003-

054. For lokale utslipp benyttes 0 kroner for elektriske tog, 45,27 kr/km for diesel i store 

tettsteder, 8,46 kr/km for diesel i små tettsteder og 1,2 kr/km for diesel i spredt 

bebyggelse. Ulykkeskostnader omtales i TØI notat 1081/1997, men det arbeides med en 

oppdatering av satsene i Jernbanedirektoratet. Oppdateringen er trolig på plass i September 

2017. Jernbanelenkene i RTM strekker seg ofte over betydelig lengre avstander enn 

veglenkene. Det kan derfor være lurt å manuelt korrigere hvor stor andel av lenkene som 

faller inn under de ulike tettstedskategoriene. 

 

Kilder 

TØI rapport 1307/2014: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=38978  

SSBs tettsteddefinisjon og inndeling: http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata 

TØI Notat 1081/1997: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=12239  

 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=38978
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=12239


Byutredningen   for   Trondheimsområdet. 
0alternativet   for   befolkningsutvikling 
 

Beskrivelse   og   dokumentasjon 

Bente   Gravaas   og   Sveinung   Eiksund,   byplankontoret,   Trondheim   kommune.   30.05.2017 
 

Innledende   om   0alternativet 
0alternativet   skal   beskrive   en   framtid   basert   på   en   realistisk   areal   og   befolkningsutvikling. 
Dette   skal   brukes   som   sammenligningsgrunnlag   opp   mot   annen   alternativ   utvikling   av 
arealbruk. 
 
I   0alternativet   for   byutredningen   i   Trondheim   er   det   lagt   til   grunn   prognose   TR2016M,   som 
fordeler   vekst   mellom   kommuner   i   regionen   slik   den   historisk   har   vært   fordelt.   I   kommunene 
fordeles   befolkningsveksten   ved   hjelp   av   et   boligbyggeprogram   som   er   basert   på   kunnskap   om 
vedtatte   planer   eller   områder   som   er   avsatt   til   utbyggingsområder   i   kommuneplanens   arealdel 
(KPA).   Nærmere   beskrivelse   av   denne   prognosen   kommer   nedenfor. 

Beskrivelse   av   TR2016M 
Befolkningsprognosen   for   Trondheimsregionen   med   middels   vekst   (TR2016M)   viser   en 
gjennomsnittlig   befolkningsvekst   i   Trondheimsregionen   på   2800   personer   for   perioden 
20162050.   Veksten   forventes   å   være   høyest   de   første   årene   (3900   i   2016   og   2017)   for 
deretter   å   avta   gradvis.   Dette   er   basert   på   forutsetninger   om   fruktbarhet,   dødelighet   og 
beregnet   nettoflytting   som   til   sammen   er   ment   å   gi   et   realistisk   bilde   på   samla   vekst   i   regionen. 
 
Fordelingen   av   vekst   mellom   kommunene   i   regionen   er   i   hovedsak   basert   på   hvordan 
fordelingen   har   vært   de   ti   siste   årene,   men   det   tas   hensyn   til   at   enkelte   kommuner   er   inne   i 
vekstperioder   som   antas   å   fortsette   noen   år. 

Boligtilbudet   benyttes   til   å   fordele   befolkningsutviklingen   geografisk   i   de   enkelte   kommunene. 
Forventninger   om   lokalisering   av   nye   boliger   er   en   viktig   del   av   dette.   Anslag   om   forventet 
boligbygging   i   kommunene   utarbeides   av   den   enkelte   kommune.   Dette   gjøres   med 
utgangspunkt   i   en   boligfeltbase   som   inneholder   informasjon   om   lokalisering,   boligpotensial, 
boligtyper   og   planstatus   for   alle   kjente   boligfelt   i   regionen.   I   tillegg   til   boligfeltene   som   er 
registrert   i   boligfeltbasen   gjøres   det   forutsetninger   om   spredt   boligbygging   og   framtidige 
fortettingsprosjekt   som   vi   ikke   har   oversikt   over   i   dag.   I   tillegg   blir   matrikkeldata   brukt   til   å   anslå 
boligbygging   utenfor   kartlagte   boligfelt   de   første   to   årene.   Helt   konkret   så   brukes   det   her 
informasjon   fra   byggesaker   der   det   er   gitt   rammetillatelse   eller   igangsettingstillatelse,   som   er 
en   første   indikasjon   på   nært   forestående   boligbygging. 



Se    dokumentasjonsnotat   for   TR2016M    for   en   nærmere   beskrivelse   av 
boligbyggeforutsetninger   og   andre   forutsetninger   i   denne   prognosen.  

Metode   for   omregning   til   befolkning   på   grunnkrets 
I   befolkningsprognosen   TR2016M   fordeles   befolkningsvekst   til   107   plansoner.   Boligtilbudet   i 
sonene   bestemmer   framtidig   vekst   i   sonene.   Boligbygging   per   plansone   og   boligtype   er   derfor 
en   viktig   forutsetning   i   prognosen. 
 
Til   RTM   skal   befolkningen   fordeles   på   grunnkrets.   For   å   bryte   befolkningen   videre   fra 
plansoner   ned   til   grunnkrets   er   det   valgt   å   bruke   en   metode   der   en   først   fordeler   framtidig 
boligmengde   til   grunnkretser   for   deretter   å   beregne   personer   i   boligmengden.   Nedenfor 
beskrives   denne   metoden   mer   detaljert. 

Forutsatt   boligbygging   per   plansone   201650   fordeles   ut   til   grunnkretser   etter 
følgende   prinsipp: 

● Boligbygging   i   boligfelt   legges   til   den   grunnkretsen   feltet   er   lokalisert   i. 
○ Unntak   for   områdeplan   for   Tempe,   Valøya   og   Sluppen   som   fordeles   mellom   4 

grunnkretser   på   grunn   av   feltets   størrelse. 
 

● Boligbygging   som   allerede   er   igangsatt,   boligbygging   som   representerer   boligfelt   med 
færre   enn   10   boliger   og   boligbygging   i   større   framtidige   fortettingsprosjekt   (kategoriene 
“Utenfor   felt”,   “Spredt”   og   “Uspesifisert”)   fordeles   mellom   grunnkretser   i   plansonen  1

proporsjonalt   med   boligmengde   1.1.2016. 
 
Grunnkretser   som   er   delt   mellom   to   eller   flere   plansoner   (“splitta   grunnkretser”)   mottar 
andel   fra   flere   plansoner   men   kun   for   den   boligmengde   som   ligger   i   den   respektive 
plansonen. 

 
● Boligmengden   framskrives   per   grunnkrets   og   på   fem   boligtyper .    Utgangspunktet   er 2

boligmengden   fra   matrikkelen   per   1.1.2016.   Det   er   forutsatt   en   boligavgang   på   14 
promille   per   år   etter   samme   prinsipp   som   i   TR2016M.   Dette   er   håndtert   likt   for   alle 
boligtyper   og   grunnkretser   i   plansoner.   Boligavgangsratene   er   tildelt   hele   grunnkretser. 
Det   vil   si   at   splitta   grunnkretser   er   tildelt   rate   fra   den   plansone   med   størst   andel   av 
boligmengden   1.1.2016. 

1   Plansone   er   byggesteinen   i   befolkningsprognosen   TR2016M.   Trondheimsregionen   er   delt   inn   i   107 
plansoner   som   igjen   er   bygd   opp   av   grunnkretser   eller   deler   av   grunnkretser.   Plansonene   er   bygd   opp 
med   utgangspunkt   i   skolekretsgrenser. 
2   Vi   opererer   med   en   annen   boligtypefordeling   enn   SSB   gjør   i   sin   statistikk.   Som   SSB   har   vi   fem 
boligtyper,   men   vi   har   rendyrket   boligtype   5   til   kun   å   omfatte   studentboliger.   Boligtype   1   består   av 
frittliggende   eneboliger   og   våningshus.   Boligtype   2   består   av   hus   i   kjede,   rekkehus/terrassehus   og 
vertikaldelt   tomannsbolig.   Boligtype   3   består   av   horisontaldelt   tomannsbolig   eller   annet   boligbygg   med 
mindre   enn   tre   etasjer.   Boligtype   4   består   av   blokk,   omsorgsboliger   og   forretningsgård   med   mer. 
Boligtype   5   er   omdefinert   til   kun   å   inneholde   studentboliger 

https://trondheimsregionen.no/wp-content/uploads/2016/05/TR2016MHL-Dokumentasjonsnotat.pdf


For   å   omregne   fra   antall   bolig   til   befolkning   er   følgende   metode   brukt: 
● Beregna   boligmengde   per   grunnkrets,   boligtype   og   år   multiplisert   med   person   per 

bolig.   Det   er   brukt   kommunevise   tall   for   person   per   bolig   i   de   fem   ulike   boligtypene   i 
tråd   med   forutsetninger   i   TR2016M. 

 
● Beregna   folkemengde   er   deretter   aggregert   opp   fra   grunnkretser   til   plansoner. 

Folkemengden   i   splitta   grunnkretser   blir   splitta   etter   fast   fordelingsnøkkel   mellom 
plansoner. 

 
● Det   beregnes   en   sonevis   nivåfaktor   ved   å   sammenligne   det   folketallet   per   plansone   i 

TR2016M   med   det   beregna   folketallet   per   plansone   i   forrige   trinn.   Den   sonevise 
nivåfaktoren   benyttes   til   å   korrigere   folketallet   i   grunnkretser   og   grunnkretsdeler   (ved 
splitta   grunnkretser).   Siden   nivåfaktoren   blir   spesifikk   for   plansoner   og   år   gir   den 
uttrykk   for   grunnkretsens   attraktivitet.   Den   kan   også   ses   som   en   korreksjon   av   person 
per   bolig.   Denne   kan   derfor   også   benyttes   i   andre   arealalternativ.   Uten   korreksjon   vil 
beregnet   antall   personer   i   sentrum   bli   for   høyt   mens   antall   personer   i   sørlige   deler   av 
byen   blir   for   lavt. 

 
● Nytt   korrigert   folketall   summeres   opp   per   grunnkrets. 

 
● For   hver   grunnkrets   deles   folketallet   i   2030   og   2050   opp   i   5års   aldersgrupper   og   kjønn 

likt   med   plansonens   andel   i   hver   alderskategori.   Her   kategoriseres   kun   hele 
grunnkretser   til   plansoner   (ikke   hensyn   til   splitting). 

 
● På   kommunenivå   er   det   deretter   gjort   en   korreksjon   av   hver   alders/kjønnsgruppe   for   å 

sikre   konsistens   med   TR2016M   på   kommunenivå.   Denne   korreksjonen   er   nødvendig 
for   å   fordele   befolkning   i   uoppgitt   grunnkrets   til   grunnkretsene   og   for   å   korrigere   for 
avvik   som   følge   av   splitta   grunnkretser.   Korreksjonen   er   relativt   svak.   Alternativet   er   nå 
kosistent   med   TR2016M   på   kommune,   plansone,   alder   og   kjønn. 

 
● En   siste   korreksjon   er   foretatt   for   å   gjøre   0alternativet   konsistent   med   total   befolkning   i 

regionen   i   RTMs   MMMM   prognose.   Dette   er   gjort   med   en   samlet   korreksjon   for 
regionen   for   hver   aldergruppe   og   kjønn. 

 

 
 
 
 
 
 



Resultatfil 
Filnavn:   “20170530_Befolkning_Trondheimsregionen_0alternatiovet_2030_2050.xlsx 
 
Filen   inneholder   fire   arkfaner: 

Arkfane  Innhold 

Befolkning_TR2016M_2030  Folkemengden   er   tilpassa 
befolkningsprognose   for 
Trondheimsregionen   mellomalternativet 
(TR2016M)   for   2030   for 

 samla   befolkning   i   regionen 
 kommunevis   fordeling   av   befolkning 
 befolkning   per   plansone 
 alders   og   kjønnsfordeling   per 

plansone 

Befolkning_TR2016M_2050  Folkemengden   er   tilpassa 
befolkningsprognose   for 
Trondheimsregionen   mellomalternativet 
(TR2016M)   for   2050   for 

 samla   befolkning   i   regionen 
 kommunevis   fordeling   av   befolkning 
 befolkning   per   plansone 
 alders   og   kjønnsfordeling   per 

plansone 

Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030  Fordeling   på   geografi,   alder   og   kjønn   som   i 
“Befolkning_TR2016M_2030,   men   med 
nedjustert   til   samla   folkemengde   2030   i   SSB 
MMMM   (RTMversjonen). 

Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2050  Fordeling   på   geografi,   alder   og   kjønn   som   i 
“Befolkning_TR2016M_2050,   men   med 
nedjustert   til   samla   folkemengde   2050   i   SSB 
MMMM   (RTMversjonen). 

 
 



Byutredningen   for   Trondheimsområdet. 
Befolkningsutvikling   i   Kollektivalternativet. 
Beskrivelse   og   dokumentasjon 

Sveinung   Eiksund,   byplankontoret,   Trondheim   kommune.   29.06.2017 

Innledende   om   Kollektivalternativet 
Kollektivalternativet   skal   beskrive   en   framtid   basert   på   fortetting   i   og   rundt   knutepunkt   og 
viktige   kollektivårer.   Dette   skal   brukes   som   sammenligningsgrunnlag   opp   mot   annen 
alternativ   utvikling   av   arealbruk.   Hovedprinsippet   i   dette   alternativet   er   at   all   befolkningsvekst 
fram   til   henholdsvis   2030   og   2050   lokaliseres   nærmest   mulig   utvalgte   knutepunkter   og 
holdeplasser   for   metrobuss   i   Trondheim   og   i   tettstedene   i   de   ni   omlandskommunene. 
 
Den   samla   befolkningsveksten   for   regionen   er   den   samme   som   i   den   versjonen   av 
0-alternativet   som   er   tilpasset   veksten   i   SSBs   prognose 
(“Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030”   og   “Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2050”). 
Den   kommunevise   fordeling   av   vekst   holdes   også   likt.   Alders-   og   kjønnsfordeling   holdes 
også   likt   som   i   0-alternativet   for   hver   kommune.   Dette   betyr   at   analysene   vil   vise   effekten   av 
endret   arealbruk   og   ikke   effekter   av   endret   turproduksjon   på   grunn   av   en   annen 
befolkningsstruktur. 

Metode 
For   alle   grunnkretser   med   befolkningsvekst   i   0-alternativet   fram   mot   2030   og   2050   trekkes 
veksten   ut   og   folketallet   settes   i   utgangspunktet   tilbake   til   samme   verdi   i   sum   som 
grunnkretsen   hadde   i   2016   i   beregningen   som   lå   til   grunn   for   0-alternativet.   Det   trekkes   like 
stor   andel   i   prosent   fra   hver   alders-   og   kjønnsgruppe.   For   grunnkretser   med 
befolkningsnedgang   gjøres   det   ingen   endring   fra   0-alternativet.   For   omlandskommunene   til 
Trondheim   fordeles   veksten   ut   igjen   til   utvalgte   tettsteder.  
 
I   metoden   for   fordeling   av   framtidig   vekst   benyttes   dagens   og   framtidig   boligmengde   etter 
boligtype   som   fordelingsnøkkel.   I   de   fleste   tilfeller   vil   derfor   faktisk   folketall   2016   og   beregnet 
folketall   i   2016   avvike   noe.   Metoden   sikrer   konsistens   på   plansonenivå,men   kan   i   noen 
tilfeller   innebære   en   viss   overflytting   av   personer   mellom   tilgrensende   grunnkretser   innenfor 
samme   plansone.   Betydningen   av   dette   anses   som   liten. 
 
I   omlandskommunene   til   Trondheim   er   all   vekst   fordelt   til   følgende   tettsteder   /   grunnkretser: 
 
1624   Rissa: Rissa   sentrum   (0308) 
1638   Orkdal: Orkanger   (0102,   0103,   0104,   0105,   0106,   0201) 

Fannrem   (0202,   0204,   0205,   0206) 
1648   Midtre   Gauldal: Støren   (0103) 



1653   Melhus: Melhus   sentrum   (0206) 
Kvål   (0302) 
Ler   (0402) 
Lundamo   (0503) 
Hovin   (0602) 

1657   Skaun:  Børsa   (0302) 
Buvika   (0205) 

1662   Klæbu: Klæbu   sentrum   (0104,   0105) 
1663   Malvik: Hommelvik   (0305,   0306) 

Vikhammer   (0101) 
1714   Stjørdal: Stjørdalshalsen   (0502,   0503,   0505) 

Skatval   (0308) 
1718   Leksvik: Leksvik   (0107) 

Vanvikan   (0202) 
 
Veksten   i   hver   kommune   fordeles   likt   mellom   tettstedene.   Når   tettsted   består   av   flere 
grunnkretser   fordeles   veksten   i   tettstedet   likt   mellom   grunnkretsene.   Alders-   og 
kjønnsfordelingen   for   veksten   som   omfordeles   holdes   lik   i   alle   mottakergrunnkretsene   i 
samme   kommune,   slik   at   alders-   og   kjønnsfordelingen   til   kommunen   som   helthet   ikke   blir 
endret   fra   0-alternativet 
 
For   Trondheim   er   veksten   fordelt   til   et   større   sentrumsområde.   Området   er   definert   som 
arealet   innenfor   300   meter   luftlinje   fra   Metrobussholdeplasser   og   300   meter   luftlinjefra 
utvalgte   knutepunkt   (Strindheim,   Tiller   og   Heimdal).   For   den   delen   av   hver   grunnkrets   som 
faller   innenfor   dette   området   beregnes   det   et   fortettingspotensialet.   Dette   potensialet   er 
hentet   fra   en   egen   fortettingsanalyse. 

Fortettingsanalysen 
Fortettingsanalysen   er   den   samme   som   ligger   til   grunn   for   kompaktalternativet   og   omfatter 
grunnkretsene   i   Trondheim.   Aktuelle   fortettingsområder   hentes   fra   følgende   arealformål 
(eksisterende   og   framtidig)   i   kommuneplanens   arealdel   (KPA)   : 

● Bane   (på   grunn   av   mulig   framtidig   omforming   av   Brattøra/Marienborg) 
● Veg 
● Kombinasjonsformål 
● Næringsvirksomhet 
● Tjenesteyting 
● Sentrumsformål 
● Boligbebyggelse 

Følgende   arealformål   er   unntatt: 
● Råstoffutvinning 
● Idrett 
● Grav-   og   urnelund 
● Havn 
● Grønnstruktur 
● Naturområde 



● Friområde 
● Forsvar,   forlegning 
● LNFR 
● Vann 

I   tillegg   er   følgende   arealer   unntatt 
● Alle   regulerte   bevaringsområder   pr   31.12.2016   uavhengig   av   arealformål 
● Grunnkrets   16011213   (Nidarosdomen) 

Potensialet   inndeles   i   to   hovedkategorier 
● Områder   med   sentrumsfunksjoner:   De   grunnkretsene   eller   deler   av   grunnkretsene 

som   ligger   innenfor   Midtbyen   og   Indre   parkeringssone   fra   KPA   inngår   her.   Her 
beregnes   fortettingspotensialet   ut   fra   en   utnyttelsesgrad   på   150   prosent   og   en 
boligandel   på   50   prosent.  

● Boligområder:   Dette   gjelder   alle   øvrige   områder.   Utnyttelsesgraden   er   her   satt   til   100 
prosent   og   boligandelen   til   70   prosent. 

 
Eksisterende   bebyggelse   trekkes   så   fra   det   beregnede   potensialet   i   hver   grunnkrets   slik   at 
man   sitter   igjen   med   ett   restpotensial.   Det   forutsettes   arealbehov   på   60   m 2    per   person   i 
omregning   av   restpotensialet   til   personer.   Dette   tilsvarer   gjennomsnittet   for   Trondheim   i   dag. 
 
I   Kollektivalternativet   fordeles   veksten   i   Trondheim   kun   til   den   delen   av   fortettingspotensialet 
som   ligger   innenfor   300   meter   luftlinjetil   Merobussholdeplasser   og   300   meter   luftlinje   fra   de 
tre   definerte   knutepunktene.   I   de   fleste   tilfeller   omfatter   dette   kun   deler   av   grunnkretser. 
Potensialet   innenfor   300   meter   luftlinje   til   de   tre   knutepunktene      beregnes   på   samme   måte 
som   områder   med   sentrumsfunksjoner   (150   prosent   utnyttelsesgrad   og   boligandel   på   50 
prosent).  

Resultat 
Befolkningen   som   omfordeles   i   Trondheim   i   2030   er   32271.   Denne   fordeles   i   alle   de 
definerte   områdene,   som   beskrevet   over,   proporsjonalt   med   potensialet.   I   sum   benyttes   34 
prosent   av   det   beregnede   potensialet   i   disse   områdene.   I   2050   omfordeles   64890   personer. 
Dette   utgjør   68   prosent   av   det   beregnede   potensialet   i   de   definerte   områdene. 
 
Den   befolkningen   som   er   til   fordeling   er   litt   høyere   enn   faktisk   vekst.   Grunnen   til   dette   er   at 
noen   grunnkretser   har   befolkningsnedgang   som   også   inkluderes   i   omfordelingen. 

Resultatfil 
Filnavn:   “20170629_Befolkning_Trondheimsregionen_Kollektivalternativet_2030_2050.xlsx 
Filen   inneholder   to   arkfaner: 

Arkfane Innhold 

Befolkning_2030_Kollektiv Folkemengden   i   sum   for   hver   kommune   samt   alders-   og 
kjønnsfordeling   tilsvarer   folketallet   i   0-alternativet 
"Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030".   All   vekst   er 
omfordelt   til   områder   innenfor   300   meter   luftavstandtil 



metrobussholdeplass   og   knutepunkter   i   Trondheim. 
Fortettingspotensialet   i   områdene   er   beregnet   i   egen 
fortettingsanalyse.   Beregningen   forutsetter   inntil   150   % 
utnyttelse   og   50   %   boligandel   i   sentrum   og   knutepunkter   og 
100   %   utnyttelse   og   70   %   boligandel   i   øvrige   områder   og 
60   kvm   boligareal   per   person.   Veksten   til   2030   er   fordelt   på 
alle   områdene   proporsjonalt   med   fortettingspotensialet   i 
grunnkretsene.   34   prosent   av   potensialet   er   benyttet   i   2030. 
For   øvrige   kommuner   er   veksten   fordelt   likt   mellom 
tettsteder   i   kommunene. 

Befolkning_2050_Kollektiv Folkemengden   i   sum   for   hver   kommune   samt   alders-   og 
kjønnsfordeling   tilsvarer   folketallet   i   0-alternativet 
"Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2050".   All   vekst   er 
omfordelt   til   områder   innenfor   300   meter   luftavstandtil 
metrobussholdeplass   og   knutepunkter   i   Trondheim. 
Fortettingspotensialet   i   områdene   er   beregnet   i   en   egen 
fortettingsanalyse.   Beregningen   forutsetter   inntil   150   % 
utnyttelse   og   50   %   boligandel   i   sentrum   og   knutepunkter   og 
100   %   utnyttelse   og   70   %   boligandel   i   øvrige   områder   og 
60   kvm   boligareal   per   person.   Veksten   til   2050   er   fordelt   på 
hele   dette   området   proporsjonalt   med   fortettingspotensialet 
i   grunnkretsene.   68   prosent   av   potensialet   er   benyttet   i 
2050.   For   øvrige   kommuner   er   veksten   fordelt   likt   mellom 
tettsteder   i   kommunene. 

 



Byutredningen   for   Trondheimsområdet. 
Befolkningsutvikling   i   Byen   utover 
alternativet. 
Beskrivelse   og   dokumentasjon 

Sveinung   Eiksund,   byplankontoret,   Trondheim   kommune.   29.06.2017 

Innledende   om   Byen   utover   alternativet 
Byen   utover   alternativet   skal   beskrive   en   framtid   basert   på   at   veksten   skjer   utenfor 
eksisterende   tettbebyggelse   i   Trondheim.   Dette   skal   brukes   som   sammenligningsgrunnlag 
opp   mot   annen   alternativ   utvikling   av   arealbruk.   Hovedprinsippet   i   dette   alternativet   er   at   all 
befolkningsvekst   fram   til   henholdsvis   2030   og   2050   lokaliseres   i   grunnkretser   som   ligger 
utenfor   dagens   bystruktur.   I   omlandskommunene   benyttes   0-alternativet   i   Byen   utover 
alternativet. 
 
Den   samla   befolkningsveksten   for   regionen   er   den   samme   som   i   versjonen   av   0-alternativet 
som   er   tilpasset   veksten   i   SSBs   prognose   (“Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030”   og 
“Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2050”).   Den   kommunevise   fordelingen   av   vekst   holdes 
også   likt.   Alders-   og   kjønnsfordeling   holdes   også   likt   som   i   0-alternativet   for   hver   kommune. 
Dette   betyr   at   analysene   vil   vise   effekten   av   endret   arealbruk   og   ikke   effekter   av   endret 
turproduksjon   på   grunn   av   en   annen   befolkningsstruktur. 

Metode 
For   alle   grunnkretser   med   befolkningsvekst   i   0-alternativet   fram   mot   2030   og   2050   trekkes 
veksten   ut   og   folketallet   settes   i   utgangspunktet   tilbake   til   samme   verdi   i   sum   som 
grunnkretsen   hadde   i   2016   i   beregningen   som   lå   til   grunn   for   0-alternativet.   Det   trekkes   like 
stor   andel   i   prosent   fra   hver   alders-   og   kjønnsgruppe.   For   grunnkretser   med 
befolkningsnedgang   gjøres   det   ingen   endring   fra   0-alternativet. 
 
I   metoden   for   fordeling   av   framtidig   vekst   benyttes   dagens   og   framtidig   boligmengde   etter 
boligtype   som   fordelingsnøkkel.   I   de   fleste   tilfeller   vil   derfor   faktisk   folketall   2016   og   beregnet 
folketall   i   2016   avvike   noe.   Metoden   sikrer   konsistens   på   plansonenivå.   Dette   kan   i   noen 
tilfeller   innebære   en   viss   overflytting   av   personer   mellom   tilgrensende   grunnkretser   innenfor 
samme   plansone.   Betydningen   av   dette   anses   som   liten. 
 
I   omlandskommunene   til   Trondheim   er   all   vekst   fordelt   på   samme   måte   som   i   0-alternativet. 
Det   vil   si   at   veksten   tilsvarer   befolkningsprognosen   TR2016M,   men   tilpasset   til   regionens 
vekst   i   SSBs   prognose   MMMM. 
 



For   Trondheim   er   grunnkretser   i   ytterkant   av   dagens   bystruktur   med   arealformålene   framtidig 
tettbebyggelse   eller   framtidig   kombinert   formål   valgt   ut.   I   disse   grunnkretsene   er   det   forutsatt 
bebyggelse   i   arealformålene   framtidig   boligbebyggelse,   framtidig   kombinertformål   og   LNFR. 
Utnyttelsesgrad   er   satt   til   100   %   og   boligandelen   til   70   prosent.   LNFR-området   er   utelatt   i 
grunnkretser   der   det   overlapper   vesentlig   med   Marka,   Nidelvkorridoren   eller   Viltkorridoren. 
Ingen   av   de   utvalgte   områdene   er   omfattet   av   grønn   strek. 
 
Til   sammen   er   22   grunnkretser   valgt   ut.   Disse   er   lokalisert   i   øst   (Være,   Vikåsen,   Reppe, 
Jakobsli,   Dragvoll)   i   sørøst   (Foldal,   Utleir,   Kastbrekka)   og   i   sør   (Tiller   og   Kattem/Lund) 
Følgende   grunnkretser   er   valgt   ut:   2217,   2304,   2305,   2307,   2312,   2314,   2317,   3220,   3221, 
4311,   4312   (unntatt   LNFR),   4314,   4320,   4231,   (unntatt   LNFR),   4501   (unntatt   LNFR),   4503, 
6202   (unntatt   LNFR),   7422,   7423,   7224   (unntatt   LNFR),   7510   (unntatt   LNFR),   7513   (unntatt 
LNFR). 
 
I   fordeling   av   befolkning   forutsettes   arealbehov   på   60   m 2    per   person.   Dette   tilsvarer 
gjennomsnittet   for   Trondheim   i   dag. 

Resultat 
Befolkningen   som   omfordeles   i   Trondheim   i   2030   er   32271.   Denne   fordeles   i   alle   de 
definerte   områdene   proporsjonalt   med   potensialet.   I   sum   benyttes   34   prosent   av   det 
beregnede   potensialet   i   disse   områdene.   I   2050   omfordeles   64890   personer.   Dette   utgjør   68 
prosent   av   det   beregnede   potensialet   i   områdene. 
 
Befolkning   til   fordeling   er   litt   høyere   enn   faktisk   vekst.   Grunnen   til   dette   er   at   noen 
grunnkretser   har   befolkningsnedgang   som   også   inkluderes   i   omfordelingen. 

Resultatfil 
Filnavn:   “20170629_Befolkning_Trondheimsregionen_Byen_utover_2030_2050.xlsx 
Filen   inneholder   to   arkfaner: 

Arkfane Innhold 

Befolkning_2030_Byen_utover Folkemengden   i   sum   for   hver   kommune   samt   alders- 
og   kjønnsfordeling   tilsvarer   folketallet   i   0-alternativet 
"Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030".   Alle   vekst   i 
Trondheim   er   lokalisert   i   22   grunnkretsen   i   ytterkant   av 
dagens   bystruktur.Beregningen   forutsetter   inntil   100   % 
utnyttelse   og   70   %   boligandel   i   grunnkretsene   og   60 
kvm   boligareal   per   person.   Veksten   til   2030   er   fordelt   på 
hele   alle   disse   områdene   proporsjonalt   med 
fortettingspotensialet   i   grunnkretsene.   34   prosent   av 
beregnet   potensial   er   benyttet   i   2030.   For   øvrige 
kommuner   tilsvarer   dette   alternativet   0-alternativet. 

Befolkning_2050_Byen_utover Folkemengden   i   sum   for   hver   kommune   samt   alders- 
og   kjønnsfordeling   tilsvarer   folketallet   i   0-alternativet 



"Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2050".   Alle   vekst   i 
Trondheim   er   lokalisert   i   22   grunnkretsen   i   ytterkant   av 
dagens   bystruktur.   Beregningen   forutsetter   inntil   100   % 
utnyttelse   og   70   %   boligandel   i   grunnkretsene   og   60 
kvm   boligareal   per   person.   Veksten   til   2050   er   fordelt   på 
alle   disse   områdene   proporsjonalt   med 
fortettingspotensialet   i   grunnkretsene.   68   prosent   av 
beregnet   potensial   er   benyttet   i   2050.   For   øvrige 
kommuner   tilsvarer   dette   alternativet   0-alternativet. 

 



Byutredningen   for   Trondheimsområdet. 
Kompaktalternativet   for 
befolkningsutvikling 
Beskrivelse   og   dokumentasjon 

Sveinung   Eiksund,   byplankontoret,   Trondheim   kommune.   22.06.2017 

Innledende   om   Kompaktalternativet 
Kompaktalternativet   skal   beskrive   en   framtid   basert   på   fortetting   i   og   rundt   kommunesentra. 
Dette   skal   brukes   som   sammenligningsgrunnlag   opp   mot   annen   alternativ   utvikling   av 
arealbruk.   Hovedprinsippet   i   dette   alternativet   er   at   all   befolkningsvekst   fram   til   henholdsvis 
2030   og   2050   lokaliseres   nærmest   mulig   kommunesentrene   i   regionen. 
 
Den   samla   befolkningsveksten   for   regionen   er   den   samme   som   i   den   versjonen   av 
0-alternativet   som   er   tilpasset   veksten   i   SSBs   prognose 
(“Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030”   og   “Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2050”). 
Den   kommunevise   fordeling   av   vekst   holdes   også   likt,   men   med   unntak   for   vedtatte 
kommunesammenslåinger   i   regionen.   Befolkningsveksten   i   Leksvik   kommune   innlemmes   i 
dette   alternativet   i   Rissa   kommune   og   veksten   i   Klæbu   kommune   innlemmes   i   Trondheim 
kommune. 
 
Alders   og   kjønnsfordeling   holdes   likt   som   i   0-alternativet   for   hver   kommune.   Dette   betyr   at 
analysene   vil   vise   effekten   av   endret   arealbruk   og   ikke   effekter   av   endret   turproduksjon   på 
grunn   av   en   annen   befolkningsstruktur. 

Metode 
For   alle   grunnkretser   med   befolkningsvekst   i   0-alternativet   fram   mot   2030   og   2050   trekkes 
veksten   ut   og   folketallet   settes   i   utgangspunktet   tilbake   til   samme   verdi   i   sum   som 
grunnkretsen   hadde   i   2016.   Det   trekkes   like   stor   andel   i   prosent   fra   hver   alders-   og 
kjønnsgruppe.   For   grunnkretser   med   befolkningsnedgang   gjøres   det   ingen   endring   fra 
0-alternativet.   Den   samlede   befolkningsveksten   i   hver   kommune   fordeles   deretter   ut   til 
grunnkretser   i/ved   kommunesentrene. 
 
I   omlandskommunene   til   Trondheim   er   all   vekst   fordelt   til   følgende   grunnkretser: 
1624   Rissa   (Indre   Fosen):   0308 
1638   Orkdal:   0102,   0103,   0104,   0105,   0106,   0201 
1648   Midtre   Gauldal:   0103 
1653   Melhus:   0206 
1657   Skaun:   0302 
1662   Klæbu   (Trondheim):   Flere   grunnkretser   i   Trondheim 



1663   Malvik:   0305,   0306 
1714   Stjørdal:   0502,   0503,   0505 
1718   Leksvik   (Indre   Fosen):   0308   i   Rissa 
For   de   kommunene   hvor   veksten   fordeles   til   flere   enn   en   grunnkrets   er   veksten   fordelt   med 
like   stor   andel   til   hver   grunnkrets.   Alders-   og   kjønnsfordelingen   holdes   lik   i   alle 
mottakergrunnkretsene. 
 
For   Trondheim   er   veksten   fordelt   til   et   større   sentrumsområde.   Området   er   definert   ut   fra 
gangavstand   fra   Torvet   og   fortettingspotensialet   i   hver   grunnkrets.   Fortettingspotensialet   er 
kartlagt   i   en   egen   fortettingsanalyse.   Med   bakgrunn   i   fortettingsanalysen   er   grunnkretser 
som   er   tilstrekkelig   til   å   dekke   all   vekst   fram   til   2050   valgt   ut   som   fortettingsområde. 
Grunnkretser   med   kortest   gangavstand   er   valgt   først.   Totalt   er   139   av      433   grunnkretser   i 
Trondheim   tilstrekkelig   til   å   dekke   all   befolkningsvekst   fram   til   2050.   Gangavstanden   til 
Torvet   varierer   fra   0   til   3339   meter   for   disse   grunnkretsene. 

Fortettingsanalysen 
Fortettingsanalysen   omfatter   grunnkretsene   i   Trondheim.   Aktuelle   fortettingsområder   hentes 
fra   følgende   arealformål   (eksisterende   og   framtidig)   i   kommuneplanens   arealdel   (KPA)   : 

● Bane   (på   grunn   av   mulig   framtidig   omforming   av   Brattøra/Marienborg) 
● Veg 
● Kombinasjonsformål 
● Næringsvirksomhet 
● Tjenesteyting 
● Sentrumsformål 
● Boligbebyggelse 

Følgende   arealformål   er   unntatt: 
● Råstoffutvinning 
● Idrett 
● Grav-   og   urnelund 
● Havn 
● Grønnstruktur 
● Naturområde 
● Friområde 
● Forsvar,   forlegning 
● LNFR 
● Vann 

I   tillegg   er   følgende   arealer   unntatt 
● Alle   regulerte   bevaringsområder   pr   31.12.2016   uavhengig   av   arealformål 
● Grunnkrets   16011213   (Nidarosdomen) 

Potensialet   inndeles   i   to   hovedkategorier 
● Områder   med   sentrumsfunksjoner:   De   grunnkretsene   eller   deler   av   grunnkretsene 

som   ligger   innenfor   Midtbyen   og   Indre   parkeringssone   fra   KPA   inngår   her.   Her 
beregnes   fortettingspotensialet   ut   fra   en   utnyttelsesgrad   på   150   prosent   og   en 
boligandel   på   50   prosent.  



● Boligområder:   Dette   gjelder   alle   øvrige   områder.   Utnyttelsesgraden   er   her   satt   til   100 
prosent   og   boligandelen   til   70   prosent. 

 
Eksisterende   bebyggelse   trekkes   så   fra   det   beregnede   potensialet   i   hver   grunnkrets   slik   at 
man   sitter   igjen   med   et   restpotensial.   Det   forutsettes   et   arealbehov   på   60   m 2    per   person   i 
omregning   av   restpotensialet   til   personer.   Dette   tilsvarer   gjennomsnittet   for   Trondheim   i   dag. 

Resultatfil 
Filnavn:   “20170622_Befolkning_Trondheimsregionen_Kompaktalternativet_2030_2050.xlsx 
Filen   inneholder   to   arkfaner: 

Arkfane Innhold 

Befolkning_2030_Kompakt Folkemengden   i   sum   for   hver   kommune   samt   alders-   og 
kjønnsfordeling   tilsvarer   folketallet   i   0-alternativet 
"Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2030".   All   vekst   er 
omfordelt   til   sentrale   grunnkretser.   Utvalget   av   grunnkretser 
i   Trondheim   er   valgt   på   bakgrunn   av   fortettingsanalyse   og 
forventet   vekst   fram   mot   2050.   Forutsetning   at   hele   veksten 
i   kommunen   skal   komme   innenfor   området.   Forutsetter   150 
%   utnyttelse   og   50   %   boligandel   innenfor   indre 
parkeringssone   og   100   %   utnyttelse   og   70   %   boligandel   i 
øvrige   områder   og   60   kvm   boligareal   per   person.   Dette   gir 
139   grunnkretser   med   opp   til   3,3   km   gangavstand   til   Torvet. 
Veksten   til   2030   er   fordelt   på   hele   dette   området 
proporsjonalt   med   fortettingspotensialet   i   grunnkretsene. 
For   øvrige   kommuner   er   veksten   fordelt   likt   mellom 
grunnkretser   i   kommunesenter   med   unntak   av   veksten   i 
Leksvik   som   er   lagt   til   kommunesenteret   i   Rissa   og   veksten 
i   Klæbu   som   er   lagt   til   sentrumsområdet   i   Trondheim. 

Befolkning_2050_Kompakt Folkemengden   i   sum   for   hver   kommune   samt   alders-   og 
kjønnsfordeling   tilsvarer   folketallet   i   0-alternativet 
"Befolkning_TR2016M_RtmMMMM_2050".   All   vekst   er 
omfordelt   til   sentrale   grunnkretser.   Utvalget   av   grunnkretser 
i   Trondheim   er   valgt   på   bakgrunn   av   fortettingsanalyse   og 
forventet   vekst   fram   mot   2050.   Forutsetning   at   hele   veksten 
i   kommunen   skal   komme   innenfor   området.   Forutsetter   150 
%   utnyttelse   og   50   %   boligandel   innenfor   indre 
parkeringssone   og   100   %   utnyttelse   og   70   %   boligandel   i 
øvrige   områder   og   60   kvm   boligareal   per   person.   Dette   gir 
139   grunnkretser   med   opp   til   3,3   km   gangavstand   til   Torvet. 
Veksten   til   2050   er   fordelt   på   hele   dette   området 
proporsjonalt   med   fortettingspotensialet   i   grunnkretsene. 
For   øvrige   kommuner   er   veksten   fordelt   likt   mellom 
grunnkretser   i   kommunesenter   med   unntak   av   veksten   i 
Leksvik   som   er   lagt   til   kommunesenteret   i   Rissa   og   veksten 
i   Klæbu   som   er   lagt   til   sentrumsområdet   i   Trondheim. 
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 Bakgrunn 
I bestillingen fra Strategiseksjonen for kollektivarbeidet står det blant annet: 

Arbeidsgruppen skal sørge for at eksisterende kunnskap og vedtak innenfor innsatsområdet blir lagt 

til grunn i arbeidet med byutredningen. Denne delen av arbeidet skal munne ut i en formulering av 0-

alternativ/basisalternativ i utredningen. Det er analysen av dette alternativet som definerer 

målestokken for nødvendige tilpasninger for å oppnå nullvekst i persontrafikken med personbil. 

Videre skal arbeidsgruppen utvikle forslag til tiltak og virkemidler innenfor respektive innsatsområde 

med to hovedfokus. Ett alternativ skal maksimere nytteeffekt av tiltak innenfor innsatsområdet, i 

tillegg skal det utformes forslag til tiltak innenfor innsatsområdet som supplering til virkemidler 

innenfor andre innsatsområder. 

Når det foreligger beregningsresultater av tiltakspakker er det ønskelig at arbeidsgruppen foretar en 

rimelighetsvurdering av de resultatene som er oppnådd innenfor innsatsområdet. En slik 

gjennomgang har ikke til hensikt å «godkjenne» modellberegningene, men en drøfting i 

arbeidsgruppen vil ha stor nytte som grunnlag for analyse og omtale av tiltakspakkene som det er 

gjennomført modellberegninger for.  

Videre må det tas hensyn til trafikken som genereres i hele det funksjonelle bo- og 

arbeidsmarkedsområdet, dvs. at geografisk avgrensing er Trondheim og Trondheimsregionen.  

Funksjonen til arbeidsgruppen omfatter følgende aktiviteter: 

1. Framskaffe status og kunnskapsgrunnlag 

2. Innspill til 0-alternativet (dagens med evt. suppleringer) 

3. Forslag til tiltak og virkemidler. Hvilke tiltak er nødvendige for å nå nullvekstmålet 

4. Holdningsskapende arbeid/ mobilitetsplanlegging  

5. Kostnadsestimat (investering og drift) 

6. Vurdere/ kvalitetssikre beregningsresultater» 

 

Per 7. desember mangler fortsatt noen kostnadstall for forslagene om utvidet busstilbud. 

 

Steinar Simonsen 

7. desember 2017  
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 Status og kunnskapsgrunnlag 
Det gis i dette kapittelet en oppsummering av tidligere relevante utredninger og faktaopplysninger 

som vil være nyttig i gruppas arbeide med deloppgave 3; forslag til tiltak og virkemidler og hvilke 

tiltak som er nødvendige for å nå nullvekstmålet. 

2.1 Baneløsninger, utredninger før 2000 
Det er vurdert en rekke trasémuligheter for utvidelse av trikkelinjene og nye baneløsninger opp 

gjennom årene. Figur 1 viser oversikt over traseer som er vurdert. 

 

Figur 1. Grov oversikt over trikk- og baneforslag som har vært utredet før år 2000. Kilde: Rambøll 

2.2 Bytog. Utredning 2003 
Tilbudet for et bytog kan legges opp på flere måter. Frekvens og type materiell vil ha stor betydning 

for hvilket tilbud som er mulig. Det ble skissert 4 ulike tilbud som kan være aktuelle, og hvor 

tilbudene A – C kan trafikkeres med både dagens materiell og evt. nytt lettmateriell. Tilbud D med en 

snusløyfe på Leangen kan ikke benyttes av annet enn lettmateriell. 

Anbefalt konsept var «Ringbane Melhus – Lade/Leangen- Melhus». Fra Melhus via ringbane i 

Trondheim om Stavne-Leangenbanen og tilsving retning Trondheim tilbake til Melhus. Sløyfen kan 

kjøres kun en veg med dagens materiell. Begge veger med lett materiell. Reisetiden på sløyfa 

betinger innsett av 3 togsett ved halvtimesavganger. 
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Figur 2 Anbefalt konsept fra Bytogutredningen 2003 

Ut fra virkningsanalysen kan man trekke at ingen av bytogalternativene er samfunnsøkonomisk 

lønnsomme, men at alternativ med ringbane er det mest lønnsomme alternativet av de som er 

beregnet. Det er ikke investeringskostnadene i prosjektet som er det mest kritiske. Driftskostnadene 

ved togdriften i forhold til potensielle inntekter bidrar mest til dårlig lønnsomhet. Det er i tillegg 

vanskelig å kunne forutsi hvilke reduksjoner en kan se for seg i bussdriften ved innføring av bytog. 

Trafikkberegningene viser at de fleste potensielle passasjerer for bytoget er busspassasjerer, og lite 

overført fra de som i dag benytter bil. Det er tatt hensyn til den restriktive parkeringspolitikken i 

Trondheim, men det er likevel valgt å ikke legge opp til en vesentlig vridning av reisemiddel- 

fordelingen.  

2.3 Bybane. Utredning 2010. Rambøll 
Utredningen i 2010 var en omfattende mulighetsstudie for bybane i Trondheim. Mulighetsstudien 
inneholdt en beskrivelse av grunnlag og muligheter for etablering av et bybanesystem.  
 
Oppsummeringen fra utredningen viste blant annet følgende: 

 Det er skissert to bybanelinjer i Trondheim. Disse dekker en stor del av de områdene som har 

stort befolknings- og arbeidsplassgrunnlag og som kan danne grunnstammen i et samlet 

kollektivsystem for Trondheim. 

 Det er valgt å gå videre med en løsning i egen trasé. Ut fra en samlet vurdering er det ikke 

funnet gode grunner til å gå videre med kombibane med bruk av jernbanens infrastruktur. 

Det er heller ikke videreutviklet et konsept som bygger på Gråkallbanens infrastruktur. 

 Baneløsningene er konstruert og linjeberegnet og kan med stor sannsynlighet gjennomføres 

slik de er skissert. 

 Samlet investeringskostnad for banesystemet er anslått til i størrelsesorden 6 mrd. kroner. 

 Etter vår (Rambølls) vurdering vil de fleste fordelene med et banesystem kunne oppnås med 

et superbusskonsept, til vesentlig lavere kostnader enn bybane. Samtidig opprettholder man 

fleksibiliteten i ytre bydeler, med høy flatedekning og stor grad av byttefrie forbindelser, som 

en baneløsning ikke klarer. 

 Dersom man på et senere tidspunkt likevel ønsker å gå videre med planer for bybane, i tråd 

med mulighetsstudien, vil alle tiltakene nevnt ovenfor kunne inngå i et slikt system. Det vil 

være fullt mulig å legge skinner og kjøreledning i superbusstrasé og busstunnel 
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 Ved å anta en dobling av kollektivetterspørselen i forhold til i dag kan man anslå et framtidig 

potensial på i størrelsesorden 9 mill. reisende per år eller 25 000 per dag i gjennomsnitt for 

hele bybanesystemet. 

 Passasjergrunnlaget for en baneløsning som skissert, tilsvarer ca. 1 000 passasjerer per 

linjekilometer. Dette vurderes som lavt sammenlignet med nøkkeltall for byer i utlandet 

Videre står det i utredningen at dersom man på et senere tidspunkt ønsker å gå videre med planer 

for bybane i tråd med mulighetsstudien, vil det være fullt mulig å legge skinner og kjøreledning i 

superbusstraseene. Figur 3 viser forslaget til et samlet bybanekonsept. 

 

Figur 3 Traseer for mulig bybane, utredningen fra 2010 
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2.4 Bytog. Utredning 2016. Rejlers 
Dette er en studie som ble gjennomført i 2016 på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. I 

forbindelse med arbeidet med Bymiljøavtalen for Trondheimsregionen ønsket Sør-Trøndelag 

fylkeskommune en vurdering av potensialet for realisering av tog med 15 min frekvens på dagens 

enkeltspor mellom Ranheim og Heimdal uten større investeringer i infrastruktur. Med mindre 

infrastrukturtiltak menes her for eksempel signalanlegg, stasjonstiltak og kryssingsspor/ 

dobbeltsporparseller. Studien har vist at det kan være mulig å etablere kvartersfrekvens med bytog i 

tillegg til gods- og fjerntogtrafikken uten å bygge dobbeltspor på hele strekningen. Ved å 

gjennomføre en del mindre tiltak i infrastrukturen vil man få på plass tilstrekkelig antall 

krysningspunkter.  

Studien anbefaler at i det videre arbeidet kan det være nyttig å studere hvordan et bytog vil fungere i 

samspill med øvrig kollektivtrafikk. En slik studie bør ta hensyn til de forandringene i 

kollektivtrafikken som er planlagt. Det kan også undersøkes hvordan man kan utnytte Stavne-

Leangenbanen til å forbedre systemets robusthet og/eller tilbudet til de reisende ytterligere. Kan 

man for eksempel kjøre Nordlandsbanens fjerntog den veien? 

I studien er det beregnet entreprisepriser uten påslag til rigg og drift, administrasjon, byggeledelse, 

prosjektering mm. Prisnivået er 2015 priser uten inngående merverdiavgift. 

 

2.5 Jernbanestrategi. Fra NTP 2018- 29 
I arbeidet med NTP 2018-29 (februar 2016) «Langsiktig jernbanestrategi» er det utarbeidet en 

jernbanestrategi som viser hvilke transporttjenester jernbanen skal levere på lang sikt, basert på 

markedets behov og ønsket samfunnsutvikling. Målbildet for transporttilbudet på jernbanen 

konkretiserer egenskaper togtilbudet bør ha for at jernbanen skal være attraktiv og relevant, og fylle 

sin rolle i samspill med annen kollektivtransport og som del av transportnettverket for gods. 

Strategien viser en trinnvis utvikling i togtilbud og infrastruktur fram mot målbildet for alle de fire 

store byområdene. Strategien viser at for å nå målbildet for gods- og persontransport vil det være 

nødvendig med betydelig utbygging av dobbeltspor i byregionene, samt utvikling av hovedkorridorer 

for godstransporten som gjør det mulig å separere gods- og persontrafikk i større grad enn i dag. For 

Trøndelag spesielt står det: 
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Toget er i dag en viktig del av transporttilbudet mellom Trondheim og regionale sentra, som Steinkjer 

og Stjørdal, men har en beskjeden rolle internt i byområdet i 

Trondheim. En forutsetning for videreutviklingen av togtilbudet i 

Trøndelag er en tydeliggjøring av de ulike transport-midlenes rolle 

i stamnettet, og god samordning mellom transportmidlene. Dette 

innebærer et stoppmønster for regiontogene som støtter opp 

under knutepunkter med god overgangsmulighet til annen 

kollektivtransport. Utviklingen av et lokaltogtilbud bør avklares 

nærmere i en større byutredning for transportsystemet i 

Trondheim, der seks avganger i timen er en mulighet. 

I Trondheimsregionen gir elektrifisering av Trønderbanen og 

elektriske tog, sammen med enkelte kapasitetsøkende tiltak, mulighet for å innføre Rutemodell 

2027. Rutemodellen innebærer redusert reisetid for togene mellom Trondheim og Steinkjer, og at 

det kjøres tog hvert 40. minutt på strekningen Steinkjer–Melhus (tre tog per to timer). I rush legges 

det opp til tre tog i timen Steinkjer–Trondheim.  

Et videre trinn i utviklingen av regiontogtilbudet mot nord kan være to tog i timen til Stjørdal med 

flere tog i rush, som på sikt utvides til fire avganger i timen til Stjørdal og to avganger per time helt til 

Steinkjer. Dobbeltspor Trondheim–Stjørdal, økt krysningskapasitet Stjørdal–Steinkjer og 

Forbordsfjellet tunnel vil gi grunnlag for økt frekvens og vesentlig kortere reisetid. Regiontogtilbudet 

og tilhørende infrastruktur sør for Trondheim bør utredes nærmere, men et naturlig første trinn i 

utviklingen er halvtimesintervall til Melhus. 

2.6 Mulig togsatsing 2022- 2030 
Ei prosjektgruppe med deltakere Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, STFK, NTFK, 

AtB. JBV, NSB, FMST, har i 2016/17 sett mulighetene for styrking jernbanens rolle i kollektivsystemet i 

Trondheimsregionen fram mot 2022 og 2030. Utdrag fra presentasjon på workshopen i Trondheim 

kommune 17.3.2017 er vist på de to neste figurene. Prosjektgruppen mener at det er mulig å få 

etablert halvtimestilbud mellom Stjørdal og Marienborg i 2022, og kvarterstilbud innen 2030. 

 

Figur 5 Skisse til jernbanens rolle i kollektivsystemet, trinn 1 fram til 2022 

Figur 4 Prinsippskisse for togstruktur, 
Trondheimsregionen  
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Figur 6 Skisse til jernbanens rolle i kollektivsystemet, trinn 2 fram til 2029 

På samme workshop orienterte Jernbanedirektorat om en mulig utvikling. Figur 7 viser et aktuelt 

scenario med betydelig økt satsing på både lokaltog og regiontog, som kan innebære avganger inn 

mot Trondheim hvert 10/15 minutt. 

 

Figur 7 Jernbanedirektoratet: Mulig scenario med betydelig økt satsing på både lokaltog og regiontog, avganger i inn mot 
Trondheim hvert 10/15 minutt 

2.7 Stamrute øst, buss/bane 
Asplan Viak gjorde i 2012 en studie av en mulig ny stamrute mellom sentrum og østlige bydeler via 

en tunnel til Tyholt/ Valentinlyst- området. Etter vurdering av flere tunnel- traséer ble det valgt å gå 

videre med et langt og et kort alternativ. Det korte tunnelalternativet har innslag i Ludvig Daaes gate 

på Rosenborg. Innslaget vil ligge under Veimester Krohgs gate. Utslag på Tyholt vil være i 

grøntarealet ved NRK, mellom Kong Øysteins veg og Tankvegen. 

Det lange tunnelalternativet har innslag i det gamle steinbruddet på Møllenberg. Inngangen til 

steinbruddet er i krysset Gamle Kongevei, Tautragata, Stadsingeniør Dahls gate. Innslaget vil ligge 



Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 11 
 

under Weidemanns vei. Utslag på Tyholt vil være i grøntarealet ved NRK, mellom Kong Øysteins veg 

og Tankvegen. 

 

Figur 8 Aktuelle traseer for stamrute øst 

Investeringskostnadene for begge bussalternativene er forholdsvis like og ligger på 620- 630 millioner 

kroner (2012- kroner). Det ene alternativet har lengre tunnel og større tunnelkostnader, men 

kostnadene ved å bygge lengre veg i dagen er også store. Investeringskostnadene for trikk/bane-

alternativet er nesten dobbelt så høye som bussalternativene. 

Det ble også gjort vurderinger med å betjene traseen med trikk i stedet for buss. Baneløsningen som 

ble utredet er vist på Figur 9. Investeringskostnadene for traseen var beregnet til ca. 1130 mill. kr. 

(2012- kroner). 

 

Figur 9. Trasé stamrute øst for alternativ A2E (bane) med angivelse av trasétyper og holdeplasser. Lang tunnel. 
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I 2014 gjennomførte Urbanet Analyse en utredning med tema «Ringvirkninger av arealplanlegging – 

for en mer bærekraftig bytransport». Utredningen omfatter også potensialet for superbuss langs 

stamrute øst i Trondheim. I oppsummeringen står det: 

«I de aktuelle områdene konkurrerer kollektivtransporten allerede godt med bil. Et bedret tilbud 

med innføring av Stamrute Øst vil gi en enda bedre konkurransesituasjon. For reiser til sentrum er 

nedgangen i den generaliserte reisekostnaden i snitt 7,3 prosent (vektet). Tilbudsforbedringen gir 6,3 

prosent økt etterspørsel for rushtidsreiser fra sonene til sentrum. Med fortetting blir økningen på 

totalt 17 prosent flere reisende på denne ruta.  

Reisetidsbesparelsen som følge av tunnelen på strekningen er 9 minutter. For de reisende som får 

denne reisetidsbesparelsen beløper dette seg til en nyttegevinst på 26,5 millioner kroner. Med en 

tunnelkostnad på 111,4 millioner kroner, vil det grovt regnet ta 4 år før tunnelen har betalt seg i form 

av en nyttegevinst for de reisende. Kostnad og nytte av tunnelen må sees i sammenheng med den 

totale kostnaden og trafikantnytten i en kostnytteanalyse når prosjektet skal vurderes». 

2.8 Trikken i Gatebruksplanen 
Ulike alternativer for utvidelse av trikkenettet har vært utredet en rekke ganger. I Gatebruksplanen 

fra 2007 er det drøftet forlengelser i og gjennom Midtbyen. Bystyret har vedtatt at skinnegående 

transport skal styrkes gjennom en midtbysløyfe eller en ny sløyfe til Pirterminalen. I planen anbefales 

å reservere en trasé langs Dronningens gate fram til Søndre gate og derfra videre over Meråkerbrua 

til Brattøra. Dette vil gi en god betjening av Midtbyen samtidig som det blir enklere å finne fleksible 

løsninger for tilrettelegging for buss- og sykkeltrafikk i Olav Tryggvasons gate. 

Det ble pekt på at forlengelse av trikken kan foregå skrittvis. Med bussterminal i Prinsenkrysset blir 

trikken knyttet til Midtbyterminalen. Det ble i Gatebruksplanen sagt at det likevel kan være aktuelt å 

forlenge trikketraséen fram til Prinsens gate. Dette ble imidlertid ikke gjennomført. En etappevis 

forlengelse fram til Trondheim sentralstasjon forutsetter at mulighetene for en vendesløyfe ivaretas 

ved utbyggingen av stasjonsområdet. I foreliggende planer for utvikling av Trondheim S ligger det 

ikke inne planer for en slik vendesløyfe. 

2.9 Gråkallbanen, innspill til utvidet banedrift 
Gråkallbanen betjener i dag linje 1 mellom Lian og St. Olavs gate i Trondheim. Strekningen er på 8.8 

kilometer, og den tar 21 minutter fra Lian til St. Olavsgate. Gråkallbanen fraktet 937.000 passasjerer i 

2016 tilsvarende ca. 3500 per hverdag. Siden 2005 har det vært en passasjerøkning på ca. 30 %. 

Gråkallbanen har sett på mulige utvidelser av bybane i Trondheim, både når det gjelder traseer og 

kostnader. Det er oversendt en presentasjon av de mulighetene som de ser for seg videre framover. 

Her er en oppsummering av dette.  

Det er utført betydelige investeringer i dagens infrastruktur siden 2011. Utvidet banedrift i 

Trondheim vil bidra til å utnytte investeringene ytterligere. I første omgang peker Gråkallbanen på 

mulighetene for utvidet trikkedrift fra dagens endeholdeplass i sentrum i St. Olavs gate til Piren 

(Brattøra). En slik forlengelse vil bli på 1900 meter og betjene store knutepunkt for transport i 

Midtbyen, Trondheim S og hurtigbåtterminalen, store arbeidsplass- og skolecampuskonsentrasjoner, 

og områder for reiseliv og øvrige aktiviteter (f. eks. hoteller/ konferanselokaler, Pirbadet, Rockheim, 

hurtigruta). 
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Gråkallbanen har skissert to alternativer til traseer, se Figur 10. Dette er dobbeltspor hvor kart A viser 

trasé til Piren og kart B viser trasé fra Piren. 

 

Figur 10 Mulig utvidelse av Gråkallbanen gjennom Midtbyen til Brattøra. Kilde: Gråkallbanen 2017 

Gråkallbanen beregner 6 minutters kjøretid St. Olavs gt.-Piren og totalt 27 min fra Lian. Vognbehov 

Lian-Piren t/r vil være 5 vogner ved 15 min. frekvens eller 6 vogner ved 10 min. frekvens. Ved 

lavtrafikk vil det være 3 vogner ved 30 min. frekvens. 

Gråkallbanen har beregnet investeringene i infrastrukturen (under- og overbygning, kontaktledning 

og prosjektering/ byggeledelse og nytt vognmateriell), se Tabell 1.  

Tabell 1 Beregning av investeringer i materiell og infrastruktur ved forlengelse av trikken til Brattøra. Kilde: Gråkallbanen 
2017 

 

Det ikke er nødvendig å investere i 6 nye trikker for denne utvidelsen. Det er fullt mulig å kjøre det 

med investering av 1 ny trikk for driften sin del. Skal en kunne tilby universelt utformede trikker så 

kan et alternativ til innkjøp av nye trikker være å bygge inn midtseksjoner på dagens trikker som 

tilfredsstiller kravene til universell utforming. 

Gråkallbanen har også vurdert traséforlengelser sørover fra Munkvoll og østover fra 

sentrumsområdet. Figur 11 viser et alternativ fra Munkvoll til Granåsen. 
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Figur 11 Mulig traséforlengelse fra Munkvoll til Stavset og Granåsen. Kilde: Gråkallbanen 2017 

I en studie fra 2011 av Civitas, Born40 og Boreal Bane AS ble det sett nærmere på en 9,6 km lang 

trasé fra St. Olavs gate gjennom sentrum og Bakke bro i tunell til Valentinlyst og derfra til Brøset. 

Kostnaden til trasé vil ligge i størrelse 750 til 1000 mill. kr. Usikkerheten ligger i kostnadene til 

utgraving av tunell og holdeplass under bakken. Det vil ikke være nødvendig med et ekstra depot for 

denne utbyggingen.  Depotet på Munkvoll er stort nok. Det kan vurderes om en ønsker å sette opp 

noe garasjering i øst for å unngå tomkjøring, men da snakker vi om enklere løsninger. Alt av 

vedlikehold, service mm vil utføres på Munkvoll som i dag. 

Det er også vurdert traseer til Lade og Leangen, se Figur 12. 

 

Figur 12 Traseer for utvidelse av trikken/ bybane øst for sentrum. Kilde: Gråkallbanen 2017 

Gråkallbanen mener at utbygging til Piren/Brattøra er et naturlig første steg, som også er naturlig ved 

videre forlengelse mot øst Trondheim. Det er på østsiden av Trondheim mye av utviklingen vil skje i 

de kommende årene, og en forlengelse av Gråkallbanen via Piren videre til Nyhavna, Lade og så mot 

Leangen og Rotvoll med videre (Brundalen/Dragvoll) ville være veldig naturlig. Kobler en det på med 

en tunell på Valentinlyst så ville en får en slags rundsløyfe som vil dekke en veldig stor del av 

Trondheims befolkning. Det er ikke sett på endelige traséløsninger her, men det finnes flere 

alternativer, og det finnes fortsatt plass.  
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Fordelen med mange av områdene i øst er at de ikke er ferdig utbygd slik at en kan legge bane i egen 

forstadsbanetrasé som er betydelig billigere å bygge ut enn spor i gate. Gråkallbanen synes det vil 

være naturlig å se på og vurdere en slik løsning da den vil ha særdeles mye større kapasitet enn 

bussene vil kunne ha, og en vil få en løsning som sterk vil bidra til at langt flere reiser kollektivt. Det 

vil også være relativ kort reisetid til sentrumsområdene og behovet for antallet busser i og gjennom 

sentrum vil kunne reduseres betydelig. 

2.10 Nullvekstdokument, lokalt innspill 2015 
Som grunnlag for forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det i 2015 laget en utredning med 
en forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet. Sammendraget fra denne utredningen 
gjengis her: 
 
Forutsatt at rammebetingelser som fortetting, parkeringstiltak og andre restriktive tiltak innføres i 
tilstrekkelig grad, vil hovedstrategiene for Trondheim for å nå nullvekstmålet være: 

 Å utvikle et attraktivt og kapasitetssterkt hovedvegnett for sykkel med flere forkortende 

lenker, og attraktive sykkelparkeringsplasser i sentrumsnære områder 

 Å tilby de store befolknings- og arbeidsplass- konsentrasjonene et attraktivt og 

kapasitetssterkt superbusstilbud 

 Å utvikle et attraktivt hovednett for gangtrafikken med forkortende ganglenker/snarveger, 

samt bygge ut trygge gang- og sykkelveger nær skoler og idrettsanlegg 

 Å tilby økt kapasitet på innfartsparkering for bil og sykkel i Trondheimsregionen for de lange 

reisene inn til regionsenteret Trondheim, samt etablering av attraktive 

sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og holdeplasser i Trondheim 

Transportformene gåing, sykkel og kollektiv må hver ta en økning på ca. 25- 30 000 reiser per dag i 

2029 sammenlignet med dagens situasjon etter de prognosene som anbefales lagt til grunn. 

Tilsvarende for 2050- situasjonen er en økning på ca. 65- 70 000 reiser per dag. Investeringsbehovet 

er summert til ca. 17,8 mrd. kr i perioden fram til 2029. Fra 2029 til 2050 er beløpet anslått til 16,5 

mrd. kr. Det kreves også driftskostnader for bussdriften i Trondheim på i gjennomsnitt 346 mill. kr/år 

i perioden 2018-29 og 508 mill. kr i perioden 2030-50, se Tabell 12. 

Det er ikke gjennomført trafikkberegninger for evt. å dokumentere at dette er tilstrekkelige tiltak for 

å nå null- vekstmålet. Men kapasiteten i kollektivsystemet dobles fram mot 2050, det tilrettelegges 

for 15 000 flere høystandard sykkelparkeringsplasser både i Trondheim og Trondheimsregionen, 

hovednettet for sykkel utvikles på ca. 150 km strekning, og gangnettet utvikles også i betydelig 

omfang. 

For å nå målet om nullvekst for personbiltrafikken understrekes det at det er svært viktig at positive 

virkemidler for de miljøvennlige transportformene som er beskrevet i denne analysen, kombineres 

med en fortettingsstrategi, parkeringstiltak og andre restriktive tiltak overfor biltrafikken. Den 

positive utviklingen som har vært i Trondheim siden etableringen av Miljøpakken i 2008, har 

inneholdt denne kombinasjonen av positive og restriktive tiltak. I motsatt fall må satsingen på 

spesielt kollektivtilbudet gjøres enda sterkere, med enda høyere merkostnader til driften. Tabellen 

nedenfor viser samlet behov for investeringer i miljøvennlige transportformer, samt styrket drift av 

buss- systemet. 
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Tabell 2 Investeringsbehov fram mot 2030 og 2050, fra nullvekst-utredningen i NTP 2015 

 

2.11 AtB Kollektivstrategi Trøndelag 2030 
AtB har på bakgrunn av den vedtatte sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune fra 

1. januar 2018 utarbeidet et forslag til strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag. Visjonen foreslås å 

være «et kollektivtilbud for alle- og som knytter Trøndelag sammen!». Det overordnede målet 

foreslås å være «et styrket kollektivtilbud som dekker samfunnet og kundenes behov, fremmer 

regional utvikling og innfrir vedtatte klima- og miljømål». Dette skal oppnås ved blant annet å styrke 

kollektivtilbudet og forbedre infrastrukturen. Spesielt relevant for denne Byutrdningen: 

 Utvikle et kollektivnettverk som dekker hele fylket og er tilpasset de ulike områdene, der tog, 

stamlinjer med buss, ferge og hurtigbåt er ryggraden for lengre reiser. 

 Større regionale sentra skal ha bybuss, og i Trondheim er bybussen en del av et finmasket 

nettverk sammen med tilbud av høy kapasitet som superbuss eller bybane. 

 Utenfor de største tettstedene skal det være lokalbusstilbud, og det skal i økende grad 

innføres fleksible kollektivtilbud. 

 Det skal være enkelt å reise miljøvennlig og sømløst gjennom tilstrekkelige knutepunkt, 

holdeplasser, kaianlegg, terminaler, omstigningspunkt og innfartsparkeringer med høy 

standard 

 Tilbudet gjøres mer effektivt gjennom å bedre framkommeligheten for buss og tog ved flere 

kollektivfelt, signalprioritering, bedre infrastruktur, samt større frekvens og kapasitet. 

2.12 KVU Trondheim- Steinkjer 
Statens vegvesen Region midt og Jernbaneverket la i 2011 fram konseptvalgutredningen for 

transportløsning veg/bane Trondheim- Steinkjer. I anbefalingen heter det at forventet 

befolkningsvekst i regionen tilsier økte trafikkmengder mellom Trondheim og Steinkjer, og det er 

nødvendig å overføre vegtrafikk til kollektivtrafikk. For strekningen Trondheim - Steinkjer anses 

jernbanen som det beste kollektivtilbudet ettersom den betjener byer og tettsteder i denne 

korridoren. Konsept 1 vurderes å være best tilpasset forventet fremtidig transportetterspørsel. 

Konseptet gir stor reisetidsreduksjon for både veg og bane. Regionen har i et ønske om at reisetiden 

med tog mellom Trondheim og Steinkjer reduseres til ned mot en time. Konsept 1 gir en reisetid på 1 

time og 19 minutt, og nærmer seg en time. Selv om konsept 4 vil gi en ytterligere reisetidsreduksjon 

vurderes kostnadene for en ytterligere 9 minutters reduksjon til å være for stor i forhold til nytten. 

Konsept 1 synes også å være best tilpasset forventede trafikkmengder på strekningen, og konseptet 

gir ønsket ulykkesreduksjon. Konsept 1 har tilstrekkelige tiltak for å få den ønskede regionale 

utviklingen i regionen. 

Utbyggingsrekkefølgen viser en strategi der kritiske punkter i forhold til sårbarhet i det nasjonale 

transportsystemet prioriteres i første byggetrinn. For jernbane vil elektrifisering være viktig da nytt 

togsett både vil gi positive gevinster i forhold til kapasitet (lengre togsett), hastighet og reduserte 
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miljøutslipp. I andre byggetrinn foreslås en utbedring av strekningen Trondheim - Stjørdal, der det i 

dag er begynnende kapasitetsproblemer. I tredje byggefase foreslås en utbedring av strekningen 

Åsen – Steinkjer her det er en høy grad av intern trafikk, behov for utvidelse av smale midtrekkverks- 

strekninger og en omlegging forbi tettsteder. Konsept 1 vil ha en relativt høy utbyggingskostnad. 

Vegprosjektene forutsettes finansiert gjennom en kombinasjon av bompenger og statlige 

bevilgninger. Jernbaneutbygging må i sin helhet finansieres over statsbudsjettet. 

Regjeringen valgte i 2012 å gå videre med det såkalte "Konsept 1”. Regjeringen sa videre at dette er 

ikke til hinder for at regjeringen på et seinere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for 

jernbanen nord for Åsen, i tråd med ”Konsept 2” i utredningen.   

 Dagens situasjon 
Dagens kollektivtilbud er det tilbudet AtB utfører i Trondheim og Trondheimsregionen med buss, 

trikk og båt. Nedenfor gis en kort beskrivelse av dette tilbudet sammen med flybusstilbudet og 

togtilbudet. 

3.1 Banetransport, dagens tilbud 
Rutetilbudet med Trønderbanen i 2017 innenfor ruteområdet Stjørdal- Trondheim- Melhus er 

følgende: 

Strekning Mandag- fredag Lørdag Søndag 

Stjørdal- Trondheim  20 avganger/dag 7 8 

Melhus- Trondheim  26 13 11 

 

Trønderbanen har normalt times- avganger, men i rushretningen morgen/ middag hhv. til/fra 

Trondheim er det halvtimesavganger. 

Med dagens vognmateriell gir dette et kapasitetstilbud på 20x130= 2600 plasser i hver retning 

mellom Stjørdal og Trondheim på hverdagene, og 26x130= 3380 mellom Melhus og Trondheim. I 

tillegg kommer tre regiontog per dag mellom Melhus og Trondheim, og 2 regiontog per dag mellom 

Trondheim og Steinkjer. 

3.2 Buss og trikk i Stor- Trondheim 
Dagens kollektivtilbud i Stor- Trondheim består av  

 30 byruter, hvorav 8 er definert som stamruter og 2 matebussruter 

 17 ruter med relativt få avganger i ytre deler av området, samt arbeidsruter 

 19 skolebussruter 

 15 nattbussruter 

 1 trikkelinje mellom Lian og St. Olavs gate 

Totalt produseres 13,2 mill. vognkilometer/ år i Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik (2015-tall, kilde 

AtB årsrapport). 

Antallet kollektivreiser har økt betydelig siden 2008. I hele Sør-Trøndelag reiste 33 mill. kollektivt i 

2016. Dette var en økning på 1,4 mill. sammenlignet med 2015 (+4,6 %). 1,25 mill. av denne veksten 

kom i Trondheim og Klæbu. Gråkallbanen hadde et passasjertall på 937 000 i 2016. 
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Finansiering av buss- og trikketilbudet skjer fordelt på brukerbetaling og offentlige tilskudd er vist i 

Figur 13.  

 

Figur 13. Finansiering av hele kollektivtilbudet utført av AtB. Kilde AtB 

Brukerbetalingen står for om lag 40 % av kostnadene, drøyt 50 % av offentlige tilskudd, og 7 % av 

billettinntekter for skolelever som betales av kommuner og fylkeskommunen. 

 Brukerbetaling, kostnad og tilskudd per reise er vist i tabellen nedenfor (kilde AtB): 

Område Inntekt/ reise Kostnad/ reise Tilskudd/ reise 

Totalt (buss, trikk, hurtigbåt, ferje) 19,79 34,25 14,47 

Buss Trondheim/ Klæbu 15,10 20,05 4,95 

Buss Melhus/ Malvik 22,23 32,99 10,75 

 

 



Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 19 
 

 

Figur 14. Linjekart for buss og trikk i Trondheim, dagens situasjon 

3.3 Buss i Trondheimsregionen og resten av fylket 
I Trondheimsregionen er det definert 5 stamruter. Rute 310 mellom Fannrem/ Orkanger- Trondheim 

og Stjørdal er den desidert største ruta med 25 avganger i hver retning på alle hverdager. Videre er 

det 11 regionruter og 25 lokalruter. 

Stjørdals situasjon som omegnskommune er spesiell i det kollektivtilbudet her er underlagt Nord-

Trøndelag fylkeskommune, og delvis ligger utenfor AtB’s operasjonsområde. I tillegg til stamrute 310 

og rute 38 Melhus- Trondheim- Stjørdal eksisterer også et eget nærtilbud med buss internt i 

kommunen med korrespondanse til regionale ruter over Stjørdal stasjon (Nettbuss/Pendel’n). 

3.4 Flybusser Trondheim- Værnes 
Nettbuss og Unibuss betjener strekningen Trondheim- Værnes. Traseene er noe ulik, men begge 

selskapene betjener Trondheim sentrum. Rutetilbudet fra Trondheim er vist i tabellen nedenfor. 

Selskap Mandag- fredag Lørdag Søndag 

Nettbuss 112 avganger/dag 57 98 

Unibuss 40 25 35 

Det er også tilbringertjeneste til/fra Værnes for områder som ikke dekkes av flybussene med rute 38. 
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3.5 Sjøtransport i Trondheimsregionen  
Tilbudet med hurtigbåt mellom Trondheim - Vanvikan t/r er vist i tabellen nedenfor. Frekvenstilbudet 

er 13 tur- returavganger per hverdag, 8 på lørdager og på søndager. 

Mandag- fredag Lørdag Søndag 

13 avganger/dag. Første avgang 
05.50, siste 23.30 

8 avganger/ dag. Første avgang 
06.30, siste 18.00 

8 avganger/ dag. Første avgang 
09.30, siste 22.55 

Antall passasjerer med hurtigbåt i 2016: 198.200 

Fergetilbudet mellom Flakk og Rørvik er følgende: 

Mandag- fredag Lørdag Søndag 

40- 45 avganger/dag (mest på fredag) 29 34 

 

Trafikkdata på fergen Flakk- Rørvik i 2016: 

 Antall påstigninger totalt: 1.411.579 

 Antall fraktede kjøretøy: 675.598 

 Antall fraktede kjøretøy PBE: 1.019.806 

 PBE ÅDT: 2.794 

 Gjenstående PBE: <2% 

3.6 Markedsandeler 
Miljøpakkens sekretariat har analysert reisevanedataene fra den nasjonale RVU fra 2013/14. I alt 

4600 personers reisevaner i Trondheimsregionen er analysert og dokumentert i egen rapport.  

I oversiktene nedenfor er det sett nærmere på markedsandelene for ulike reiselengder for de ulike 

transportformene. Dette gir bedre grunnlag for å si noe om konkurranseflatene. Dette vil også gi 

grunnlag for å antyde hvor mye, og hvor kollektivtrafikken må ta av framtidig transportvekst for å nå 

nullvekstmålet. 

Figurene viser markedsandelene for bosatte i Trondheim og i Trondheimsregionen fordelt på 

avstandskategorier opp til 20 km, og samlet for reiselengder over 20 km. 
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Figur 15 Markedsandelene for bosatte i Trondheim fordelt på avstandskategorier 

Figuren viser blant annet at kollektivtrafikkens markedsandeler i Trondheim er lave under 3 km. 

 

Figur 16 Markedsandelene for bosatte i Trondheimsregionen fordelt på avstandskategorier 

Kollektivtransporten markedsandeler i Trondheimsregionen er høyest for lange reiser over 16 km, og 

til dels svært lave for korte reiser. 
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Finstad (STFK) har bearbeidet data fra RVU 2013/14. Tabellen nedenfor viser markedsandeler i ulike 

bydeler i Trondheim: 

 

Figur 17 Markedsandeler i ulike bydeler i Trondheim 

Figur 18 viser bilførerandeler i Trondheim basert på data fra Nasjonal RVU 2009/10. 

 

Figur 18. Andel reiser som bilfører etter bosted i Trondheim tettsted. Omfatter reiser under 50 km fra/til eget hjem 
foretatt av personer over 17 år.  TØI rapport 1178/2011 

Bilførerandel Bilpass andel Bilfører alene Kollektivandel

Bilfører Bilpassasjer Til fots Sykkel Kollektiv pr. bydel pr bydel pr bydel pr.bydel

Midtbyen 290 41 291 108 228 959 30,3 4,3 26,0 23,8
Sentrum u/Midtbyen 340 66 450 168 168 1191 28,5 5,5 23,0 14,1
Indre vest 131 12 26 10 13 193 67,8 6,4 61,4 7,0
Indre sørøst 261 29 145 54 40 530 49,3 5,4 43,9 7,6
Indre øst 366 86 106 39 54 651 56,2 13,3 42,9 8,2
Ytre vest 157 29 66 25 20 297 52,9 9,7 43,2 6,8
Ytre sørøst 261 37 79 30 54 461 56,7 8,0 48,7 11,6
Ytre øst 157 29 66 25 20 297 52,9 9,7 43,2 6,8
Sørbyen vest 105 12 0 0 20 137 76,3 9,0 67,3 14,7
Sørbyen øst 261 29 66 25 40 421 62,1 6,8 55,2 9,6
Sørbyen sør 235 29 26 10 13 314 75,0 9,2 65,8 4,3

Byneset og Bratsberg 52 8 0 0 0 61 86,4 13,6 72,8 0,0

Total 2617 407 1322 493 671 5510 47,5 7,4 40,1 12,2

Bilfører alene er her beregnet som andel bilfører minus andel bilpassasjer. Dvs  kun 1 passasjer er lagt tilgrunn for andelen.

Reisemål
Transportmiddel på reiser med endepunkt  i den enkelte bydel utvalg  inkl.studenter

Total



Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 23 
 

På bakgrunn av reisevanedata fra RVU 2013/14 er det gjort en beregning av transportarbeidet i 

personkilometer per dag for de ulike transportformene. Det er lagt til grunn en del forutsetninger 

som kan påvirke resultatene. Dette må ses på som et hjelpemiddel for å se hvor stort transportarbeid 

kollektivtransporten utfører innenfor de ulike reiselengdene, og for å gi en antydning om 

konkurranseforholdet mot andre transportformer. Figur 19 viser transportarbeidet i Trondheim. Det 

er usikkerheter spesielt fordi det mangler detaljert informasjon for reiselengdene over 20 km. 

 

Figur 19 Beregning av transportarbeid i Trondheim basert reisevanedata fra RVU 2013/14. 

Tabellen nedenfor viser andel reiser og andel av transportarbeidet med kollektivtransport i 

Trondheim fordelt på tre avstandsgrupper: 

 

Bidraget fra kollektivtransporten i Trondheim er med andre ord stort for reiser over 8 km. 

Figur 20 viser reisemiddelfordelingen for antall reiser og transportarbeid. 
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Figur 20. Reisemiddelfordeling i antall reiser og transportarbeid ii Trondheim fordelt på transportmiddel. Kilde: RVU 
2013/14/Tore Kvaal. 

Figur 21 viser transportarbeidet i Trondheimsregionen. Her er usikkerhetene spesielt store da det 

mangler detaljert informasjon for reiselengdene over 20 km. 

 

Figur 21 Beregning av transportarbeid i Trondheimsregionen basert reisevanedata fra RVU 2013/14. 

Tabellen nedenfor viser andel reiser og andel av transportarbeidet med kollektivtransport i 

Trondheimsregionen fordelt på tre avstandsgrupper: 
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3.7 Pendling i Trondheimsregionen  
Figur 22 viser arbeidspendlingsomfanget til/fra Trondheim for bosatte i Trondheimsregionen. 

 

Figur 22 Pendlingsomfang i Trondheimsregionen, 2012-data. Kilde: Ester Balvers 

I tillegg er det også pendling mellom nabokommunene som ikke framgår av figuren. Data fra 2014 

som er gjengitt i tabellen nedenfor, viser omfanget av dette. 

Tabell 3 Pendlingsdata mellom kommunene i Trondheimsregionen, 2014- data 

 

3.8 Befolkning og arbeidsplasser i Trondheim  
Figur 23 og Figur 24 viser tettheten av arbeidsplasser og bosatte i Trondheim sammen med 

metrobusslinjene. 
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Figur 23 Tetthet av arbeidsplasser i Trondheim, med metrobusslinjene 

 

Figur 24 Tetthet av arbeidsplasser i Trondheim, med metrobusslinjene 

3.9 Trondheim kommunes arealplan 2012-2024 
Trondheim kommune har en vedtatt arealplan fram mot 2024. Kartdelen av denne er vist i Figur 25. 

Det kan bli lagt andre utviklingsløsninger fra arealgruppa i Byutredningen. Men det vil uansett være 

relevant å vurdere utvikling av kollektivtrafikken i forhold til denne vedtatte planen da mange av de 

aktuelle utbyggingsområdene høyst trolig vil komme fram mot 2030. 
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Figur 25.Trondheim kommunes arealplan 2012-2024 

3.10 Fordeling av trafikken fra nabokommunene i øst og sør   
Ut fra RTM er det tatt ut en oversikt over hvor trafikken fra E6 øst ved Være og fra E6 sør ved Klett 

fordeler seg i Trondheim og ut av Trondheim, se Figur 26 og Figur 27. Figurene viser at store deler av 

biltrafikken fordeler seg mot Omkjøringsvegen, spesielt er dette tilfelle for trafikken østfra. 
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Figur 26 Fordeling av biltrafikken fra snitt på E6 øst Være (trafikken ved Være= 100 %) 

 

Figur 27 Fordeling av biltrafikken fra snitt på E6 sør Klett (100 %) 

3.11 Relativ reisetid- konkurranseforholdet kollektiv/ bil 
Reisetid er erfaringsmessig en viktig faktor for folks valg av reisemiddel. Tidligere internasjonale 

erfaringer viser at reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og biltransport bør være lavere enn 

1,7 for at kollektivtransporten skal være konkurransedyktig og et godt alternativ til bil. Svenske 
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erfaringer (Kol-TRAST, 2012) viser at når reisetidsforholdet er nært 1,0 blir kollektivtrafikkandelene i 

størrelse 70- 90 %. Se også kapittel 8.1. 

Kartlegging 2012 Trondheim  

I 2012 ble det gjort en beregning av reisetidsforholdet buss/bil i Trondheim ved hjelp av ATP- 

modellen. Rutetilbudet med buss/trikk og reisetider fra sanntidssystemet på enkelte strekninger 

både med kollektivtransport og bil ble lagt inn som grunnlag for beregningene. Reisetidsforholdet til 

reiser til fire viktige målområder (Midtbyen, Lade, Tiller og Øya/Gløshaugen) ble beregnet, se 

tabellen nedenfor.  

 

Med basis i disse tallene ble det beregnet et gjennomsnittlig reisetidsforhold vektet ut fra antallet 

arbeidsplasser innenfor 600 meters gangavstand fra målpunktene. Måleindikatoren for relativ 

reisetid mellom kollektivtrafikk og bil for 2012 ble da 1,91 i Trondheim. En slik beregning med nye 

kollektivtilbud vil være interessant også for dette arbeidet med Byutredningen, og gjerne med 

utvidet omfang for hele Trondheimsregionen. Dette er imidlertid en omfattende jobb ved bruk av 

ATP- modellen. Alternativt kan det gjøres forenklede analyser for konkrete reiserelasjoner.  

Region 

Nedenfor er det gjort en sammenligning av reisetidsforholdet kollektiv/ bil for dagens situasjon og for 

et nytt regionalt kollektivtilbud med tog og buss. Det er her kun sett på reiserelasjoner mellom 

utvalgte steder i nabokommunene inn til noen målpunkt i Trondheim. Kollektivtilbudet i dag varierer 

både for buss og tog avhengig av tider på døgnet. Det er gjort noen forenklinger både mht. 

ventetider, gangtider og kjøretider. Men beregningene viser uansett at det i dag er et svært dårlig 

konkurranseforhold mellom buss/tog og personbil på disse strekningene. 

 

3.12 Systemkarakteristikk av ulike kollektive transportmidler, buss-bane i 

Trondheim  
I tiltakskatalogen om transport, miljø og klima foreligger det en utredning om «Rett kollektivtilbud på 

rett» sted. Se Figur 28. 
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Figur 28. Systemkarakteristikk av ulike kollektive transportmidler (Kilde: TØI- Aarhaug, 2016). 

En transportkorridors personkapasitet gir uttrykk for hvor mange som kan passere på samme areal 

innfor samme tidsenhet med ulike transportformer. Figur 29 viser personkapasitet per time og 

kjørefelt på 3,5 meters bredde. Forfatteren (Breithaupt) mener at det ikke er faglig tilrådelig og mulig 

for alle byer å bygge dyre banesystemer. Mange byer har lav tetthet og for høy spredning til at man 

kan oppnå det antallet reiser som kan forsvare løsninger med bane, og at det er særdeles viktig raskt 

å kunne tilby befolkningen attraktive, effektive og mindre forurensende transportmåter enn 

personbil. 

 

Figur 29. Transportmidlers persontransportkapasitet. Kilde: GmbH, Manfred Breithaupt 

Francis Kühn1 har studert egenskapene ved BRT (Bus Rapid Transit) og LRT (Light Rail Transit). Han 

konkluderer med at i byer med opptil 1 million innbyggere er BRT et seriøst alternativ til LRT-

systemer. Videre peker han på at det som første steg i mellomstore byer kan være et godt valg å 

begynne med BRT- løsninger (Metrobuss). 

Med Kühn som kilde vises det i KVU for Transportsystemet på Jæren (2009) til terskelverdier for 

introdusering av «Busway» og bybane, se Tabell 4. 

                                                           
1 Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, Arcueil, France 
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Tabell 4. Anbefalte terskelverdier for BRT og Bybane. Kühn 2009. 

Transportmiddel BRT (Metrobuss) Bybane, normal aksept Bybane, lav aksept 

Passasjerer per virkedøgn 
per trasékilometer 

>1000 > 3500 > 2000 

 

Bybaneutredningen fra Rambøll i 2010 viste et potensial på ca. 1000 passasjerer per trasékilometer 

per dag for de to linjene som da ble utredet. Den største bussruta i Trondheim, linje 5 Dragvoll- 

Sentrum- Byåsen har til sammenligning knapt 1000 passasjerer per trasékilometer (ca. 15 000 

påstigende passasjerer per dag (mars 2017), linjelengde 15,4 km).  

Ut fra dette ser vi at trafikkgrunnlaget for å etablere flere baneløsninger i Trondheim er langt under 

det internasjonale erfaringer tilsier. Trikk/bybane har større kapasitet enn Metrobuss- systemer, men 

slike løsninger krever et klart større trafikkgrunnlag enn det vi så langt har klart å etablere i 

Trondheim. 

 Tiltak fram mot 2030 
I dette kapittelet diskuteres aktuelle tiltak fram mot 2030 for utvikling av kollektivtilbudet i Stor- 

Trondheim. AtBs nye rutetilbud fra august 2019 beskrives først, og dette ligger som en forutsetning 

fram til 2029.  

4.1 Omfang på økt kollektivtrafikk for å bidra til nullvekstmålet 
Trondheim  

Det er gjort en regneøvelse for å vurdere omfanget på økt transport i 2030 med en forutsatt vekst i 

befolkningen på 19 %. Denne forutsetter at dagens reiselengder er de samme som i dag. Endret 

arealbruk over tid kan selvsagt endre denne forutsetningen, enten slik at reiseomfang og 

reiselengder øker eller helst minsker. 

Transportarbeidet per dag i basert på RVU- en i 2013/14 var totalt ca. 2,630 mill. personkm, og for 

kollektivtransporten ca. 385 000 km. Økningen fram mot 2030 blir med denne jevne framskrivningen 

ca. 75 000 km/ år for kollektivtransporten, og 275 000 km/år for personbil. Dersom all denne veksten 

skal tas med kollektivtransport betyr dette en økning i kollektivtransportarbeidet på ca. 90 %. Dette 

må sjekkes mot RTM-tallene når disse foreligger. 

Trondheimsregionen  

Tilsvarende regneøvelse for Trondheimsregionen viser behov for en økning i transportarbeidet for 

kollektivtransporten på ca. 160 %. 

4.2 AtB. Rutestrukturen 2019- 2029 
Fra august 2019 gjøres dagens pendeldrift med stam- og bylinjer gjennom Trondheim sentrum om til 

et nettverkbasert rutetilbud med en tydelig satsing på bruken av en-linje konsept og nettverkseffekt. 

Med nettverkseffekt menes frekvens på minimum 4 avganger/time på kryssende og 

korresponderende linjer og kunden skal ha trygghet for at bussen aldri er langt unna. Nettverkseffekt 
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vil følgelig variere over døgnet med et variabelt tilbud og behovet for tvungen korrespondanse 

gjelder for disse periodene. 

Tanken bak en-linje konseptet er å samle flere parallelle Linjer til færre Linjer med høyere frekvens 

og med bussmateriell med økt totalkapasitet (metrobuss). Ved å driftsette færre linjer inn mot 

sentrum, med høyere frekvens (metrobuss) vil den totale ressursinnsatsen som tidligere ble brukt til 

å kjøre helt til sentrum på alle Linjer, heller kunne brukes til å kjøre oftere mellom boligområdene og 

omstigningspunkt i bydelene og kundene skal således oppleve et bedre kollektivtilbud samlet sett. 

Metrobusslinjene danner fundamentet i rutetilbudet med lang åpningstid, høy frekvens, god 

fremkommelighet, høy regularitet og god komfort. Linjene skal betjene eksisterende og fremtidige 

målepunkt og være en viktig premiss for byutviklingen i kontraktsperioden. Kryssende linjer 

(tverrlinjer) med korresponderende frekvens skal bidra til at kunden opplever at bussen aldri er langt 

unna (nettverkseffekt) og danner grunnlag for etablering av metrobussnettverket som ivaretar 

kundens ulike reisebehov.  

Hovedpilarene i det nye rutetilbudet er etablering av tre metrobusslinjer Lund- Ranheim (S1), Lund- 

Skovgård/Strindheim (S2) og Hallset- Lohove (S3). 

Tabell 5 Metrobusslinjene fra 2019 med trasébeskrivelse og frekvenser. Fra anbudsgrunnlaget januar 2017 

 

Åpningstidene for metrobusslinjene er som vist i Tabell 6. Rushperiodene utgjør 5 timer per hverdag, 

mens normaltrafikken utgjør 8 timer og lavtrafikkperioden 6 timer. 

Tabell 6. Åpningstid for metrobusslinjene. Fra anbudsgrunnlaget januar 2017 

 

Stamlinjer med høy frekvens og god kapasitet etableres der hvor det i mindre grad kan tilrettelegges 

for overgang til metrobuss ut fra infrastruktur, drifts- og kapasitetshensyn. 
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Bylinjer omfatter rene bylinjer, bydelslinjer og matelinjer. Samtlige kjennetegnes med høy frekvens 

og med mulig overgang til metrobuss/ stamlinje i omstignings- og knutepunkt. Bydelslinjene skal 

sammen med matelinjene utføre sitt transportarbeid i bydelene, mens bylinjene vil trafikkere 

strekninger til/fra Trondheim sentrum. 

Bynære linjer skal i høytrafikk bringe passasjerer fra nabokommunene til knute- og omstigningspunkt 

utenfor sentrum og legge til rette for effektive jobb- og studiereiser til Trondheims ulike bydeler. 

Linjene vil fortsette til/ gjennom sentrum for å dekke dagens kjente behov. På normal- og lavtrafikk 

planlegges det med at disse linjene snur i omstignings- eller knutepunkt.  

Figur 30 viser linjekartet fra 2019. 

 

Figur 30. Linjekartet for nytt busstilbud 2019. Fra anbudsgrunnlaget januar 2017 
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AtBs ruteplan fra august 2019 for busstjenester i kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik 

(Stor-Trondheim) i anbudsgrunnlaget fra januar 2017, er lagt inn i RTM.  

4.3 Seminar om kollektivtransport i byutredningen 17.3.2017 
Trondheim kommune arrangerte et seminar/ workshop om kollektivtransport i byutredningen der 

målet var kunnskapsdeling og ønske om å skape en felles plattform mellom aktørene. Fra referatet 

gjengis her fellestrekkene fra gruppearbeidene. 

Buss: 
Fellestrekk 
Tiltakene som gruppene var mest enige om var fremkommelighet, arealutvikling og 
restriktive tiltak for biltrafikken. Ved å sikre bussene best mulig fremkommelighet gjennom 
nettverket vil tilbudet bli mer forutsigbart og reisetiden vil reduseres. Dette er tiltak som vil 
kunne styrke bussens konkurranseforhold mot bilen. Arealutvikling og fortetting langs 
traseer og rundt knutepunkt vil bygge opp under bussens trafikkgrunnlag. Begrensning av 
tilgangen til arbeidsplassparkering ble særlig trukket frem som et restriktivt tiltak for 
biltrafikken som kan medføre at flere reiser med buss. 
 
Øvrige tiltak buss  

* Redusert byttemotstand 

- Enkel omstigning fra bil, jernbane og sykkel til buss. 

- Omstigning på samme plattform. 

- Park & ride ved knutepunkt og lokalsentre. 

- Integrering med regionalt kollektivtilbud. 

- Hyppige matebusser. 

* Signalprioritering 

* Mulighet for å ta med sykkel på bussen 
* Nettverksstruktur med både radielle linjer og tverrlinjer 

- Sørområdene - Omkjøringsvegen – Ranheim 

-  Byåsen – Sluppen 

- Ringrute 

- Flere metrobusslinjer, f.eks. å betjene Tillerringen og dagens linje 8 Stavset – 
Risvollan 

* Informasjonsløsninger 

- Kart med presis og forutsigbar sanntidsinformasjon. 

* Enkle billettløsninger 

* Gode gang- og sykkelforbindelser til holdeplassen – tilgjengelighet 

* Sykkelparkering under tak 

* Tilknytning til bysykkelordning 

* Holdningsskapende arbeid 

* Andre bilrestriktive tiltak 

- Flere bomstasjoner. 

- Tilfartskontroll for bil mot sentrum. 

* Bedre tilbud på kveldstid og i helg 

* God kapasitet – særlig i rush 

* Konsentrere arbeidsplasser som vist i arealalternativ 1 
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* Komfort 

- Antall personer per m2 

- Sitteplasser 

- Plass til bagasje 

Bane 
Fellestrekk  
Tiltakene som gruppene var mest enige om var arealutvikling rundt stasjonene/ 
knutepunktene for å bygge opp under trafikkgrunnlaget, tettere sammenheng i kollektiv- 
transporttilbudet, økt frekvens og takstsamarbeid mellom buss og jernbane. 
 
Øvrige tiltak bane 

* Gods- og fjerntrafikk i Lerkendaltunellen 

* Tunell Ranheim – Hommelvik med dobbeltspor 

* Tunell Klett – Selsbakk med undergrunnsstasjon på Heimdal 

* Integrert kundeinformasjon  

* Gode fasiliteter på stasjonene 

* Restriktive tiltak for bilkjøring og parkering 

* Stavne – Leangen som et alternativ til dobbeltspor 

* Unngå parallellkjøring av tog og buss mellom Trondheim og Stjørdal 

* Flytte Lerkendal stasjon eller bygge ny nærmere Holtermanns veg og fremtidig bycampus 
 

4.4 Konkretisering av rutetilbud, 2030 
Det er viktig at vi innretter kollektivtilbudet fram mot 2030 slik at det: 

 I størst mulig grad tiltrekker seg biltrafikanter primært på lange reiser. Dette gjelder både i 

Trondheim og i Trondheimsregionen. Dette vil gi størst effekt på nullvekstmålet.  

 Utnytter togets styrke som er å ta store trafikkmengder over lengre distanser med høy 

hastighet, og bussens styrke med større flatedekning. Tog og busstilbud på samme 

reiserelasjoner bør unngås. 

4.4.1 Rutetilbud region: 

Tog bør ta den største økningen av 

trafikken på lengre reiser, primært 

til/fra Trondheim. Busstilbudet må 

også utvikles, primært på relasjoner 

som toget ikke dekker. 

Tog. Det skisseres her et vesentlig 

forbedret kollektivtilbud med tog 

mellom Stjørdal- Trondheim S og 

Marienborg/ Heimdal/ Melhus. 

Tilbudet vil gi vesentlig forbedret 

frekvens og kortere reisetid, og en 

forenklet stasjonsstruktur.  Figur 31. Forslag til stasjonsstruktur for tog i Trondheimsregionen  
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Med en forutsetning om elektrifisering til Steinkjer og dobbeltspor mellom Marienborg og Stjørdal, 

vil tilbudet kunne bli følgende: 

 Melhus- Steinkjer: 30 minutters tilbud  

 Lerkendal- Stjørdal: 30 minutters tilbud 

Mellom Marienborg og Stjørdal vil dette tilbudet gi 15- minutters togavganger i begge retninger. 

Videre vil det være teknisk mulig å kjøre tettingsavganger i rushretningene mellom Melhus og 

Trondheim slik at det også på denne strekningen blir 15- minutters tilbud. 

Dette ruteopplegget vil gi en reisetid på 22-23 minutter mellom Stjørdal og Trondheim S, mot 38- 40 

minutter i dag. 

Stjørdal kommune mener Hell stasjon og Skatval stasjon må opprettholdes – også på lang sikt. Til 

sammen representerer disse to stasjonene i dag et pendlertrafikk- grunnlag på ca. 5.000 innbyggere. 

Særlig for Hell er det både en betydelig bolig- og næringsutvikling i nærområdet som ikke kan dekkes 

fra stasjonen på Værnes.  Jernbanedirektoratet kommenter til dette at Trønderbanen ikke skal 

stoppe her med et regionalt («Intercity») togtilbud med fokus på sentrum i småbyer og tettsteder 

(jfr. forslaget til samferdselsstrategi for Trøndelag fylke). Dersom man imidlertid skulle vurdert en 

egen lokaltogpendel Melhus/Heimdal/Trondheim-Stjørdal så er selvsagt Hell et aktuelt stoppested. 

Dette vil kreve økt kapasitet til en betydelig høyere kostnad (som det ikke er noe tall på foreløpig). 

Dette kan være et mulig alternativ etter 2030. 

Stjørdal kommune peker videre på at det med et funksjonelt dobbeltspor på strekningen Stjørdal – 

Marienborg også må være mulig å differensiere stoppmønsteret mellom Intercity-pendelen og 

lokalpendelen. Lokalpendelen kan da i tillegg betjene Hell, Rotvoll, Lilleby, Lademoen og Skansen. 

Nye tog vil ha ca. 250 sitteplasser mot dagens 130. Kapasiteten vil med dette bli 1000 plasser i hver 

retning i rushtidene mot i dag 260 plasser i rushretningen i maksimaltimen. Med åpningstider kl. 06-

24, og med eksempelvis 4 avganger per time fram til kl. 20 og 2 avganger fram til kl. 24, vil dette vil gi 

et totalt kapasitetstilbud på ca. 17 500 plasser i hver retning både mellom Stjørdal og Trondheim og 

mellom Melhus og Trondheim. Dette er en formidabel økning fra dagens tilbud på 2600/3600. 

Matebuss til/ fra Marienborg stasjon 

Marienborg stasjon ligger noe langt unna de store arbeids- og studieplassene ved St. Olavs Hospital, 

Gløshaugen Nord, Teknobyen og det nye Campusområdet. Det er skissert ei matebussrute, se Figur 

32, som korresponderer med det nye togtilbudet mellom Stjørdal-Marienborg-Melhus på alle 

avganger og ankomster. Traseen er kun et eksempel på en mulig løsning. 
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Figur 32. Mulig trasé for matebuss Marienborg- NTNU 

Buss.  

Vurderingene i kapittelet om «Relativ reisetid- konkurranseforholdet kollektiv/ bil», viste at det i dag 

er et svært dårlig konkurranseforhold for buss på regionale reiser mot reisemål utenfor de sentrale 

delene av Trondheim. Det skisseres her et betydelig styrket busstilbud via Omkjøringsvegen fra øst 

og sør. Dette kan skje enten med bussruter med høy frekvens mellom kollektivknute- 

omstigningspunkter ved Klett- Sluppen- Ranheim (hvert 10. minutt i rushtid og 20. minutt på dagtid), 

eller gjennomgående ruter mellom Melhus- Klett- Sluppen- Ranheim- Malvik. Figur 33 viser en 

prinsippskisse for en slik satsing både med buss og tog.  

Omstigningspunkter ved Klett, Sluppen og Ranheim vil i et slikt buss- system bli svært viktige, også 

for trafikanter i Trondheim. Figur 34 og Figur 35 viser grovskisser for disse knutepunktene. Klett 

kollektivknutepunkt blir etablert som en del av E6- utbyggingen i 2019. For Sluppen pågår det våren 

2017 en mulighetsstudie som utføres av tre konsulentfirma. De skissene som er vist i Figur 35 er fra 

en tidligere mulighetsstudie. Plasseringen av knute- omstigningspunktet er vist i to varianter; nord og 

sør for Omkjøringsvegen.  

For at en slik satsing skal lykkes er det svært viktig at det kombineres med restriksjoner på parkering 

eller annen form for restriksjoner for bilreiser til arbeidsplasser langs aksen Tunga- Omkjøringsvegen- 

Sluppen. Se også Figur 47.  

Det er også viktig at dersom man ønsker en slik satsing, må det gjøres fullt ut både mht. høy frekvens 

og en visshet om at tilbudet vil bli varig. Belegget med nye ruter vil i en startfase erfaringsmessig 

kunne bli relativt lavt. Da er det viktig at det i en slik startfase betjener linjen med mindre og tilpasset 

materiell, f.eks. maxi- taxi. Med større trafikkgrunnlag kan vognmateriellet endres med større 

enheter (småbusser, normalbusser osv.). 

Med effektive omstigningspunkt og kobling til metrobusslinjene og øvrige busslinjer vil et slikt 

tverrgående tilbud gi flere og raskere reisemulighet også for mange innbyggere i Trondheim.  
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Det understrekes at dette nye tilbudet Malvik- Omkjøringsvegen- Melhus kommer i tillegg til det 

sentrumsrettede tilbudet til/ fra regionen. Ved de viktige knutepunktene Klett, Sluppen og Ranheim 

knyttes eksisterende ruter, spesielt stamrute 310 Stjørdal- Skaun- Orkanger sammen med den nye 

tverrgående ruta slik at det åpner seg for nye effektive reisetilbud for svært mange. 

 

Figur 33. Styrket tilbud med tog og buss i Trondheimsregionen 

 

Figur 34. Ranheim og Klett omstigningspunkt. Klett utvikles i.fm. E6 Tonstad- Melhus. Ranheim- alternativet er her vist 
ved E6 Fabrikken, men aktuelt omstigningspunkt kan også være ved Presthusveien dersom det bygges vestvendte 
ramper 
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Figur 35. Sluppen kollektivknutepunkt. To varianter; sør og nord for Omkjøringsvegen 

 

Figur 36. Klettkrysset, reguleringsplan på høring august 2017. Løsningen gir mulighet for omstigning på samme plattform 

Lokalbusstilbud Malvik 

Det er kommet innspill fra Malvik kommune om styrking av busslinje 537, som er en intern buss i 

Malvik kommune fra Vikhammeråsen via Hommelvik stasjon til Sveberghallen. Bussen har i dag 

ugunstige avganger som ikke er tilpasset pendlere. Innspillet dreier seg om å øke frekvensen i 

rushtiden for å gjøre det enklere for beboere på Sveberg å benytte seg av togtilbudet fra Hommelvik 

stasjon. For å styrke tilbudet mellom Sveberg og det sterkt forbedrede togtilbudet som forutsettes i 

2030 og kommunesenteret i Hommelvik, er det her skissert et sterkt forbedret lokalbusstilbud med 2 

avganger per time i rushtidene og 1 avgang på lavtrafikk. Traseen er vist på Figur 37. 
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Figur 37. Lokalbusstilbud Sveberg- Hommelvik stasjon 

Bybusser i Stjørdal 

I AtBs utredning om forslag til strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag pekes det på at det er et 

markedsgrunnlag for bybuss også i de største byene og tettest befolkede byene og tettstedene, 

herunder Stjørdal. Et slikt bybusstilbud er ennå ikke konkret definert. 

4.4.2 Utvikling av rutetilbud i Trondheim 

I seminaret 17.3.2017 ble flere ruteutvidelser diskutert: 

 Flere metrobusslinjer:  

o Risvollan- Stavset  

o Tiller øst- Langs «stamlinje øst» - traseen 

o Frekvenstilbud på nye metrobusslinjer som det planlagte fra 2019: 10/10/20 

minutter rushtid/dag/lavtrafikk 

 Ringrute i Trondheim som forbinder Byåsen- Sluppen- Omkjøringsvegen- Tunga- Lade- 

Brattøra (Figur 38). Frekvenser: 15 minutter i begge retninger rushtid og dag. 

 Kollektivdekning Overvik 

 Ekspressbussavganger inn mot sentrum 

Flere metrobusslinjer 

Tre nye metrobusslinjer er skissert og vist i Figur 38:  

 M4- Overvik- Brundalsforbindelsen- Leangen- Strindheimtunellen- Sentrum- Flatåsen (sort 

linje) 

 M5- «Stamlinje øst» - traseen- Tiller øst (gul linje)  

 M6- Risvollan- Stavset (blå linje)  

M4 betjener nye store planlagte boligområder ved Leangen og Rotvoll, tar i bruk 

Brundalsforbindelsen og er her videreført til Overviks søndre deler. I sør kan linjen fram mot 2030 

kobles i pendel med Flatåsen der det også vil være betydelig boligutvikling i nordre del (ca. 620 

boliger ved Buengveien og Flatåsen Nordre). 
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M5 er ei ny metrobusslinje Tiller øst- langs «stamlinje øst» vil dekke betydelig bo- og 

arbeidsplassområder. I Tillerområdet er det stor boligutbygging, og det planlegges betydelig mer 

utbygging av både boliger og næringsbygg. Stamlinje øst vil med en tunnel fra Innherredsveien til 

Tyholt og videre østover gi en rask forbindelse mot sentrum for store boligområder. I østlige områder 

av byen vil ei slik metrobusslinje også gi tilbud til nye planlagte boligområder. Her er vist at traseen 

går via nye boligområder ved Granåsen til Dragvoll. 

M6 Risvollan- Stavset er dagens trasé langs linje 8. Dette er i dag den tredje største busslinjen i 

Trondheim. En utvidelse av metrobusskonseptet til disse områdene synes å være en fornuftig 

mulighet da den allerede har et stort trafikkgrunnlag. På Byåsen- siden viser kommunens arealplan at 

det vil skje liten utvikling langs denne traseen. På Risvollan- siden er det vist boligutvikling i enden av 

traseen, samt betydelig utvikling av arbeidsplasser langs hovedinnfartsåren fra sør. 

Rutetilbudet på nye busslinjene forutsettes å være det samme som på de tre metrobusslinjene som 

blir etablert i 2019: 

 

I Heimdalsområdet vil det være behov for et justert matebuss- system mellom Lund- Kongsvegen- 

Flatåsen Nedre- Tonstad- Sjetnmarka.  

Ringlinje 

Ringlinje (sort prikket linje) som kan betjene områdene Byåsen- Sluppen- Omkjøringsvegen- Tunga- 

Lade- Brattøra, med en god frekvens, kan bli et attraktivt tilbud både for arbeidsreiser og fritidsreiser. 

Gode koblinger mot metrobusslinjene vil være viktig, både på Byåsen og langs Omkjøringsvegen. 

Tilbudet kan i første omgang være et tilbud på dagtid: 
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Figur 38. Skisse til flere metrobusslinjer; Stavset- Sentrum- Risvollan, Tillerbyen- Sentrum- "stamrute øst", og ny linje som 
betjener Rotvoll, Brundalen og Overvik, samt ringlinje og endret matebusslinje Lund- N. Flatåsen- Sjetnmarka 

ATP- beregninger av influensområder 

Det er foretatt ATP- beregninger av trafikkpotensialet for disse nye skisserte linjene. I Figur 39 er 

disse beregningene sammenstilt. Se også vedlegg som viser influensområdene på kart. 

Data for videregående skoler og studenter gjelder bare for Trondheim kommune. Videre vil det for 

bosted til noen studenter og alle elever i videregående skoler vil det være dobbeltellinger med 

bosatte slik at det totale antallet som er gjengitt er for høyt. Data for hver gruppe bosatte, 

arbeidsplasser, studenter, elever i videregående skoler, studentplasser og elevplasser finnes i eget 

regneark. 
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Ansatte/ bosatte/ studenter/ studieplasser/ elever er tilordnet til nærmeste holdeplass slik at de 

altså er telt bare en gang. Videre må man være oppmerksom på at det også går andre ruter langs 

deler av disse traseene. 

 

Figur 39. ATP- beregninger av influensområde (bosatte, arbeidsplasser, studenter/elever, studieplasser) langs nytt 
busstilbud 

Disse beregningene viser at det er stort potensiale spesielt for ringruta og Metrobusslinje M5 Men 

også de øvrige rutene har et godt trafikkpotensiale.  

Disse beregningene tar utgangspunkt i grunnlagsdata delvis fra 2015, delvis fra 2017. Nye 

boligområder f.eks. i østområdene er ikke inkludert i disse beregningene slik at potensialet for 

spesielt de to foreslåtte metrobusslinjene M4 og M5 er større enn det som framkommer i figuren. 

Influensområdene for de fem linjene er også framstilt på kart. Nedenfor er vist dette for tverrlinje 

region og ringruta. 

Omstigningspunkt langs Omkjøringsvegen 

Det blir viktig at supebusslinjene får gode omstigningspunkt til tverrgående linje langs 

Omkjøringsvegen, og til ringlinjen som omtalt foran. Med to nye metrobusslinjer vil slike 

omstigningspunkt ligge i Tungaområdet, Moholt og Nardo. 
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Figur 40. Viktig med effektive omstigningspunkt langs Omkjøringsvegen mellom metrobusslinjer, ringlinje og tverrgående 
linje 

For å betjene Tunga- området på en god måte med buss er det i Figur 41 vist to løsninger der den 

ene er en bussveg i forlengelsen av Magnus Lagabøters veg. Den andre benytter Tungavegen og 

Landbruksvegen. 

 

Figur 41. Mulige busstraseer i området Tunga. Forutsetter tilknytting ny 200 m. bussveg Magnus Lagabøters veg til 
Brundalsforbindelsen 

Trikk 

Dersom man ønsker en videreutvikling banesystem i Trondheim, kan Gråkallbanens idé om utbygging 

til Piren/Brattøra være et naturlig første steg, se Figur 42. Senere, etter 2030 og fram mot 2050, kan 

det tenkes en videre forlengelse mot østområdene i Trondheim. Med et slikt perspektiv er det viktig 

å ta hensyn til en slik trasé i reguleringen av områdene videre østover mot Nyhavna- Lade- Leangen.  
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Figur 42. Mulig forlengelse av trikken fra St. Olavs gate til Brattøra 

4.4.3 Produksjonsøkning buss 

Det er gjort en beregning av økt ruteproduksjon av de nye busslinjene i 2030- tilbudet i Trondheim og 

Trondheimsregionen som er beskrevet foran.  

 

I tillegg kan komme utvikling av et bybusskonsept i Stjørdal. 

Totalt viser dette en økning på ca. 3,5 mill. vognkilometer med buss per år, noe som tilsvarer ca. 24 % 

økning i forhold til dagens ruteomfang.  

Innbyggerne både i Trondheim og Trondheimsregionen som bor langs eksisterende kollektivruter, må 

høyst trolig reise mer kollektivt for at vi skal nå nullvekstmålet. Dette vil medføre at kapasiteten på 

det eksisterende kollektivnettet også må økes, og tilbudet utvikles eksempelvis med ekstra avganger 

som direktebusser med raskeste veg til sentrum, f.eks. fra Tonstad og fra Strindheim. Dette vil også 

bidra til å forbedre reisetidsforholdet buss/bil. Omfanget av behovet for slik økt ekstrainnsats er ikke 

beregnet, men vil kunne anslås nærmere etter RTM- beregningene av ulike alternativ. 

4.5 Konkretisering av framkommelighetstiltak, 2030 
Følgende framkommelighetstiltak er aktuelle: 

 Fra august 2019 planlegges det etablert ca. 10 km nye kollektivfelt i Trondheim 

 Kollektivfeltene i Kollektivbuen forbeholdes busser 
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 Det er også viktig at strekninger i Kollektivbuen som i dag ikke har kollektivfelt, og som i en 

viss grad hindres av biltrafikk, får forbedret framkommeligheten for buss. Eksempler på dette 

er Olav Tryggvasons gate, Bakkebrua, Havnegata og Prinsens gate nord 

Fram mot 2030 er det aktuelt med flere kollektivfelt enn det som så langt ligger inne som tiltak fra 

2019. Figur 43 viser et forslag til flere nye kollektivfelt i Trondheim fram mot 2030. Økningen i antall 

km nye kollektivfelt/ kollektivprioriteringer er ca. 24 km (i dag totalt ca. 23 km). 

To radikale forslag vil være: 

 Byåstunnelen bygges kun for kollektivtrafikk og næringstrafikk, evt. også for 2+/3+- kjøretøy 

 Reservere to kjørefelt på E6 sør og øst til buss og næringstrafikk når disse vegene får fire felt, 

f.eks. i rushtidene (Figur 44) (dette er ikke inkludert i økningen på 24 kilometer nye 

kollektivfelt i Trondheim) 

Det vil være interessant å se hvor stor betydning disse tiltakene vil ha som bidrag til nullvekstmålet. 

 

Figur 43. Eksisterende (rødt) og forslag til nye kollektivfelt 2030 (blått), samt at kollektivfelt i Kollektivbuen forbeholdes 
busser 
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Figur 44. To av 4 kjørefelt på E6 sør (Klett) og øst (Stjørdal) reserveres buss og næringstrafikk 

4.6 Innfartsparkering 
I denne kollektivutredningen har det ikke vært spesiell fokus på innfartsparkering. Det vises 

imidlertid til utredningen av 21. september 2015 om «Nullvekstmålet i Trondheim. Forenklet analyse 

av kostnader for å nå nullvekstmålet». Hovedstrategien som da ble lagt var å tilby økt kapasitet på 

innfartsparkering for bil og sykkel i Trondheimsregionen for de lange reisene inn til regionsenteret 

Trondheim, samt å etablere attraktive sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og 

holdeplasser i Trondheim.  

Innfartsparkering for bil vil være et bidrag til å nå nullvekstmålet, primært på de lengre reisene. Men 

bilparkering er svært arealkrevende løsninger. Vi vurderer det som viktigst at dette skjer i størst 

omfang i Trondheimsregionen da lange bilreiser her kan erstattes av kollektivtransport. I Trondheim 

er det et jevnt over et meget godt kollektivtilbud slik at de fleste innbyggerne kan reise kollektivt, 

særlig sett i sammenheng med et utvidet kollektivtilbud. I 2015- utredningen ble det foreslåtte et 

omfang på 1025 nye bilparkeringsplasser i Trondheimsregionen. Investeringskostnadene ble anslått 

til 175 mill. kr. Dette tilsvarer om lag 190 mill. 2017- kroner. 

Investeringene i sykkelparkeringsanlegg er ivaretatt i sykkelutredningen. 

4.7 Relativ reisetid region 
Med det skisserte togtilbudet i 2030 mellom Melhus- Trondheim- Stjørdal, og et forbedret 

tverrgående tilbud Malvik- Omkjøringsvegen- Sluppen- Klett- Melhus, er det gjort en forenklet 

beregning av hvordan konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil kan utvikle seg. 

Forutsetninger som er gjort: 

 Gangtider totalt i endene av reisen: Kollektiv 10 minutter, bil 6 minutter 

 Skjult ventetid kollektiv: Halvparten av ruteintervallet (tilbudet) 

 Kjøretider: Beregnet ut fra NAFs reiseplanlegger for bil, forutsetter ingen forsinkelser. Buss 

tillegges 0,5 minutter i holdeplasstid per holdeplass 
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Det er også gjort en beregning der biler med kun fører får økte forsinkelser som følge av en løsning 

med sambruksfelt på E6 mellom Melhus- Sluppen og Stjørdal. I eksemplet er det lagt inn 5 minutter 

lengre kjøretid på hver av strekningene Melhus- Tunga og Vikhammer- Sluppen. 

 

Begge beregningene viser at toget på de valgte relasjonene blir meget konkurransedyktig 

sammenlignet med personbil, også nå det her er tatt hensyn til skjult ventetid. 

Buss på strekninger mellom nabokommunene og arbeidsplasskonsentrasjoner langs 

Omkjøringsvegen (Tunga-Sluppen) og Tillerbyen, får også et reisetidsforhold som konkurrerer godt 

med personbil.  

4.8 Effekter av tiltak 2019 og 2030 
Effekter av følgende tiltak er per oktober beregnet i RTM- modellen. 

A. Dagens situasjon med nytt kollektivtilbud fra august 2019 (Metrobusslinjer og omlagt 

rutestruktur i Trondheim) 

B. 2030- situasjon med følgende tiltak: 

Region 

 Utvikling av togtilbudet Stjørdal- Trondheim- Marienborg- Melhus (dobbeltspor og 15 

minutters tilbud) 

 Tverrgående bussrute Malvik- Omkjøringsvegen- Melhus, som også gir bedre tverrgående 

kollektivtilbud i Trondheim med viktige omstigningspunkt langs Omkjøringsvegen 

Trondheim  

 Tre nye Metrobusslinjer. 10/20 minutters tilbud rush/lavtrafikk. Den ene er dagens linje 8, de 

to andre gir tilbud til nye boligområder i Trondheims østområder og settes i pendeltrafikk 

mot store boligområder i Heimdalsområdet 

 Ei ringlinje. 15/ 30 minutters tilbud rush/lavtrafikk 

 Ei «Campuslinje». 10/15 minutters tilbud rush/lavtrafikk 

 24 km nye kollektivfelt/ traseer 

4.9 RTM- beregninger 
Det vises her primært til resultatet vist i hovedrapporten.  

Nedenfor er vist en sammensetning av reisemiddelfordelingen (antall reiser/ dag) for de ulike 

virkemiddelpakkene.  
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2016 Nullsituasjon, 2030 befolkning 

 

2019 Metrobuss, 2030 befolkning 

 

2030 VP1, 2030 befolkning 

 

VP2, 2030 befolkning 

 

VP2 halv takst kollektiv, 2030 befolkning  
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VP3, 2030 befolkning 

 

De to første tabellene viser effekten av det nye bussruteopplegget fra 2019. De øvrige tre tabellene 

viser effekten av hele virkemiddelpakkene. Disse inneholder da en rekke andre tiltak som gang, 

sykkel, parkering og bompenge- tiltak. I virkemiddelpakke 2 er det også beregnet en effekt av halvert 

kollektivtakst.  

RTM- modellen har en del kjente svakheter ved beregning av effekter av kollektivtiltak. Dette kan 

være en årsak til at effektene av det nye kollektivtilbudet fra 2019 er beregnet å være små.  

 Kostnadsoverslag. KPA- alternativet 

5.1 Økte driftskostnader buss 
Det skisserte økte busstilbudet i Trondheim og Trondheimsregionen er beregnet ut fra økt 

produksjon (rutekilometer) og en antakelse om tilskudd per rutekilometer. Beregningen viser at 

merkostnadene vil bli 53- 54 mill. kr per år (avventer endelige tall fra AtB). 

5.2 Nye metrobuss- stasjoner i Trondheim  
De tre nye metrobusslinjene som er foreslått vil ha omlag 100 stasjoner. Ut fra anslagene som ble 

gjennomført i 2016 for stasjonene som var planlagt i 2019, er det beregnet en investering i disse 

stasjonene på om lag 510 mill. kr. 

5.3 Infrastruktur på veg i Trondheim, buss 
I tabellen nedenfor er det sammenstilt investeringsbehov på 4160 mill. kr for utvikling av 

infrastrukturen som er beskrevet i kapittel 4.5. Tiltakene omfatter også Byåstunnelen og alle 

gatetiltakene i Kollektivbuen. Dette er kostnader som også forutsettes delt med andre poster. 
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5.4 Innfartsparkering Trondheimsregionen  
Investeringer i innfartsparkerings- anlegg i Trondheimsregionen er anslått til 190 mill. kr. 

5.5 Investeringer og driftskostnader bane 
Merk! Opplysningene nedenfor er fra en rapport som per november ikke er offentlig. 

Investering 

 Av de fire sportraseene som Bane Nord har utredet er det alternativ A som er billigst, 9,4 milliarder 

kroner. Denne traseen går langs kysten som i dag, men nye tuneller gir rettere sportrasè. 

Kostnadsberegningen viser at alternativ D2 (tunnel fra Være) er mindre enn 200 millioner kroner 

dyrere. Trasealternativene B og C er kostnadsberegnet til henholdsvis 12,6 og 10,6 milliarder kroner. 

Jernbanedirektoratet anbefaler å sette investeringskostnaden for jernbane til 10 mrd. kr. 

Driftskostnader. 

I forbindelse med konsekvensutredning for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal har Bane 

NOR/Norconsult kommet fram til en økning i driftskostnader på 55,5-58,7 mill. kr. (2016-kr.) 

avhengig av hvilken trase man velger. 
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 Tiltak fram mot 2050. Mulige baneløsninger i Trondheim  
Hvordan kollektivtilbudet kan utvikles fram mot 2050 har arbeidsgruppa ikke hatt grunnlag nok for å 

si noe om. Viktige forutsetninger om arealutvikling må legges før dette kan utredes nærmere. Men i 

perioden 2030- 2050 kan utvikling av baneløsninger i Trondheim 

være aktuelle. Ut fra foreliggende materiale tidligere omtalt i dette 

dokumenter kan det gjøres noen resonnementer omkring dette. 

Bybane, trikk og tog i Trondheim  

Koordineringsgruppa og styringsgruppa har i september 2017 bedt 

spesielt om at bybane analyseres som kollektivvirkemiddel. 

Utgangspunktet for å etablere en bybane i Trondheim må være at 

den gir store befolkningsmengder en raskere reise enn alternativ 

motorisert transport. En annen fordel med baneløsninger er at de gir 

større kapasitet enn bussløsninger. 

Både før og etter år 2000 er mange ulike trasévarianter utredet, se 

avsnittene i kapitlene 2.1- 2.6. Konklusjonene har vært at 

kostnadene med bane har vært høye og at busstilbud vil være bedre 

egnet enn bybane i Trondheim.  

Ut fra de tidligere utredningene kan en bybaneløsning langs 

«stamlinje øst- traseen» mot Valentinlyst- Brøset- Leangen/ Rotvoll- 

Brundalen- og evt. videre til Overvik, være en mulig løsning. En slik 

bane kan f.eks. ha et grunntilbud på 10 minutter.  

En baneløsning i øst bør kobles mot en trasé i sør eller vest som dekker store bolig- og/ eller 

arbeidsplasskonsentrasjoner. Mulighetsstudien fra 2010 peker på en trasé videre fra Sluppen mot 

Kroppan, Romolslia, Flatåsen, Saupstad, Heimdal til Kattem/Lund, se Figur 45. Med et slikt tilbud 

sammenlignet med dagens busstilbud, vil man kun oppnå kjøretidsgevinster inn mot de sentrale 

delene av byen fra Romolslia og områdene nærmere sentrum. Total reisetid er også avhengig av 

gangtider til holdeplasser og frekvens.  

Fordi det lengst sør i denne traseen ikke blir reistidsgevinster sammenlignet med dagens busstilbud 

eller med personbil, bør ei slik linje i sør avsluttes ved Saupstad. Føres traseen mot Heimdal vil 

bybanen også komme i konkurranse med togtilbudet på Heimdal stasjon. 

En første fase i en slik bybaneutvikling kan være å kombinere den østlige linjen mot en pendel 

sørover langs utviklingsområdene langs Elgeseter gate og Holtermannsvegen fram mot Sluppen, se 

Figur 46. En slik trasé vil bli ca. 12,5 km lang.  

2010- utredningen fra Rambøll anbefaler ikke en bybanetrasé i kombinasjon med Gråkallbanen pga. 

at trafikkgrunnlaget og potensialet for byvekst i vest blir for lite. Men dersom det likevel er ønskelig å 

utvikle Gråkallbanen østover, kan Gråkallbanen forlenges fra St. Olavs gate via Brattøra til Nyhavna- 

Lade- Strindheim- Leangen slik Gråkallbanen har spilt inn som en utvidelsesmulighet. En slik 

forlengelse vil bli ca. 4,5 km lang. 

Figur 45. Bybane mellom 
sentrum og Heimdal. 
Rambøll 2010 
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Figur 46. Mulig bybanetrasé i øst og sørover til Sluppen og forlengelse av trikken til Leangen via Nyhavna-Lade 

2010- utredningen fra Rambøll opererte med en løpemeterpris for bybane på ca. 250 000 kr. Innspill 

fra Gråkallbanen angir en løpemeterkostnad på ca. 270 000 kr for Bybanen inklusive depot og 

holdeplasser, men eksklusive vogner. Vognkostnader inngår normalt i driftskostnadene. 

Det er i denne utredningen ikke gjort noen nærmere vurderinger av teknisk eller økonomisk art. 

Forutsetningen har ikke vært sammenstille tidligere baneutredninger. 2010- utredningen fra Rambøll 

beregnet investeringer i bybane i kollektivbuen til ca. 1,2 mrd. kr forutsatt at det allerede var etablert 

metrobussholdeplasser, og økte drifts- og vedlikeholdskostnader på ca. 85 mill. kr per år. Alternativet 

med to bybanelinjer var beregnet å koste ca. 6 mrd. kr, og med økte drifts- og vedlikeholdskostnader 

på ca. 135 mill. kr per år. 

En ytterligere opptrapping av togtilbudet fram mot 2050 vil være naturlig dersom byutviklingen og 

utvikling av togtilbudet skjer i godt samspill. En mulig utvikling kan være følgende: 

 Ny rute Ranheim- Heimdal med 15 min frekvens, dvs. 8 avganger per time byinternt i 

Trondheim 

 Flere stasjoner; Kolstad- Bjørndalen 

 Prising av kollektivtransport 
Dagens prisnivå 

I ruteområde Trondheim/ Klæbu er kostnadene per bussreise ca. 20 kr, mens inntektene fra 

passasjerene utgjør ca. 15 kr per reise. Tilskuddsbehovet per bussreise er med andre ord ca. 5 kr i 
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dette ruteområdet. Tilskuddet per bussreise i kommunene Malvik og Melhus er ca. 11 kr, i regionen 

for øvrig (inkl. skolebarntransport) ca. 64 kr, og med hurtigbåt ca. 133 kr per reise. 

Oversikten nedenfor viser hvilke billettyper de reisende benytter (2016- tall). Andelen som benytter 

mobillett øker fra år til år. 

Område Mobillett  t: kort Kontant 

Stor-Trondheim  48 % 44 % 8 % 

Region 8 % 36 % 56 % 

 

Kundesammensetningen i Stor-Trondheim viser følgende (Kilde STFK ved Finstad, skjønnsmessig 

fordeling av voksne enkle på ungdom, student og voksne, %): 

Barn Honnør Student Ungdom Voksen Skoleskyss Annet 

5,3 8,9 33,5 11,3 32,7 3,7 4,6 

 

TØI- rapport om effektiv prising 

TØI utførte i 2015 en studie på vegne av Transportetatene om «Effekter av mer effektiv prising i 

kollektivtransporten og tiltak som bidrar til økt betalingsvilje» (TØI-rapport 1432/2015). Noen av 

funnene i denne rapporten er oppsummert her: 

I prinsippet er det mulig å prise et høykvalitetstilbud høyere enn det ordinære kollektivtilbudet og 

likevel opparbeide seg et marked, eller generelt å øke takstnivået når kvaliteten øker. Spesielle 

tjenester, som ekspress- og servicelinjer, sparer trafikantene for henholdsvis reisetid og 

gangtid/bytte. Høyfrekvente linjer sparer trafikantene for ventetid. Slike høykvalitetstjenester kan 

prises høyere, så lenge trafikantenes nytte av forbedringene overstiger den økte prisen. 

Tre strategier peker ifølge utredningen seg ut: 

 Rushtidene bør være relativt dyrere 

 Utenom rush bør takstene være relativt billigere 

 Takstdifferensiering basert på kvalitet 

TØI sier videre i utredningen at det er en risiko for at for mye prisdifferensiering kan oppfattes som 

urettferdig og uoversiktlig. Likevel behøver ikke prisdifferensiering å medføre tap av omdømme og 

oppfatning om kollektivtransport generelt. Prisdifferensiering kan også skape mer fornøyde kunder. 

Dette fordi man skaper kombinasjoner av pris og kvalitet som skreddersys til ulike trafikanters behov 

og preferanser. Det er derfor ikke uvanlig at prisdifferensiering markedsføres som individualiserte 

tilbud som gir kundene større valgfrihet. Enten det er snakk om å øke prisene på ekspressavganger 

eller å redusere dem i lavtrafikk-perioder så kan begge deler gi mer fornøyde passasjerer. 

Førstnevnte tilbyr overlegen komfort og reisetid. Sistnevnte gir et attraktivt og rimelig tilbud som de 

fleste har råd til, og kan være en oppmuntring for folk til å komme seg ut. 

Urbanet Analyse- rapport om et nasjonalt takstsystem 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse i 2016 vurdert konsekvenser av 

endringer i takstsystemet på nasjonalt nivå. Oppdraget vurderte konsekvensene av harmonisering av 
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kundekategorier, innføring av differensierte takster og endringer i de statlige rabattordningene. 

Urbanet bruker begrepet «effektiv prising», som innebærer at takstene i større grad tar hensyn til 

variasjoner i trafikantens prisfølsomhet og variasjoner i kostnadene ved å øke rutetilbudet slik at de 

minst kostnadskrevende trafikantene får de laveste prisene. Dette kan oppnås gjennom 

tidsdifferensiering eller endring i statlige rabattordninger. Effektiv prising kan bidra til å spre 

trafikken mer utover døgnet, og på den måten frigjøre kapasitet som kan benyttes til å fange opp den 

fremtidige trafikkveksten.  

Analysene til Urbanet viser at det er et stort potensial for tidsdifferensierte takster fordi mange 

trafikanter har muligheter til å reise utenfor den kostnadskrevende rushtiden. Ved en rabatt på 

omtrent 30 prosent utenfor rush viste resultater fra verdsettings-undersøkelsen en gjennomsnittlig 

overføring av reiser fra rush til lavtrafikk på 27 prosent i Bergen og 16 prosent i Oslo. Dersom en 

samtidig øker takstene i rushtiden vil en kunne få langt større reduksjon i finansieringsbehovet. Det 

er også sett på et eksempel hvor takstene i rush økes samtidig som de reduseres utenfor rush. Dette 

gjør at tilskuddsbehovet kan reduseres med 21 prosent i Bergen og 12 prosent i Oslo. Beregningene 

som Urbanet gjorde viste at tilskuddet per reise i Bergen kunne reduseres med 21 % (fra 13,7 kr per 

reise til 10,9) og med 12 % i Oslo (fra 8,5 til 7,4). 

En annen interessant del av analysen til Urbanet er at tidsdifferensiering kan redusere kostnadene til 

framtidig trafikkvekst. I Bergen er det estimert at kollektivtransporten må vokse med 44 prosent 

frem til 2030 for å nå nullvekstmålet, og de samme analysene viser en nødvendig vekst på 46 prosent 

i Oslo. Dersom en, som følge av tidsdifferensiering, får overført en del av reisene fra rush til lav 

frigjøres det kapasitet i rushperioden som kan benyttes til å fange opp noe av denne veksten i reiser. 

Dette gjør at kostnadsøkningen kan reduseres fra 44 prosent til 37 prosent i Bergen, og fra 46 

prosent til 37 prosent i Oslo. 

Urbanet så også på effekt av å endre statlige rabattordninger, blant annet honnør- rabatten. 

Inntektene til de eldre har økt mer enn for andre grupper, samtidig som forventet levealder øker og 

antallet eldre over 67 år har økt mer enn gjennomsnittet. I tillegg er det stadig økende 

kapasitetsproblemer i byområdene, og analysene har vist at 25 prosent av reisene som de eldre 

gjennomfører foretas i rushtiden. Ved å fjerne honnørrabatten i rush kan trafikken spres jevnere 

utover døgnet og analysene har vist at en kan forvente at rushtidsreisene blant denne gruppen 

reduseres med omtrent 80 prosent. 

Aktuelle tiltak i byområde Trondheim  

RTM- modellen gir svært begrensede muligheter for å analysere effekter av endring i kollektivtakster. 

Kun totalnivået på kollektivtakstene kan endres. Arbeidet i denne byutredningsgruppa har kun 

overfladisk diskutert konkrete forslag til takstendringer i Trondheim/ Stor-Trondheim.  

 Arbeidsgruppa har diskutert mulige taksttiltak for barn. Dette er en viktig målgruppe i seg 

selv, samtidig som gode taksttilbud kan bidra til at færre barn blir kjørt til/fra ulike aktiviteter 

på ettermiddags- og kveldstid. Flere muligheter kan være interessante; «Stavanger- 

løsningen», gratis for barn etter f.eks. kl. 16 etc. «Stavangermodellen» innebærer at 30-

dagersbilletten for voksne (upersonlig), kan deles med venner og familie. Og på helligdager, i 

helgene og mellom klokken 17.00 og midnatt på hverdager kan inntil to voksne og tre barn 

reise sammen på buss med en og samme 30-dagersbillett. Et takstsystem der det er gratis for 
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barn etter kl. 16, eller hele døgnet, kan også bidra til færre bilturer til/fra barns aktiviteter. 

Inntektene fra barne- kategorien er trolig kun 2-3 % (5,3 % av alle reiser) av AtBs totale 

passasjerinntekter.  

 Full takstintegrering mellom buss og tog er viktig og må selvsagt være en forutsetning lenge 

før 2030. 

 På bakgrunn av anbefalingene i utredningene fra TØI og Urbanet Analyse bør være mulig å 

utnytte prisdifferensiering i større grad enn i dag som et bidrag til å nå nullvekstmålet. Et 

videreutviklet kollektivsystem der stadig større deler av befolkningen får forbedret 

frekvenstilbud, flere reisemulighet på tvers og raskere og mer forutsigbar framkommelighet, 

kan gi mulighet for en prisdifferensiering som totalt sett øker antallet kollektivreiser. Noe 

økte takster i rushtid og reduserte takster utom rushtidene kan også i Trondheim vise seg å 

redusere tilskuddsnivåene per passasjer betydelig og frigi kapasitet i rushtidene til å ta mer 

av den forventede økte kollektivtrafikken. Men fjerning av honnør- rabatten i rushtidene slik 

det f.eks. er gjort i København, kan trolig ikke gjøres kun lokalt.  

 Holdningsskapende arbeid/ mobilitetsplanlegging mm. 

8.1 Sammenheng mellom kollektivreiser, parkeringstilgang og relativ 

reisetid 
Figur 47 viser sammenhengen mellom relativ reisetid, gratis eller betalt parkering og relativ reisetid 

mellom kollektivtransport og bilreiser. Dagens kollektivtilbud på de reiserelasjoner som det i forrige 

kapittel er gjort beregninger for, viser f.eks. at reiser mot Omkjøringsvegen vil ha en kollektivandel 

ned mot 0. Med et nytt busstilbud vil det kunne oppnås en kollektivandel på 20- 60 % avhengig av 

omfang og størrelse på parkeringsavgifter (eller annen form for avgift som tilsvarer parkeringsavgift). 

 

Figur 47. Sammenheng mellom relativ reisetid, kollektivandel og parkering (TØI-rapport 677/2003, Engebretsen) 

Dette viser at det er svært viktig å kombinere utvikling av kollektivtilbud med tilpasning av 

parkeringstilgang. 
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8.2 Forprosjekt «Smart transport» 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har igangsatt et forprosjektet «Smart transport» som skal forsøke å 

svare ut om det er mulig å kombinere tre ulike utfordringer:  

 Klimavennlig transport i byen, i distriktet, og samtidig  

 Gjøre systemet effektivt, både for de som benytter det og administrasjonen  

 Kan det være mulig å løse mobilitetsutfordringene både for by og distrikt i ett system 

Forprosjektets formål er å avdekke hvilke muligheter som finnes for å lage en felles informasjons- og 

formidlingsløsning for drosje, som kan sees i sammenheng med bestillingstransport i distriktet. Dette 

skal ses i sammenheng med muligheter for en plattform for mobilitetstjenester for Trøndelag. 

Finnes det løsninger som kan brukes, og vil de dekke våre behov. Hvilke avgrensninger må gjøres, og 

hva skal til for at en eventuell implementering skal bli vellykket. Forprosjektet skal avdekke fordeler 

og ulemper ved et slikt system, eller flere delsystemer, og gi en anbefaling for veien videre.  

Prosjektets målsetting skal være å se på mulige løsninger for å: 

1. Utvikle en felles informasjons- og formidlingsløsning for drosje i Trondheim 

2. Initiere utvikling av et system for bestillingstransport i distriktet som kan muliggjøre mer 

effektive løsninger for distriktsanbudet i 2021. 

3. Initiere første skritt på veien fra transport til mobilitet i Trøndelag, med en ambisjon om at 

STFK i løpet av forprosjektet skal bidra til at Miljøpakken skal bli en norsk motor i utviklingen 

av moderne og attraktive mobilitetsløsninger i norske byer. 

Forprosjektet skal undersøke hvilke behov, muligheter og begrensninger som finnes for å tilby en slik 

løsning. En mulig oppbygging av et slikt system er tenkt som følgende: 

Trinn 1 

Informasjons- og formidlingsløsning for drosje på tvers av selskap, med mulighet for 

å vite hvor drosjen befinner seg, mulighet for å dele drosje med andre, samt at 

kunder skal få prisinformasjon på forhånd 

Trinn 2 Informasjons - og formidlingsløsning for bestillingstransport.  

Trinn 3 
Miljøpakkens tilbud formidles gjennom bestillings- og formidlingsløsningen. 

Gangruter, sykkelruter, bussruter, bysykler. 

Trinn 4 
Betalingsløsninger gjennom plattformen.  Avregning skal gjøres mellom tilbyderne, 

sømløst for kunden. 

Trinn 5 
Andre tilbydere kan delta i felles informasjons - og formidlingsløsning. Eksempler: 

tog, bilkollektiv, bildeling, samkjøring, sykkeldeling osv.  

Opsjon: 6 
Gaming/ belønningsstruktur: belønning for mye bruk, i form av rabatt eller ekstra 

gode tilbud for enkeltprodukter. 

Opsjon: 7 
Legge til rette for kognitiv teknologi. Plattformen lærer av hvilke valg du og alle 

andre brukere gjør, og utvikler seg over tid. 
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Løsningen skal ha integrert sanntidsinformasjon, så hvis en buss er mye forsinket, skal passasjeren få 

beskjed, og mulighet til å endre sine valg. Løsningen skal legge til rette for åpne data, så mest mulig 

av reiseinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig. 

 Tilpasning til valgt areal- alternativ: Kollektiv 
Koordineringsgruppa valgte i møte 27. oktober «Kollektiv» som arealbruksalternativ. Arbeidsgruppa 

som har utarbeidet denne kollektivutredningen har tatt utgangspunkt i KPA- alternativet. Viktige 

forskjeller mellom de to alternativene er utviklingen av boligområder i øst. Kollektivtilbudet i KPA er 

vist blant annet med metrobusslinje til Overvik. 

I sluttfasen, og på svært kort tid, har prosjektleder for kollektivgruppa foretatt noen få justeringer av 

busstilbudet til areal- alternativet. Disse justeringene er følgende: 

Endret: 

 Metrobusslinje M4: Til Brattøra/ Nyhavna i stedet for til Leangen, Rotvoll, Overvik 

 Metrobusslinje M5: Via Rotvoll/Leangen 

Beholdt: 

 Ringruta 

 Metrobusslinje M6 

 Tverrlinje 

 Tverrgående regionrute 

 Lokalrute Malvik 

 Marienborg- Campus 

 Matebuss Heimdal  
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Figur 48. Forslag til utvikling av busstilbudet i Trondheim. 2030. Arealalternativ «Kollektiv». 

Disse endringene betyr noe redusert ruteproduksjon.  

 

Merkostnadene med denne produksjonen er, med de samme usikkerheter som er omtalt i kapittel 

5.1, ca. 48- 49 mill. kr per år (avventer endelige tall fra AtB). 

Investeringene i infrastruktur bli noe mindre enn i KPA- alternativet pga. færre metrobuss- stasjoner. 

De tre nye metrobusslinjene vil ha omlag 75 stasjoner. Ut fra anslagene som ble gjennomført i 2016 

for stasjonene som var planlagt i 2019, er det beregnet en investering i disse stasjonene på om lag 

388 mill. kr. 

Investeringene i veginfrastrukturen (traseer) og innfartsparkering vil bli den samme som i KPA- 

alternativet da det ikke var fortsatt egne traseer for M4 eller M5 i endringsområdene. Disse er anslått 

til 4160 mill. kr. + 190 mill. kr. = 4548 mill. kr. 



Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 60 
 

 Oppsummert tiltak 2030 

10.1 Rutetilbud region 
 Utvikling av togtilbudet Stjørdal- Trondheim- Marienborg- Melhus 

 Tverrgående bussrute Malvik- Omkjøringsvegen- Melhus, som også gir bedre tverrgående 

kollektivtilbud i Trondheim med viktige omstigningspunkt langs Omkjøringsvegen 

 Styrket lokalbuss i Malvik og Stjørdal 

 

Figur 49. Forslag til utvikling av tog- og busstilbud i Trondheimsregionen. 2030 

10.2 Rutetilbud Trondheim  
 Tre nye Metrobusslinjer. 10/20 minutters tilbud rush/lavtrafikk. Den ene er dagens linje 8. de 

to andre gir tilbud til nye boligområder i Trondheims østområder og settes i pendeltrafikk 

mot store boligområder i Heimdalsområdet 

 Ei ringlinje. 15/ 30 minutters tilbud rush/lavtrafikk 

 Ei «Campuslinje». Min. 10/15 minutters tilbud rush/lavtrafikk 
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Figur 50. Forslag til utvikling av busstilbudet i Trondheim. 2030. KPA- alternativet 

I sluttfasen av utredningen er det gjort noen tilpasninger til det valgte arealalternativet «Kollektiv» 

ved at M4 ikke kjører til Overvik men avsluttes på Brattøra, og M5 også betjener Rotvoll/Leangen. 

Dette er vist i Figur 51. 
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Figur 51. Forslag til utvikling av busstilbudet i Trondheim. 2030. Arealalternativ «Kollektiv». 

10.3 Framkommelighetstiltak 
Tog:  

 Dobbeltspor Stjørdal- Trondheim S- Marienborg. Reduksjon i kjøretider fra dagens 38- 40 

minutter til 22-23 minutter. 

Buss:  

 24 km nye kollektivfelt/ bussveger 

 Ønskelig å teste ut i RTM- modellen radikalt forslag som gir styrket konkurranseforhold buss/ 

bil: 

o Byåstunellen kun for buss og næringstrafikk i rushtid 

o E6 Stjørdal- Omkjøringsvegen- Klett kun for buss og næringstrafikk i rushtid 
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Figur 52. 24 km nye kollektivfelt og kollektivgater. Byåstunnelen kun for buss og næringstrafikk i rushtidene 

 

Figur 53. Omgjøring av kjørefelt til kollektiv- og næringstrafikkfelt på E6 mellom Klett og Stjørdal i rushtidene 

10.4  Innfartsparkering Trondheimsregionen  
Det er skissert et behov for utvidelse av omfanget på innfartsparkering med bil i Trondheimsregionen 

på om lag 1000 plasser.  
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Vedlegg. Influensområder nye busslinjer 2030 
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Bilregulerende tiltak 
 

Innhold av rapporten     
     
 Forslag til tiltak   
Vedlegg 1 Parkeringsavgift på alle offentlige parkeringsplasser 
Vedlegg 2 Parkeringsplasser på Tiller, Lade og Heimdal 
Vedlegg 3 Antall parkeringsplasser   

Vedlegg 4 
Antall arbeidstakere på Stjørdal og pendler fra 
Stjørdal 

Vedlegg 5 Forslag til nye parkeringsoner i Trondheim 
Vedlegg 6 Krav til antall parkeringsplasser for bil og sykkel 
Vedlegg 7 Oversikt bomstasjoner i Trondheim  
Vedlegg 8 Etablering av et indre snitt for å nå nullvektmålet 
Vedlegg 9 Smart Transport   
     
Dato 28.4.2017     

 

  



 

  



Forslag til Tiltak 

 

  

Tiltak Virkemidler Merknad Område Kartgrunnlag Områdenavn på kart

1 Bomtakst.  Økning av takster i  
eks is terende 
bomstas joner i  
Mi l jøpakken 2.

Ønsket effekt kan 
reguleres  med graden 
av takstøkning.  Det vi l  
beregningsmess ig være 
enklest å  s tarte med 
f.eks  en dobl ing av 
takstene t for å  se 

Se vedlegg 7 for overs ikt 
bomstas joner i  Trondheim i  
dag.

                                
2 Nye bomstas joner. Innføre et indre sni tt. Se vedlegg 8 for fors lag ti l   

etablering av et indre sni tt 
for å  nå  nul lvektmålet. 

          
3 Beta l ing for 

mi l jøvennl ige 
kjøretøy.

 Innføring av beta l ing for 
Mi l jøvennl ige kjøretøy i  
Mi l jøpakken (ca . 8% av 
trafikken pr feb. 2017)

4 Frigjøre 
parkeringsplasser på  
gateplan.

Frigjør noen 
bol igsoneparkering på  
gate og flytte dem ti l  et 
fel les  P-hus

Det kan være et 
a l ternativ å  flytte 
bol igsone p-plasser på  
gate ti l  P-hus/P-anlegg. 
Det er ikke tatt s ti l l ing 
om parkeringsplassene 

Bol igsoner som kan 
være aktuel le: 
Lademoen Ki rkea l le, 
Kinosonen,  Sanden. 
Se vedlegg 3 for 
anta l l  plasser som 

Se vedlegg 2 for områder 
som er berørt 

SVVs  kart: Lademoen 
11, 12, 13 - Midtbyen 10, 
12 og -Midtbyen 2, 3, 8

5 Redusere 
parkeringsplasser på  
gate.

For utvikl ing av nye 
områder (bol ig/næring), 
bør det bygges  offentl ig P-
hus  samtidig som anta l l  
private plasser holdes  

Nyhavna 
Ti l ler/Rosten 
Trondheim Øst

Se vedlegg 2 for områder 
som er berørt 

SVVS kart: Lademoen 14 
- 
Ti l ler Htrs tad 9, 14, 18

6 Redusere 
arbeidsparkeringspla
ss .

Statl ige vi rksomheter går 
foran og forpl ikter seg ti l  
å  redusere anta l l  
parkeringsplasser innen 

Statens  Hus  - NTNU - St 
Olav - ROM/JBV

Midtbyen - 
Gløshaugen - 
Vangs lund/Paul inelu
nd - 

Se vedlegg 2 for områder 
som er berørt 

SVVS kart: Midtbyen 11 - 
Gløshaugen - 
Vangs lund/Paul inelun
d - 

PARKERINGSAVGIFT
7 P-avgi ft på  a l le 

offentl ige plasser.
Det bør kuttes  i  
gratisparkering. 
Offentl ige p-plasser har 
en høy verdi , derfor bør 
det beta les  for 
parkeringen.  Det bør 
implementeres  
parkeringsavgi ft på  a l le 

Se vedlegg 2 for områder 
som er berørt

8 P-avgi ft på  a l le 
parkeringsområder.

P-avgi ft på  a l le 
parkeringsområder på  
førs te time.

Se vedlegg 1 for p-
avgi ftsone i  a l le 
parkeringssplasser i  

Innføre parkeringsavgi ft 
ved arbeidsplasser, 
handel  og næring 
kjøpesenterparkering.

Gjelder a l le p-plasser 
som nevnt i  vedlegg, 
produsert av Trheim 
Parkering,  ti l  denne 
tabel len. Trondheim 

9 Dagens  takst i  
sentrum.

Behold dagens  
parkeringstakst i  

   
   

  
   

   
     
     

  

   
 

     
 

  
   

   
   

  
   

    
 

 

     
  

    
   

   

   
  

  
  

  
   

  
  

    
   

 
 

   
  

 
 

  
 
  

   

   
  

   
    

   

     

  
  

    
    

        
   
   

   
   

    

        
   

    

      
   

  
  

  
 

 

     
  

  

  
  

 
    

  
  

  

 

  

     

 

  
    

           
  

  
         

   
   

  
   

   
   

    
 

      
     

           

  
 

   
  

  
  

    
  

    
  

  
 

     

  
 

 

    
  

   
  

   
    

        
    

    
   

    
   

   
   

   
   

     
  

    

     
 

 

     
   

   
   

    
  

   
    

  
  
  
    

  

 
  

  

   
  

   
   

    

  
   

  
   

    
     

    
 

BOMPENGER TILTAK

SVVS kart: Skansen - 
I levol len - Lade - 
Leangen - Ladalen - 
Lademoen 14 - 
Ranheim 5, 6, 10 - 
Heimdal  
1,2,3,4,5,14,15,16,17,21,2
2,23

REDUSERE PARKERINGSKAPASITET PÅ GATEPLAN

   

  

 

 



 

  

  

     
 
  

 

   
   

     
  

    
    

     

     
    

                                
           

     
    

          
  

 
     

   
    

   

 
  

  
  

      
 

    
   
   

   
     
  

   
  

  
   

    
   

     
   

   
      

     

 
  

    
  

    
    

   

 
 

 

     
   

    
 

    

    
     

   
  

      
  

  
  

  

     
   

     
  

  

   
 

    
 

   
     
   

    
 
   

     
  

      
  

 

    
   

  

  
  

   

   
    

   
    

  
     

  

10 Redusere anta l l  bi ler 
som kommer fra  
nabokommuner.

Øk parkeringskapas i tet 
på  P&R i  Trondheim.

Trondheim Parkering er 
av den formening at det 
er klokt å  bygge P&R 
anlegg innenfor 

Øst for Sentrum 
Heimdal  
Ti l ler/Hårstad.

SVVS kart: Strindheim 4 - 
Jakobs l i  1,3,6

Øk parkeringskapas i tet 
på  P&R i  nabokommuner.

Etablere mer kapas i tet 
for P&R på  
s tas jonsområder i  
nabokommuner hvor det 

I  Stjørda l  er de 
viktigs te 
knutepunktene: 

Se vedlegg 3 for anta l l  
parkeringsplasser. Se 
vedlegg 4 for anta l l  
arbeidstakere som er 

Skatva l  s tas jon – 
Trønderbanen.
Stjørdal  s tas jon – 
Trønderbanen og 
bussknutepunkt, mot 
Trondheim, Selbu, 
Tydal , Meråker 
Storl ien og Nor-Way 
bussekspress  – 
Trondheim Lufthavn, 
Værnes . Fra  tog og 
buss , både flybusser 
og 
region/loka lbusser 
Hel l  s tas jon, viktig 
pendler og 
omstigningspunkt. 
Knutepunkt 
Trønderbanen og 
Meråkerbanen, 
bussholdeplass  i  
nærheten –Fv 950 

Melhus  sentrum og 
Brubakken anses  
som for dårl ig 
kapas i tet og at dette 
medfører en del  

Se vedlegg 3 for anta l l  
parkeringsplasser.

Stas jonsutvikl ing. Etablere undergang 
under jernbanesporene 
på  Stjørdal  s tas jon som 
også  er knutepunkt buss  

Bedre loka lbussti lbud int     Bedre loka lbussti lbud 
internt i  kommuner 
utenfor Trondheim med 
ti lpassede ruter for 
Regionbuss  som går 
ofte fra  P&R ti l  

Samordne løsning med an     Takstsamarbeid 
tog/buss  med fel les  
månedskort er også  et 

Flere s topesteder for tog. At knutepunktene Hell 
(endringer i  sporløsning 
og rutemønster 
Trønderbanen) og 
Skatval  (når 
Forbordsfjel l tunnel len 

Hel l , Skatva l

     
  

  

  
  

 
    

  
  

  

 

  

     

 

  
    

           
  

  
         

   
   

  
   

   
   

    
 

      
     

           

  
 

   
  

  
  

    
  

    
  

  
 

     

  
 

 

    
  

   
  

   
    

        
    

    
   

    
   

   
   

   
   

     
  

    

     
 

 

     
   

   
   

    
  

   
    

  
  
  
    

  

 
  

  

   
  

   
   

    

  
   

  
   

    
     

    
 

 

    
    

    
   

     
 

   

INNFARTSPARKERING (PARK AND RIDE/P&R)

  

 

 



 

  

  

     
 
  

 

   
   

     
  

    
    

     

     
    

                                
           

     
    

          
  

 
     

   
    

   

 
  

  
  

      
 

    
   
   

   
     
  

   
  

  
   

    
   

     
   

   
      

     

 
  

    
  

    
    

   

 
 

 

     
   

    
 

    

    
     

   
  

      
  

  
  

  

     
   

     
  

  

   
 

    
 

   
     
   

    
 
   

     
  

      
  

 

    
   

  

  
  

   

   
    

   
    

  
     

  

   
   

  
   

   
     
     

  

   
 

     
 

  
   

   
   

  
   

    
 

 

     
  

    
   

   

   
  

  
  

  
   

  
  

    
   

 
 

   
  

 
 

  
 
  

   

   
  

   
    

   

     

  
  

    
    

        
   
   

   
   

    

        
   

    

      
   

  
  

  
 

 

11 Få  flere ti l  å  gå/sykle 
ti l  s tas jonsområder/ 
knuttepunkt i  
nabokommuner

Stas jonsutvikl ing. Utbygging Stjørdal  
s tas jon med 
gang/sykkeladkomst 
under sporet vi l  gjøre 
ti lgjengel igheten både 
ti l  bedre 
parkeringskapas i tet og 

Stjørdal  s tas jon

Gode sykkelparkering. Gode 
sykkelparkerings løsning
er l ik den som nå 

Stjørdal  s tas jon

Bedre parkeringsregulerinParkeringsregulering, 
dette er komplekst for 
 i .      At pendl ing ut av 
kommunen primært 
gjøres  gjennom 
 i i .      At pendlerne 
primært går/sykler el ler 
tar buss  ti l  
knutepunktene for 
omstigning. Men mange 
har ikke denne 
mul igheten og må 
benytte bi l  primært ti l  
kol lektivknutepunktene 
og  unngå så  langt det 
er mul ig at bi l  benyttes  

Ti l tak som ikke kan håndteres  i  transportmodel len men vurderes  kjempe viktig 

PARKERINGSNORMER
1 Revidere p-krav. Maksparkeringskrav 

i s tedenfor 
minimumskrav (både for 
bol ig- og 
arbeidsparkering) i  
retnings l injene for 

Det er en del  
minimumsverdier i  
tabel lene i   i  
retnings l injene for 
parkering i  
kommuneplanens  

Se vedlegg 6 for dagens  
parkeringskrav

2 Restriks joner på  
anta l l  p-plasser.

Hel thetl ig parkeringsrestriks joner

Det bør vurderes  å  
innføre s trenge 
restriks joner på  anta l l  p-
Offentl ig parkeringsbygg 
som rekkefølgekrav ved 
etablering av nye s tore 
handelsbygg/næringsbyg

3 Revidere p-soner. Se vedlegg 5 for fors lag ti l  nye parkeringssoner
4 Revidere p-forskri ft. Forskri ften i solert gi r 

ikke føringer for å  
begrense bi l trafikk, men 
legger ti l  rette for 
enkel tgrupper. Volum på 
disse plassene vi l  

5 Revidere p-sone. Soneinndel ing i  
Trondheim for parkering 
bør revideres . Anta l l  

6 P-pol i tikk for region. Det bør etableres  
parkeringspol i tikk for 
region, ikke bare for 

     
 

 

     
   

   
   

    
  

   
    

  
  
  
    

  

 
  

  

   
  

   
   

    

  
   

  
   

    
     

    
 

 

    
    

    
   

     
 

   

   

  

 

 



 

  

  

     
 
  

 

   
   

     
  

    
    

     

     
    

                                
           

     
    

          
  

 
     

   
    

   

 
  

  
  

      
 

    
   
   

   
     
  

   
  

  
   

    
   

     
   

   
      

     

 
  

    
  

    
    

   

 
 

 

     
   

    
 

    

    
     

   
  

      
  

  
  

  

     
   

     
  

  

   
 

    
 

   
     
   

    
 
   

     
  

      
  

 

    
   

  

  
  

   

   
    

   
    

  
     

  

   
   

  
   

   
     
     

  

   
 

     
 

  
   

   
   

  
   

    
 

 

     
  

    
   

   

   
  

  
  

  
   

  
  

    
   

 
 

   
  

 
 

  
 
  

   

   
  

   
    

   

     

  
  

    
    

        
   
   

   
   

    

        
   

    

      
   

  
  

  
 

 

     
  

  

  
  

 
    

  
  

  

 

  

     

 

  
    

           
  

  
         

   
   

  
   

   
   

    
 

      
     

           

  
 

   
  

  
  

    
  

    
  

  
 

     

  
 

 

    
  

   
  

   
    

        
    

    
   

    
   

   
   

   
   

     
  

    

7 Kun lovl ig p-plasser. Fjerne ulovl ige, ikke 
godkjente, 
parkeringsplasser 

8 El -sykkel  pool  . Etablere utlån el -sykkel  
pool  i  parkeringshus . 
Ti l tak rettet mot 
eksterne brukere, dvs  

9 Utlån av el -bi ler ti l  
fi rma/s luttbruker som 
trenger bi l  i  tjenesten.

10
Mobi l -app kan brukes  ti l  
å  reservere bi l .

11
Flere husholdninger 
deler på  bi ler.

12
Settes  av plass  ti l  
parkering for 

13 Reiserådgivning. Holdningsskapende 
arbeid/ ti lby 
reiserådgivning ti l  

14 Smart transport Samle a l le 
transportordninger i  
samme app hvor 
beboerne ska l  navigere 
seg lettere frem i  
kol lektivterrenget.

Målsetninger: øke 
attraktivi tet ti l  andre 
transportmidler enn 
personbi l , la  dros jene 
være en del  av 
løsningen,   Sy sammen 

Se vedlegg 9 for løsningen
SMART TRANSPORT

REISERÅDGIVNING

 

    
    

    
   

     
 

Bi lpoolordninger.

   

   

KUN LOVLIG P-PLASSER

EL-SYKKEL ORDNING

BILPOOL ORDNING



Vedlegg 2 - Parkeringsavgift på alle offentlige parkeringsplasser 

 

  



Vedlegg 2 - Parkeringsplasser på Tiller, Lade og Heimdal 

 

  



Vedlegg 3 - antall parkeringsplasser 

TRONDHEIM     

OMRÅDER ANTALL 
PARKERINGSPLASSER 

MERKNAD 

Tiltak nr. 4     
Boligsone 

 
  

Boligsone Kirkealle 
 

Dette er ikke regulert som 
sone, men med 
parkeringsrestriksjoner. 
Antall p-plasser må telles. 

Boligsone Kinosonen 67   
Boligsonen Sanden 223   
SUM ANTALL PLASSER 290 eks Kirkealle 
      
Tiltak nr. 5     
Lademoen 14 

 
  

Dora område 500 kun estimat 
  

 
  

Tiller Htrstad 9-10 
 

  
Østre Rosten Hall 40   
Østre Rosten 22 160   
Østre Rosten 24 5   
Østre Rosten 26 59   
  

 
  

Tiller Htrstad 14: 
 

  
Obs Bygg    190   
Ivar Lykkes vei 7 17   
Ivar Lykkes vei 12 30   
Ivar Lykkes vei 5  350   
Ivar Lykkes veg 10  28   
Ivar Lykkes veg 12 75   
Tillertorget 200  ute 
Tillertorget 300 i kjeller 
Ivar Lykkes veg 4 64   
Kjøpesenteret StorM 70 ute 
Kjøpesenteret StorM 

 
antall i kjeller ukjent 

Ivar Lykkes veg 1 100   
City syd  1000   
Østre Rosten 10 22   
Østre Rosten 8 223   
Østre Rosten 6  187   
Østre Rosten 4 120   
SUM ANTALL PLASSER CA. 3740 +++ 



      
Tiltak nr. 6     
Midtbyen 11 

 
Har ikke tallene 

Gløshaugen 
 

Har ikke tallene 
Vangslund 

 
Har ikke tallene 

Paulinelund 
 

Har ikke tallene 
Cecilienborg 

 
Har ikke tallene 

Marienborg   Har ikke tallene 
SUM ANTALL PLASSER     
      
Tiltak nr. 8 og 9 

 
  

Skansen 
 

Har ikke tallene 
Ilevollen 

 
Har ikke tallene 

  
 

  
Ladalen 

 
  

Lade idrettsanlegg  120   
Haakon VIIs gate 7 95   
Haakon VIIs gate 11 80   
Eutronica/Kongsberg 120   
Haakon VIIs gate 15 20   
Haakon VIIs gate 17 B 114   
Haakon VIIs gate 19 78   
Haakon VIIs gate 19 B/C 60   
Haakon VIIs gate 21 51   
Haakon VIIs gate 25 250   
  

 
  

Leangen 
 

  
Haakon VIIs gate foran Tesla 110   
Lade Arena  777   
Strindheim 3 

 
  

Haakon VIIs gate 27 60   
  

 
  

Strindheim 2 
 

  
Sirkus Shopping  845   
Thoning Owesens gate 22B 82   
Falkenborgvegen 32 376   
Thoning Owesens gate 13  40   
  

 
  

Strindheim 5 
 

  
Nidar 300   
  

 
  

Strindheim 6 
 

  
Kong Øysteins veg 1 
Plantasjen/Rema 

192   

  
 

  



Heimdal 
 

  
Heimdalsvegen 12  73   
Kirkeringen ved Sparebank1 26   
Marit Fladaas veg 2 40   
Heimdalsvegen 5  12   
Heimdalsvegen 3 21   
Heimdalsvegen 4 33   
Heimdalsvegen 2 50   
Ringvålvegen P-plass 40   
Heimdalsvegen 1 v/Prix 18   
Ringvålvegen 2 46   
Ringvålvegen 1 29   
Ringvålvegen 3-6 15   
Ringvålvegen 12 A/B 4   
Ringvålvegen 14 4   
Ringvålvegen 14-18 19   
Ringvålvegen 11 40   
Ringvålvegen v/Rema 1000 P-plass 62   
J.O. Stavs veg 1  12   
Søbstadvegen 1  30   
Søbstadvegen 3  20   
Søbstadvegen 5 30   
Bjørndalen innfartsparkering 38   
Søbstadvegen 12 4   
Bunnpris 38   
Ditlev Bloms veg 20   
Oline Hårstads veg 10 13   
Johan Tillers veg 2 24   
Vestre Rosten 28   
Johan Tillers veg 7 A 16   
Breidablikk ungdomsskole 108   
Breidablikk skole 25   
Breidablikk barnehage 32   
Banemester Esps vei 3 7   
NSB 36   
NAV 125   
Industriveien 2 13   
Industriveien 1 30   
  

 
  

Lade 
 

  
Håkon Magnussons gate 28 122   
Ingemann Torps vei v/Rema 1000 170   
City Lade 1000   
SUM ANTALL PLASSER CA. 6243  +++ 
  

 
  



 

Stjørdal Parkeringsplasser totalt Innfarts/pendlerplasser Kunde/ansattparkering 
Skatval   50 32 18 
Stjørdal   2855 429 2426 
Hell   55 40 15 
Sum Stjørdal 2960 501 2459 
  

  
  

Malvik       

Hommelvik 573 65 508 
Vikhammer 646 30 616 
Hommelvikkrysset 55 55 - 
Svebergkrysset 1109 37 1072 
Leistadkrysset 80 80 - 
  

  
  

Melhus       

Melhus sentrum 1164 161 1003 
Brubakken 110 110   
Totalt Melhus 1274 271 1003 

 

  



Vedlegg 4 - antall arbeidstakere på Stjørdal og pendler fra 
Stjørdal 

Antall arbeidstakere som jobber på Værnes 1500 sumtall 2014 
Antall arbeidstakere som jobber på Statoils driftsorganisasjon 700 sumtall 2014    

Innpendlingen til arbeidsplasser i Stjørdal:     
Trondheim 1289   
Malvik 526   
Levanger 373   
Selbu 189   
Meråker  162   
Annet 461   
Sum innpendling til arbeidsplasser i Stjørdal 3000 sumtall 2014    

Antall arbeidstakere fra Stjørdal som jobber i Trondheim eller Malvik:     
Antall arbeidstaker som jobber i Trondheim eller Malvik som bor i 
gang/sykkelavstand til Stjørdal stasjon 

700   

Antall arbeidstaker som jobber i Trondheim eller Malvik som bor i Stjørdal i 
områder som dekkes av lokalbuss som har inntil 4 avganger i timen i rush, 2 
avganger ellers 

500   

Øvrige pendlere bor i områder i Stjørdal som er utenom akseptabel 
gang/sykkelavstand eller har ikke tilfredsstillende lokalbusstilbud.   

1200   

Sum antall Arbeidstakere fra Stjørdal som jobber i Trondheim eller Malvik 2400 sumtall 2014 

 

  



Vedlegg 5 - Forslag til nye parkeringsoner i Trondheim 

 



 

  



Vedlegg 6 - Krav til antall parkeringsplasser for bil og sykkel 

 

 

  



Vedlegg 7 - Oversikt bomstasjoner i Trondheim 

 
 

Bompunktene langs Omkjøringsvegen, Byåsen og bomstasjonene ved 
Sluppen bru danner en tett «bomring» rundt Trondheim. Unntaket er 
trafikk fra Ila via fv. 715. Den eneste gjennomgangstrafikken gjennom 
disse bompunktene er trafikk til/fra Fosen via fergesambandet Flakk – 
Rørvik. 

For å se på trafikk inn/ut av området innenfor bomsnittene er det kun 
trafikken på bomsnittene på Moholt (Jonsvannsvegen) og ved Sluppen 
bru som må analyseres nærmere. Dvs. at Bomstasjonene på E6, mot 
Klæbu, Klett, Fossestua og Være holdes utenfor. 

 

  



Vedlegg 8 - Etablering av et indre snitt for å nå nullvektmålet 
Et nytt indre snitt er valgt ut fra at rapporten «Evaluering av Miljøpakke 
Trondheim» desember 2015, viser at beboere i bydel 1,2 og 5 betaler 
minst i Miljøpakken i dag. 

  
Det innføres et nytt bomsnitt – i hovedsak i nordøstlige deler av byen og 
Ila for å få en jevnere belastning mellom Trondheim og nabokommunene 
og internt mellom byens beboere. Det kan stimuleres til bruk av 
hovedvegnettet framfor boliggater gjennom å ha gratis ferdsel på Nordre 
avlastningsveg/Strindheimtunnelen 

Prinsipp Beskrivelse 
Endring i 
årlige 
inntekter 

Investering 

9 nye enveis bomstasjoner 
med 8 kroner i takst. (kr 8,- er 
et eksempel, takster må 
eventuelt samordnes med 
dagens takst. Taksten bør 
være på nivå som 
«avskrekkende» pris for 
bilister) 

Betalingssystemet utvides ved at det 
etableres et betalingssnitt som i 
prinsippet ligger på utsiden av 
Kollektivbuen. Det nye hovedvegnettet 
omfattes ikke av de nye 
betalingspunktene. Totalt ca. 50 000 
flere betalbare bompasseringer pr dag. 
Intern timesregel i snittet. 

Ca 117 
mill. kr  

9 nye 
stasjoner, ca 
18 mill. kr 



 



 

  



 

  



Vedlegg 9 -  Smart Transport 

 



Arbeidsnotat 

Byutredning for Trondheim – 
Arbeidsgruppe sykkel og gange 
 

Bakgrunn 
 

Bestillingen til arbeidsgruppe sykkel og gange består av følgende punkter: 

1. Framskaffe status og kunnskapsgrunnlag 
2. Utarbeide innspill til 0-alternativ (dagens situasjon med eventuelle suppleringer) 
3. Fremskaffe forslag til tiltak og virkemidler 
4. Vurdere innsats innenfor holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging som tiltak 
5. Framskaffe kostnadsestimat for aktuelle tiltak (både investering og drift) 
6. Vurdering og kvalitetssikring av beregningsresultater 

 

Dette notatet, og arbeidsgruppas oppgaver, omfatter både sykling og gåing. Sykling og gåing har 

noen likhetstrekk, men når det gjelder transportegenskaper og behov for tilrettelegging, særlig i 

byer, er forskjellene vesentlige. 
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Deloppgave 1 – Status og kunnskapsgrunnlag 
 

I nasjonal RVU 2013/14 (med tilleggsutvalg for storbyområdene, deriblant Trondheim) utgjorde 

sykkelturene 9% av alle reiser i Trondheim og 7% for Trondheimsregionen. Samme undersøkelse 

indikerer at gåing utgjør 27% av alle reiser i Trondheim og 24% av alle reiser i Trondheimsregionen. I 

byutredningen er hovedfokuset reisemiddelfordelingen basert på transportarbeid og ikke antall 

reiser. Sykling utgjør 6% og gåing utgjør 9% av det totale transportarbeidet i Trondheim ut fra 

opplysninger i RVU om reisemiddelvalg og reiselengder. 

 

Figur 1 Reisemiddelfordeling i antall reiser og transportarbeid i Trondheim fordelt på transportmiddel. Kilde: RVU 
2013/14/ Steinar Simonsen, Tore Kvaal. 

 

Opplysninger om reisevaner fra lokale og nasjonale reisevaneundersøkelser må inngå i felles 

innledning i hovedrapporten. 

 

Strategier, planer og utredninger 
Det er lokalt, regionalt og nasjonalt planer og strategier for sykling og gåing. 

Det foreligger nasjonale strategier både for gåing og sykling: 

 Nasjonal gåstrategi 

 Nasjonal sykkelstrategi 
 

 

 

27

9

43

8
10

3

9
6

54

12
15

4

0

10

20

30

40

50

60

Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Annet

Reisemiddelfordeling Trondheim
RVU 2013/14

Andel av reiser Andel av transportarbeid



 
 

 
 

4 

Av lokale og regionale planer og strategier er dette de mest sentrale: 

 Gåstrategi for Trondheim 

 Sykkelstrategi for Trondheim 

 Regional sykkelstrategi 

 Gå og sykle i Orkdal - Plan for hovednett i Orkdal kommune 

 Handlingsplan for sykkel i Stjørdal kommune 

 På sykkel i Melhus - Sykkelkart med reisetider 
 

Her vil vi la de nasjonale strategiene være et bakteppe for de mer lokale planene og strategiene. Det 

meste av strategier og planer som foreligger om sykkel og gange er tilknyttet Trondheim, men det er 

også noe fra de øvrige kommunene i Trondheimsregionen. 

Målene i Trondheims sykkelstrategi er: 

 Flere syklister 

 Tryggere å sykle 

 Enklere å sykle 
 

I Trondheims gåstrategi er målet: 

 Enkelt å gå hele året 
 

Trafikkregistreringer 
I Trondheimsregionen er det 12 operative registreringspunkter for sykkel; 11 i Trondheim og ett i 

Stjørdal. Det er pr oktober 2017 ingen operative tellepunkt for gående, men det gjennomføres 

forsøksprosjekt for telling av gående på Elgeseterbrua. 

 

Trafikkberegninger 

Regional transportmodell – Utfordringer med beregning av gåing og sykling 
Beregning av sykkeltrafikk i transportmodell (RTM) er en vesentlig del av byutredningen, og det 

beskrives også videre i dette notatet, særlig under deloppgave 3 og 6. 

Transportmodellene ble i utgangspunktet etablert for å beregne biltrafikk. Det er en erkjennelse at 

transportmodellene pr i dag ikke er tilstrekkelige når det kommer til beregning av virkningen av 

sykkeltiltak. Dette er beskrevet i SINTEF-notatet Innspill til metodikk og verktøybruk (18.01.2017). 

RTM er en node-/lenkebasert modell som i prinsippet beregner transportendringer som følge av 

endringer i nettverket. 

For det første er lenkestrukturen er alt for grovmasket til å gi et riktig (?) bilde av sykkel- og 

gangtrafikken. Viktige snarveier som i dag har mange gående og syklende inngår ikke i nettet. 

Et annet moment er at hastigheten på gangtrafikken er satt flatt til 5 km/t, mens for sykkeltrafikken 

er det tilsvarende 15 km/t. For gående kan dette være greit, da gangfart ikke varierer veldig når vi 

snakker om gåing som transport. Når det gjelder sykling er kvalitet på tilbudet avgjørende for 

omfanget i bruk. 
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En detaljering av gang- og sykkelvegnettet med soneinndeling som fanger opp de korteste turene vil 

kunne medføre en voldsom økning av beregningstiden. 

Når det gjelder gåing vil RTM gi virkning på de snarveier som gir endrede trafikkstrømmer mellom 

soner. Men mange av gåturene er så korte at de på dette nivået blir soneinterne (turer med start- og 

målpunkt i samme sone). Det er ikke dermed sagt at snarvegtiltakene ikke har noen effekt, men RTM 

er ikke detaljert nok til å fange opp disse virkningene for de «soneinterne» tiltakene. 

 

ATP-modellen 
ATP-modellen er en tilleggsapplikasjon til ArcGIS der en kan gjøre analyser av de ulike 

transportmidlene som for eksempel tilgjengelighet, rekkevidde, rutevalg nettutlegging og 

vannskillebetraktinger. 

RTM (strategisk modell for transportanalyser) og ATP-modellen (GIS-applikasjon) er to ulike 

tilnærmingsmåter som supplerer hverandre. 

 

Nåsituasjonen 
I nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 står det: 

Ved inngang til planperioden skal alle byer og tettsteder med over 5 000 innbyggere ha vedtatt plan 

for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk utarbeidet i samarbeid mellom stat, fylke og 

kommune. 

Av kommunene i Trondheimsregionen er det Trondheim, Stjørdal og Orkdal som har plan med 

vedtatt hovednett for sykkel. Trondheim har også egen Sykkelstrategi og Gåstrategi. Melhus og 

Malvik har også tettsteder med mer enn 5000 innbyggere, og i Melhus kommune er en slik plan for 

hovednett under arbeid. For å øke kunnskap og bevissthet om miljøvennlig transport, er det også 

hensiktsmessig å få vedtatt plan for hovednett for sykkel også i de øvrige kommunene i 

Trondheimsregionen. 

For hele regionen er det også delvis sykkelvegforbindelse mellom kommunene og mellom 

tettstedene i kommunene. Dette utgjør et regionalt nett, uten at det er formalisert gjennom vedtak 

slik det er for hovednett i byer og tettsteder.  Spesielt er det viktig å få god forbindelse på aksene 

Melhus-Trondheim, Stjørdal-Hommelvik-Vikhammer-Trondheim og Buvik-Trondheim. 

Systemløsningen på disse strekningene er gang- og sykkelveg eller sykling i blandet trafikk på 

lokalveg, og standarden varierer betydelig. 

 

Forventet utvikling 
De utviklingstrekkene vi har vil sannsynligvis fortsette, og noen av trendene og diskusjonene er: 

 

Økende andel gående og syklende 

Internasjonalt er det en trend med økende fokus på miljøvennlig transport generelt. I 

urbaniseringstrenden fører det også til større oppmerksomhet mot sykling som transportform. Dette 

er en trend som påvirker reisevanene våre. En indikasjon på det er synkende andel unge som tar 

førerkort for bil. 
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Økende andel El-sykler. 

De siste årene har det vært økende salg av el-sykler i Norge (referanse). Dette er en endring vi må 

følge og se hvordan man kan tilrettelegge bedre. https://www.tu.no/artikler/stadig-flere-vil-ha-

elsykkel-i-fjor-ble-det-solgt-35-000-i-ar-ventes-en-dobling/394964  

 

Figur 2 Salg av elsykler i Norge de siste årene (Norsk elbilforening) 

 

El-sykkelen har litt andre egenskaper enn konvensjonell sykkel, og bidrar til at folk som ikke sykler 

begynner å sykle. 

I og med at el-sykkel vil bidra til å nå nullvekstmålet, er det grunn til å fremme tiltak som øker bruken 

av el-sykler. I stor grad er tiltak som fremmer sykling generelt også til nytte for de som velger el- 

sykkel. Noen tiltak vil likevel være særlig til nytte for brukere av el-sykkel: 

 Flere låsbare parkeringsplasser for el-sykler. Dette er gjerne dyre sykler, og følgelig behov 
for sikre parkeringsmuligheter 

 Ladestasjoner for el-sykler, gjerne tilknyttet parkering. 

 El-sykkelens rekkevidde og «eliminering» av bratte stigninger vil aktualisere sykkelanlegg 
på strekninger som er uaktuell for mange med konvensjonell sykkel. 

 

Fra tiltakskatalogen (www.tiltak.no): 

Elsykler kan brukes i de fleste typer områder, men har et spesielt fortrinn der hvor det enten er mye 

bakker, eller der det ofte blåser. Selv om syklene har en rekkevidde på flere mil, er det en begrensning 

at toppfarten er satt til 25 km/t. En typisk arbeidsreise i en norsk by tar gjerne under en halv time 

(Hjorthol m.fl. 2014). Dette innebærer at elsykkelens reelle konkurranseflate for daglige reiser ligger 

på turer under ca 15 kilometer. Elsykkelen er også spesielt godt egnet for turer hvor man skal frakte 

barn eller varer. På arbeidsplasser hvor man ikke har tilgang til garderobe eller dusj, vil elsykkelen gi 

ansatte som ønsker å sykle uten å bli svette en mulighet til å sykle som de ellers ikke ville hatt. 

https://www.tu.no/artikler/stadig-flere-vil-ha-elsykkel-i-fjor-ble-det-solgt-35-000-i-ar-ventes-en-dobling/394964
https://www.tu.no/artikler/stadig-flere-vil-ha-elsykkel-i-fjor-ble-det-solgt-35-000-i-ar-ventes-en-dobling/394964
http://www.tiltak.no/
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Figur 3 Rekkevidde for gange, sykkel og elsykkel fra sentrumsområder i Trondheimsregionen. 
(ATP-modellberegning, K. Haavet, Statens vegvesen Region midt) 

 

Større oppmerksomhet - Økende behov og krav 

Med flere syklister, både konvensjonell sykkel og elsykkel, vil stadig flere kreve at infrastrukturen 

tilpasses økende bruk. Dette gjelder både omfang og kvalitet av tilrettelagte sykkelanlegg, inkludert 

sykkelparkering og garderobefasiliteter. 

Nye løsninger  

Folk reiser oftere til andre deler av verden, og en skal ikke langt før en ser en helt annen 

tilrettelegging, særlig for syklister, og trafikk-kultur. Dette gjelder både fysisk tilrettelegging, 

kommunikasjonstiltak og regelverk. 

ITS-løsninger 

Navigasjonsløsninger også for sykkel eksisterer og blir stadig flere og bedre. Mange har dyrere sykler 

og dermed behov for sikker parkering. Løsninger med å reservere sykkelparkering, varsel om 

driftsstandard tilsvarende skisporet.no (https://skisporet.no) på sykkel- og gangvegene vil tvinge seg 

fram. Bysykler er etterspurt og det stilles krav til bedre og enklere løsninger, både når det gjelder 

selve syklene og logistikken. Forhåndsbestilling /reservasjon (via app) finnes flere steder. 

 

Deloppgave 2 - Innspill til 0-alternativet 
Dagens situasjon er beskrevet i deloppgave 1. I transportmodellen (virkningspakke for gang- og 

sykkeltiltak) inngår alle tiltakene som gjennomføres fram til og med 2016. Tiltakene fram mot 2030 

inngår i virkemiddelpakken for gang- og sykkeltiltak. Dette er i sin helhet inkludert i beskrivelsen av 

deloppgave 3. 

  

Melhus 

https://skisporet.no/setView/63.8575883/12/5.97/norges_grunnkart
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Deloppgave 3 – Forslag til tiltak og virkemidler 
 

Virkemidler 
Virkemidlene for å få flere til å sykle mere er mange. Virkemidlene for å få flere til å gå og sykle er 

gruppert i punkter nedenfor. Noen avgjørende suksesskriterier står i kursiv. De er virkemidler som 

ikke går direkte på gåing og sykling, men likevel er helt avgjørende for å vri transportarbeidet i favør 

av gåing og sykling på bekostning av biltrafikken. Tiltak innenfor holdningsskapende arbeid og 

mobilitetsplanlegging beskrives i deloppgave 4 iht oppdraget, og omtales ikke her. 

 Restriksjoner på biltrafikken – Økonomiske tiltak 
For å bedre konkurranseforholdene for kollektivtransport, sykling og gåing er det nødvendig å 
regulere biltrafikken. Tiltak som for eksempel parkeringsrestriksjoner, trafikantbetaling 
(bomsnitt, vegprising) og trafikkreguleringer) vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil, og 
dermed mer aktuelt å velge mer miljøvennlig transport. Denne typen tiltak beskrives 
grundigere i kapittel ??, men nevne her, da de er en forutsetning for at tilretteleggingen for 
gående og syklende skal bidra til å nå nullvekstmålet. 
 

 Arealbruk – Fortetting 
Tett og knutepunktbasert arealbruk vil sammen med restriktive tiltak mot biltrafikken vil ha 
en vesentlig betydning for reisemiddelfordelingen. Dette er ikke en del av arbeidsgruppe 
gåing og sykling, men har så stor betydning at det i det minste må nevnes også her som tiltak 
for å få flere til å gå og sykle i stedet for å kjøre bil. 
 

 Planforutsetninger 
I forbindelse med planlegging av nye bolig og næringsarealer blir det ofte ikke satt av nok 
plass til gode løsninger for kollektivtransport, gåing og sykling. Kravene til standard endrer 
seg, og en 3 meter bred gang- og sykkelveg er i dag ikke godt nok i byer og tettsteder. Det må 
settes av nok plass til framtidig behov for gående, syklende og kollektivreisende først. 
Rekkefølgebestemmelser. 
Detaljer i reguleringsplaner vedrørende atkomster for gående og syklende, samt 
kryssløsninger med hensyn på syklende og gående vil være viktig. Krav om sykkelparkering i 
bestemmelser. Plassering av sykkelparkering nært inngangspartier mv. kan styres gjennom 
reguleringsplaner/detaljplaner. 
 

 Prioritering 
I prioritering mellom ulike fysiske tiltak blir tradisjonelt tiltak for gående og syklende prioritert 
lavt med tanke på målsetningene om mer miljøvennlig transport, særlig i byer og tettsteder. 
For å få prioritert disse tiltakene opp er det viktig å ha planreserve, samt å synliggjøre og 
tallfeste tiltakenes positive virkning på helse, miljø og forbedring av det totale 
transportsystemet. 
 

 Utbygging og standardheving av veger for gående og syklende 
Dette er den type tiltak som oftest beskrives når det er snakk om tiltak for gående og 
syklende. Utbyggingene må framstå som en klar forbedring. Størst effekt vil nok utbygging 
der det er «missing links» på gode og potensielle sykkelruter. Snarveier for gående vil også 
smøre det totale transportbehovet, og bidra til at man lettere kan velge kortere reiser til 
f.eks. handel og tjenestetilbud. For syklende er utforming av kryss og systemskifter spesielt 
viktig. Trygge og trafikksikre kryssinger av trafikkert veg må prioriteres både for gående og 
syklende. 
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 Sykkelparkering - Sykkelhotell 
Sykkelparkering er en viktig del av reisekjeden for de som sykler hele eller deler av reisen. 
Her er både kapasitet og kvalitet vesentlig. Det må for det første være nok plasser ved de 
aktuelle målpunkt (arbeidsplass, skole, butikk, idrettsanlegg m.m.). Økende bruk av el-sykkel 
og ellers mange dyre sykler setter også krav til sikker parkering, men mulighet til å låse inn 
sykkelen. På mye besøkte plasser og der det er stort potensiale for sykling er sykkelhotell 
aktuelt. Her er det i tillegg til innendørs sikker oppbevaring også fasiliteter som 
vaskemuligheter og tilrettelagt for enkel sykkelreparasjon og vedlikehold. Sykling om 
vinteren blir stadig mer vanlig, og må øke for å nå målene i sykkelstrategiene (både lokalt og 
nasjonalt). Det gir også behov for flere innendørs sykkelparkeringsplasser og minimum 
sykkelparkering under tak. Parkeringsnormene (vedtekter) i kommunene vil være en viktig 
premiss for å prioritere sykkelparkering. 
 

 Tilrettelegging ved knutepunkt og holdeplasser 
Knutepunkt og holdeplasser er selvfølgelig vesentlig omtalt i forbindelse med 
kollektivtransport.  For gående og syklende til/fra knutepunktet/holdeplassen er tiltakene 
både på selve knutepunktet/holdeplassen og tilgjengelighet til knutepunktet/holdeplassen 
viktige. Som nevnt under sykkelparkering er dette et vesentlig tiltak på 
knutepunktet/holdeplassen i tillegg til venteplass under tak eller venterom. Tilgjengelighet til 
knutepunkt og holdeplasser fra omkringliggende sykkelnett og gangtraseer er vesentlig. 
Universell utforming er en forutsetning. 
 

 Drift og vedlikehold 
Drift og vedlikehold av anlegg for gående og syklende er avgjørende for optimal bruk av den 
infrastrukturen vi til enhver tid har. Spesielt vil god vinterdrift være avgjørende for å få flere 
til å sykle om vinteren. Vegetasjonsrydding er viktig både for å kunne utnytte det (ofte 
knappe) arealet man har og bedre siktforholdene, særlig ved kryss og avkjørsler. 
Dekkekvaliteten er av vel så stor betydning for syklister som for bilførere. Selv små sprekker, 
særlig langsgående, kan forårsake problemer. Dårlig dekke fører til at syklisten vingler for å 
unngå sprekkene, noe som skaper irritasjon og fare for andre vegfarende. Dekkekvalitet på 
sykkelvegene har betydning både for framkommelighet, komfort og sikkerhet. 
 

 Tilrettelegging for nyskapende tiltak (ITS) 
Men noen punkter som kan være aktuelle: 

o Informasjon om sykkelruter på nett: Utvikles stadig flere og bedre løsninger. 
o Sykkelparkering: Tilgjengelighetsjekk og reservasjon på nett (App) 
o Bysykler:  Tilgjengelighetsjekk og reservasjon på nett (App) 

Informasjon om sykkelruter på nett: Stadig flere og bedre. 
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Arbeidsgruppa for sykkel og gange har kommet fram til følgende tiltak som vil få flere til å velge 

sykling og gange som transportmiddel. 

Type tiltak Tiltak Mål /antatt effekt 

1. Sykkel-
ekspressveger 
(høystandard) 

a) SEV E6 Heimdal/Tiller-Sluppen-Reppe 
b) SEV Rv706 Midtbyen-Ranheim 
c) SEV Ranheim-Vikhammer. Langs jernbane 

Stor samfunns-
økonomisk nytte (TØI 
2017).  

2. Tiltak på 
hovedvegnett i 
Trondheim 

a) Miljøpakkens handlingsprogram 2016-25: Nye 
forbindelser og utbedring av eksisterende 
sykkelveger. 

b) Utbedring av øvrige deler av hovednettet. 
Ombygging og opprustning – standardheving. 

Stor samfunns-

økonomisk nytte (TØI 

2017). 

3. Andre tiltak i 
Trondheim 

a) Utbedring av kryss, systemskifter 
b) Snarveger for gående: Gjennomføre tiltak for 

snarveger vist i Miljøpakken / Gåstrategien 

Øker rekkevidden for 

å pga. kortere reise-

lengder i det totale 

kollektiv-systemet 

4. Tiltak i 
nabokommuner 

a) Kartlegging av snarveger i nabokommunene. 
b) Større innkortinger og tilrettelegginger 
c) Sykkelhotell/-parkering ved jernbane-stasjoner; 

Støren, Melhus, Vikhammer, Hommelvik, Stjørdal  
d) Sykkelparkering øvrige knutepunkt (innfarts-

parkering og bussholdeplasser). 
e) De som mangler – lage plan for 

hovedsykkelvegnett 

Øker rekkevidden for 

å bruke knutepunktet 

Innkorting kan RTM 

beregnes 

5. 
Sykkelparkering 

a) Sykkelhotell og sykkelparkering Heimdal, 
Marienborg, Trondheim S, Leangen 

b) Sykkelparkering ved Metrobuss-stasjoner 
c) Ved offentlig virksomhet 
d) Krav: Under tak, låsbarhet og vedlikehold 
e) ITS: Tilgjengelighetssjekk på App 

Øker rekkevidden for 

å bruke knutepunkt. 

Skoler, barnehager, 

institusjon, idretts-

anlegg, offentlige 

administrasjonsbygg 

6. Drift og 
vedlikehold 

Hele gang- og sykkelvegnettet. Krav til forskjellige 

standarder på ulike vegtyper. Vinterdrift, dekke-

vedlikehold, vegetasjonsrydding, kosting, feiing mm.  

Framkommelighet, 

komfort, sikkerhet og 

trygghetsfølelse 

7. Andre tiltak, 
teknologi, 
lovverk 

a) Tilrettelegge for Elsykler: Lademuligheter  
b) Bysykkelordning 
c) ITS: Tilgjengeligsjekk for a) og b) 
d) Lov og forskriftsmessige endringer. Flere og bedre 

sykkelparkeringsanlegg gjennom å utnytte 
kommunenes parkeringsnorm og vedtekter 

e) Holdningsskapende arbeid og 
mobilitetsplanlegging. 

Økt fleksibilitet og 

tilgjengelighet gir 

potensielt økt bruk  

 

For å gjøre det enklere å sykle i Trondheim og omegnskommunene er det viktig at en kan kombinere 

de miljøvennlige reisene slik at oppnår 0-vekstmålet. 
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Størstedelen av tiltakene er på hovednettet i Trondheim kommune. Når det gjelder tiltak i 

nabokommunene til Trondheim er følgende viktig å prioritere med hensyn på nullvekstmålet: 

 Knutepunkt og stasjoner 
o Tilgjengelighet for gående og syklende 
o Sykkelparkering, sykkelhotell ved større stasjoner/ knutepunkt 

 Forbindelse mellom Trondheim og nabokommunene med gode sykkelveger. Spesielt til 
Malvik og Melhus. 

 Plan for hovednett for sykkel (>5000 innbyggere) er vedtatt i Trondheim, Stjørdal og Orkdal. 
Mangler i Malvik og Melhus (under arbeid). 

 Behov for snarvegkartlegging og påfølgende utbygging. 

 Nabokommunene kan lære av tiltakene som er gjennomført i Trondheim. Både fysiske tiltak 
og tiltak innenfor holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging. 

 

Sykkelekspressveger 
 
Sykkelekspressveger har ingen entydig definisjon. Det nærmeste i våre retningslinjer er følgende: 
 
Sykkelhåndboka (V122): 

Høystandard sykkelveg 
Høystandard sykkelveger (sykkelekspressveger) er tilrettelagt for rask (opptil 40 km/t) og 
direkte sykling over lengre avstander (5-20 km) mellom relevante mål (boligområder, 
konsentrasjoner av arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner og kollektivknutepunkter). Det 
kan våre aktuelt med slike sykkelveger rundt storbyene og langs hovedårene inn mot 
sentrum. 

 
Retningslinjer fra Vegdirektoratet: 

a. Er en separat og sammenhengende sykkelveg som er tilrettelagt for rask, direkte og 
trafikksikkert sykling (opp til 40 km/t) 

b. Muliggjør sykling over lengre avstander (5-20 km) og mellom viktige målpunkt (viktige 
innfartsårer) 

c. Har bredde, linjeføring og stigning ut fra vegnormalen høyeste klasser (Vegnormalen angir 
standard ut fra potensiale for gang – og sykkeltrafikk. Det er behov for mer konkretisering av 
anbefalt linjeføring for sykkelekspressveg i vegnormalen) 

d Bygges som sykkelveg med eller uten fortau (etter lokale forhold) 
e. Er tilknyttet øvrig sykkelvegnett i byområdene 
f. Er godt tilknyttet kollektivtransportnettet 
g. Har i hovedsak planskilte kryssinger med bilveger, men kan også være kryssing ved 

rundkjøringer og T-kryss 
h. Bør utformes slik at øvrig trafikk får vikeplikt for syklistene 
i. Kjøreretningene bør skilles med gul midtlinje 
j. Er godt skiltet med jevnt belegg og tilrettelagt med belysning 
k. Bør ha høy drifts- og vedlikeholdsstandard både sommer og vinter (barvegstandard om 

vinteren GsA, ikke med i V122) 
 

Langs sykkelekspressvegene må gående gis et eget alternativ klart adskilt fra syklende. Dette vil, som 

antydet i pkt d i retningslinjene fra VD, innebære fortau tilknyttet sykkelveg, eller gående i egen 

trasé. Sykkelekspressplanene så langt dreier seg om ruter langs riksveg. 
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Tiltak på hovednettet 
I vedtatt handlingsprogram for Miljøpakken 2015-2025 er det lagt inn prosjekter som vist på 

oversiktskart i vedlegg 4. Disse tiltakene ligger i tiltakspakken for 2030. Figur 4 viser kart med 

arbeidsgruppas innspill på tiltak på hovednettet (røde strekninger) for sykkel i Trondheim. 

 

Figur 4 Tiltak på hovednett for sykkel. De blå linjene er satt opp som behov for ferdig utbygging etter 2030, men det vil 
være behov for utbedring fram mot 2030, slik at hovednettet framstår som helhetlig. 
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I tillegg er det strekninger på hovednettet som ikke ombygges (blå strekninger). For disse må det tas 

en vurdering om utbedring. Særlig se etter potensiale for å ta areal fra kjøreveg og/eller sidearealer 

for å gi plass for tilrettelegging for sykkel. Dette vil også omfatte strekninger som ikke inngår i 

hovednettet. 

 

Snarveger 
En snarvei kan for eksempel defineres som (Aklestad 2014) en farbar forbindelse som er snarere enn 

en eller flere alternative forbindelser. Snarveier kan variere i lengde fra et par meter over en 

grøftekant, til flere kilometer. Snarveiene fungerer som et supplement til resten av gangnettet, og 

bidrar til effektive og raske gangforbindelser (Statens vegvesen 2012). Snarveiene er viktige 

ferdselsårer i nærmiljøet, og bidrar til å binde sammen områder og lage et gangveinettverk med flere 

valgmuligheter. 

Siden snarveiene bare fungerer som et supplement til resten av gangnettet, kan de ifølge Nasjonal 

gåstrategi (Statens vegvesen 2012) ha lavere opparbeidelsesgrad og krav til vedlikehold enn resten av 

gangveinettet. Kravet om universell utforming (Statens vegvesen 2011) vil imidlertid tre i kraft 

dersom det ikke finnes en universelt utformet hovedrute.  (Kilde: tiltakskatalogen, www.tiltak.no) 

I Trondheim kommune har gågruppa i Miljøpakken gjennom arbeidet med kartlegging av snarveger 

og forbedring av enkelte prioriterte snarveger i noen år nå. 

Snarveger tilrettelegges bedre ved blant annet å: 

 Legge nytt/bedre dekke 

 Lyssette 

 Sette opp rekkverk i skråninger 

 Skilte til snarvegen 

 Tilrettelegge bedre for universell utforming – for eksempel fjerne humper, kanter 
 

Ofte kan en snarveg forbedres uten å bruke store investeringsmidler. 

Snarveier er sårbare, og ofte i liten grad kjent, og for å synliggjøre dem både for potensielle brukere 

og for planleggere kan tiltak være: 

 Kartlegging av snarveier i kommunene rundt Trondheim 

 Kartlegging av snarveier er aktuelt rundt sentrumsområdene: Melhus, Vikhammer, 
Hommelvik, Stjørdal, Orkanger, Fannremsmoen, Børsa, Buvika, Klæbu. 

 

Som en fortsettelse kan utvalgte og prioriterte snarveger forbedres. Forbedring av prioriterte 

snarveger kan lette tilgang til knutepunktene for pendling. Dette vil være et tiltak for å få flere til å gå 

til/fra stasjonsområdene.  

 

  

http://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+(14+MB).pdf
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Frigjøre areal til GS-formål 
Både i Trondheim og Trondheimsregionen er det mulig å frigjøre areal for å tilrettelegge bedre for 

gående og syklende. 

Regulering av envegskjøring 

- Envegsregulere tovegs gater. Etablere tosidig sykkelfelt med tillatt sykling mot envegskjøring 
når areal frigjøres ved fjerning av ett kjørefelt. Eksempel: Kjøpmannsgata i Trondheim 

- Tillate sykling mot kjøreretningen i allerede envegsregulerte gater. Eksempel: Bispegata i 
Trondheim 

Dette er egnet tiltak i tettbygde områder, inkludert sentrum i omegnskommunene. En må imidlertid 

se dette i sammenheng med trafikkregulering i området det gjennomføres.  

 

Redusere vegareal 

Noen steder er det hensiktsmessig å redusere antall kjørefelt og annet vegareal (sideareal) for å 

etablere sykkelveg, gangveg, fortau og/eller sykkelfelt i frigjort areal. Det kan være brede gaterom 

som ikke er utnyttet eller hvor man kan redusere antall kjørefelt eller parkering. Eksempelvis 

Maskinistgata og Strandvegen i Trondheim, som er viktig for forbindelsen mellom Lade og sentrum. 

 

 

Figur 5 Maskinistgata i Trondheim (Foto: NVDB) 

 

 

Figur 6 Strandveien i Trondheim (Foto: NVDB) 
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Slike steder er det store muligheter til å etablere nye separate tiltak for gående og syklende. Det kan 

være eksempelvis være sykkelveg med fortau eller sykkelfelt og bredere fortau. 

Det er viktig å få etablert gode løsninger før området bygges igjen. 

 

Sykkelgate 

Den norske definisjonen av en sykkelgate har blitt sammenlignet med utenlandske eksempler (Sand, 

Masteroppgave NMBU 2014). Konklusjonen var blant annet at den norske definisjonen av 

sykkelgater ikke inkluderer adgang for bil, noe som tillates i Torggata. Studien konkluderer også med 

at Norge så langt ikke har utarbeidet egne skilt for disse gatene. Derfor anbefaler rapporten: 

 Å definere bedre hvordan sykkelgater skal utformes og hvilke regler som skal gjelde. 

 Få laget egne skilt på linje med «Bilen er gjest» -skiltet som flere andre land benytter. 

 

I andre land er sykkelgate regulert i gater med lite/moderat biltrafikk. Det vil si at det er lov å kjøre 

der, men bilene er der på syklistenes premisser; Bilen er gjest. 

 

Figur 7 Eksempler på skilt for sykkelgater fra ande land. (Sørensen 2012) 

 

Sykkelgater er grundig beskrevet i Tiltakskatalogen (http://www.tiltak.no/b-endre-

transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/) med referanse til relevante 

undersøkelser. 

 

Effekter (Virkninger) 
I tiltakskatalogen er det vist til evalueringer av sykkelgater i Belgia, Nederland og Danmark. 

Hovedtrekkene fra evalueringene av etablering av sykkelgate er: 

 Sykkeltrafikken øker 

 Biltrafikken reduseres 

 Hastigheten på biltrafikken reduseres 

http://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/
http://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/
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Generelt sett bidrar begrensing av antall og hastighet av motorisert transportmidler til at sykling blir 

tryggere og raskere – og dermed at sykkelgaten oppleves som mer attraktivt. (Ref. Tiltakskatalogen) 

Kun å forby biltrafikk (gjennomkjøring) er ikke nok til å synliggjøre en attraktiv sykkelgate. Skilting bør 

gjøres på tilsvarende måte som i f.eks. i Nederland: 

 

Figur 8 Skilt for sykkelgate fra Nederland samt oversettelse av skilt til norsk. 

http://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/  

 

Sykkelparkering 
Mange og gode sykkelparkeringsplasser/-anlegg er viktig for å gjøre sykling enda mer attraktivt. Gode 

sykkelparkeringsplasser kjennetegnes med at de er: 

 Nær målpunktet (ved inngangsdør eller i bygget) 

 Sikre 

 Funksjonelle 

 Komfortable 

 Tilpasset omgivelsene (estetikk) 
 

Ulike typer sykkelparkering 

Det er mange ulike typer sykkelparkering, som kan grupperes på følgende måte: 

Sykkelparkering uten takoverbygg 

Egnet for korttidsparkering, f.eks. ved butikker eller der brukeren har god tilsynsmulighet. Selv om 

det er ønskelig med takoverbygg, er det også behov for mange ordinære sykkelparkeringsplasser 

f.eks. ved mindre butikker eller andre virksomheter med mange korte besøk. 

 

Sykkelparkering med takoverbygg 

http://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/
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Betydning for vintersykling og egnet for parkering over litt lengre tid. 

 

Innendørs sykkelparkering 

Ved behov for heldagsparkering (jobb) eller hvis man har behov for å parkere sykkelen over natta. 

Parkering av dyre sykler tilsier større behov for innendørs sykkelparkering med adgangskontroll 

(nøkkel/kort). 

 

Sykkelhotell 

Det finnes ingen entydig definisjon på hva et sykkelhotell er. Grensen mellom et god innendørs 

sykkelparkering og sykkelhotell er flytende. Fasilitetene rundt et sykkelhotell er såpass bra at det 

gjerne er slik at brukerne betaler for å parkere sykkelen der. Nedenfor har vi satt opp det vi mener en 

kan forvente ved et sykkelhotell. 

- Eget bygg eller rom 
- Brukerne har egen adgang (kort-/kodesystem) 
- Praktiske sykkelstativ (lett tilgjengelige, enkelt å låse sykkelen til stativet) 
- Egen plass med mulighet for å vaske sykkelen 
- Plass og utstyr for enkelt vedlikehold, justering eller reparasjon av sykkelen. 
- Tilgang til egen «boks» for å låse inn sykler 
- Opplegg for lading av el-sykler 
- Tilsyn eller overvåking 

 

 

Figur 9 Sykkelhotell ved Stjørdal stasjon. Foto: Stjørdalens blad (bladet.no) 

De mest avanserte sykkelhotellene har gjerne sykkelverksted tilknyttet selve parkeringen, slik at en 

kan få utført service og reparasjon når sykkelen har «sjekket inn», f. eks. mens man er på jobb. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitx-fEsfzVAhWhBZoKHdnkD1sQjRwIBw&url=http://www.bladet.no/nyheter/2017/05/09/%E2%80%93-Det-var-p%C3%A5-tide-med-et-sykkelhotell-i-Stj%C3%B8rdal-14702161.ece&psig=AFQjCNF0cvKNUqZf7581jcU-NJXiRgbQng&ust=1504094143666564
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Sykkelparkering ved knutepunkt (MetroBuss) og jernbanestasjoner 
I rapporten Nullvekstmålet i Trondheim fra 2015 Ble det gjort et arbeid med å registrere 

sykkelparkeringsplasser. 

For å gjøre det enklere å sykle i Trondheim og omegnskommunene er det viktig at en kan kombinere 

de miljøvennlige reisene slik at oppnår 0-vekstmålet. 

Reisevaneundersøkelsene i Trondheim og på landsbasis viser at sykkel er attraktivt på de korte og 

mellomlange reisene. For lengre reiser er kollektiv et godt alternativ til bilen. I forbindelse med 

MetroBuss legges det nå opp til en ny rutestruktur for Trondheim. Dette medfører at flere av byens 

befolkning må skifte buss for å sine målpunkt i Trondheim. De tre metrobusslinjene vil dekke 63% av 

Trondheims befolkning innenfor gangavstander på 1000m. For de som i dag reiser på tvers og ikke 

har målpunkt i Midtbyen kan det bli enklere å ta buss da flere ruter vil gå på tvers av byen.  

Sykkel vil i den sammenheng bli et alternativ til lokal bussrute fra bolig til nærmeste MetroBuss 

holdeplass. Velger en å sykle slipper den enkelte unødvendig ventetid på sin lokale holdeplass og 

omstigningsstasjonene (dvs. en sparer tid og en oppnår større frihet for sin reise).   

I forbindelse med MetroBuss har Statens vegvesen og Trondheim kommune sett på de ulike typer 

holdeplasser som skal etableres i forbindelse med MetroBuss. Hver enkelt holdeplass er gjennomgått 

og det er kommet forslag om dimensjonerende tall for sykkelparkering knyttet til den enkelte 

holdeplass. I tillegg har jernbaneverket sett på sine stasjoner langs Nordlandsbanen og Dovrebanen 

mellom Støren og Stjørdal.  

I vedtatt sykkelstrategi for Trondheim er satt tre mål: flere syklister, tryggere å sykle og enklere og 

sykle. Et av tiltakene for å gjøre det enklere å sykle er å få etablert flere sykkelparkeringsanlegg i 

Trondheim (enhver sykkeltur ender med en parkert sykkel). 

Syklende ønsker å parkere så nært reisemålet som mulig. I tillegg vil mange stille krav til p-anleggene 

mht. komfort og sikkerhet. Vi ser at på flere steder i sentrum og i tilknytning til 

knutepunkt/omstigningspunkt for Metrobuss, kommunesentra i nabokommunene og 

jernbanestasjoner vil det bli behov for å etablere både sykkelstativ under tak og med mulighet for 

innendørs sykkelparkering (sykkelhotell). Kravet om sikker og trygg parkering vil også øke etter hvert 

som flere kjøper elsykkel.  

I forbindelse med MetroBuss har både Trondheim kommune og Statens vegvesen spilt inn forslag til 

dimensjonerende tall for de enkelte holdeplassene (se figur 1 på neste side). I tillegg er det gjort 

vurdering om enkelte av holdeplassene bør utvikles med tak og sykkelhotell (se vedlegg 1). En grov 

kostnadsvurdering knyttet til enhetspriser for sykkelstativ (kr. 2000) og tak på enkeltstasjoner (kr. 

300.000) samt sykkelhotell på Tonstad, Sluppen, Ranheim og Trondheim Sentralstasjon (1 mill) tilsier 

at det vil koste ca. 15 millioner 1 å få etablert sykkelparkeringsanlegg i tilknytting til MetroBuss.  

 

                                                           
1 Basert på en enkelt kostnadskalkyle og usikkerheten her er stor. 
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Figur 1 viser MetroBuss stasjoner 
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Vedlegg 5 viser en oversikt over hvor Jernbanedirektoratet sett på stasjonene mellom Støren og 

Stjørdal og vurdert behovet mht. sykkelparkering. Det er her foreslått sykkelhotell på følgende 

steder: 

 Støren 

 Melhus 

 Heimdal 

 Trondheim S 

 Leangen 

 Vikhammer 

 Hommelvik 

 Stjørdal (har) 
 

I tillegg vil det bli aktuelt med flere sykkelstativ på holdeplassene utover de stativene som i dag er 

etablert. En samlet oversikt over innspill til etablering av sykkelparkering og sykkelhotell for hele 

Trondheimsregionen er vist i vedlegg 6. 

 

Drift og vedlikehold 
I flere spørreundersøkelser om hva som vil gi større sykkelandel, kommer alltid bedre drift og 

vedlikehold av sykkelveger, gangveger og fortau høyt opp på prioriteringslista. 

 Vinterdrift 

 Vegetasjonsrydding 

 Dekkevedlikehold 

 Kosting (særlig GSV og sykkelfelt) 
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Deloppgave 4 - Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging  
Tiltak rettet mot holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging gjelder i stor grad generelt, og 

ikke nødvendigvis isolert for hver transportform. 

I begrepet holdningsskapende arbeid legger vi her kommunikasjonstiltak for å få flere til å gå, sykle 

eller reise kollektivt. Infrastrukturtiltakene for kollektiv, sykkel og gange er også holdningsskapende 

arbeid. Når infrastrukturen blir så god at bilen velges bort endres også folks holdninger. 

Mobilitetsplanlegging er planlegging av hvordan offentlig virksomhet, bedrifter, og enkeltpersoner 

legger opp til hvordan reiser til/fra virksomheten foregår. Det er viktig å bygge på det som foreligger 

fra Miljøpakken. 

I Sykkelstrategi for Trondheim er et av hovedgrepene: 

Kommunikasjon og opplæring må skje kontinuerlig for å gjøre tilbud kjent, og motivere til andre 

reisevaner. 

I Gåstrategien for Trondheim står det at kommunikasjonstiltakene skal: 

- Oppmuntre til mer gåing ved å informere om fordelene ved å gå. 
- Være innrettet mot å erstatte korte bilturer og kollektivreiser ved gåing. 
- Informere om Miljøpakkens fysiske tiltak for gåing. 
- Øke bevisstheten om at det å gå er et valg du selv kan ta. 

 

Øvrige innspill fra arbeidsgruppa: 

Kommunikasjon 

Informasjonsrådgivere bør være felles for hele regionen. Felles rådgivere vil da kunne gi veiledning 

for hele transportsystemet i regionen. Reiserådgiving bør være lett tilgjengelig på en felles APP 

og/eller nettside. 

Informasjon - Kampanjer 

Informasjon om eksisterende tilbud og nye anlegg (f.eks. snarveger) vil bidra til større 
oppmerksomhet og mer bruk. Vegvisningsskilting er fysiske tiltak, men først og fremst et 
informasjonstiltak. Det bør gjennomføres jevnlige/årlige kampanjer knyttet til arbeidsreiser/ 
fritidsreiser, og årlige kampanjer for å gå eller sykle til alle skoler.  
 
Mobilitetsrådgiving (arbeidsplasser) 

Mobilitetsplaner er dokumenter som omhandler gjennomgang av en bedrifts transportbehov og plan 

for hvordan transporten skal løses på andre måter – med tilrettelegging for ønsket 

reisemiddelfordeling. Tilrettelegging for å endre reisevaner og transport kan gjelde fysiske tiltak som 

å legge til rette for sykkelparkeringsplasser, fjerne parkeringsplasser for biler eller etablere 

garderober. Det kan også gjelde organisatoriske tiltak som å tilrettelegge for hjemmearbeid, 

behovsprøvd parkering, subsidiere sykkel eller månedskort buss/tog. God informasjon internt om 

kollektivmidler, gang-/sykkelruter og generelt om de valgmuligheter som finnes er en forutsetning. 

Det må stilles krav gjennom kommuneplaner og parkeringsnormer, og offentlig virksomhet må gå 

foran som gode eksempler. 
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Helsegevinst 

Framheving av helsegevinsten og den økonomiske gevinsten ved å sykle framfor bil (både privat- og 

samfunnsøkonomisk) må bli mer framtredende og kommuniseres tydeligere, utover å vise til skyhøye 

nytteverdier. Svært store helsegevinster som kommer fram av EFFEKT-beregningene kommenteres i 

deloppgave 6. 

 

Tiltak innen holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging er på mange måter forskjellig fra de 

rent fysiske tiltakene, men kan ha vel så stor virkning mhp å få flere til å sykle. Samvirket mellom 

bilregulerende (økonomiske) tiltak, holdningsskapende arbeid, mobilitetsplanlegging og fysiske tiltak 

(inkludert drift og vedlikehold) har størst effekt på å få flere til å gå og sykle. 

Kort sagt: Alle tiltak virker, og de virker best sammen! 
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Deloppgave 5 - Kostnadsestimat for aktuelle tiltak 
 

Totalt er anslaget for tiltak rettet mot gående og syklende på 8.550 mill 2016-kr. Det er stor variasjon 

på nøyaktigheten på kostnadsoverslaget for de ulike postene. Det er lagt opp til et nøyaktighetsnivå 

på ±40%. For enkelte poster er usikkerheten større. Men med ±40% som utgangspunkt, kan vi si at 

totalkostnaden for gang- og sykkeltiltak ligger i området 5-12 mrd NOK. 

Tabeller over tiltak og kostnadsoverslag er vist i vedlegg 6. 
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Deloppgave 6 – Vurdering og kvalitetssikring av evalueringsresultater 
 

Transportmodellberegningene 

Det er i utgangspunktet erkjent at dagens transportmodeller ikke i tilstrekkelig grad fanger opp 

virkninger av tiltak for gående og syklende (Innspill til metodikk og verktøybruk, SINTEF 18.01.2017) 

Vi ser at modellen responderer på tiltakene ved at flere velger å gå eller sykle. Målet i 

byutredningene er at transportarbeidet for bil ikke skal øke. Det betyr at tiltakene for gående og 

syklende må overføre transportarbeid fra bil. Det skjer også, men endringene er beskjedne; 

Isolert sett gir modellberegningene en reduksjon på 5.200 bilkilometer pr døgn i Trondheim. Det 

tilsvarer en reduksjon av transportarbeid med bil på 2‰. For hele Trondheimsområdet reduseres 

transportarbeid med bil med 6.900 km pr døgn som følge av sykkeltiltakene. Det tilsvarer en 

reduksjon på 1‰. 

Tiltakene for å få flere til å gå eller sykle er mange, og av ulik karakter. Som beskrevet i ovenfor 

nevnte SINTEF-notat, er transportmodellen som brukes i utredningene ikke egnet for alle typer tiltak. 

Det gjelder virkningene av: 

- Sykkelparkering/ sykkelhotell med tilhørende fasiliteter 
(garderobe, dusj, sykkelvaskemulighet, service, o.l.) 

- Drift og vedlikehold, særlig vinterdrift 
- Bysykkelordning 
- El-sykkel 

 

Samtidig vet vi at tiltakene samlet er nødvendig for å nå målene. Utbygging av sykkelvegnett og 

vegnett for gående er i seg selv nødvendig for å tilby god mobilitet når personbiltrafikken ikke skal 

vokse selv om transportetterspørselen øker med befolkningsveksten. 

Nye veglenker forbeholdt gående og/eller syklende gir utslag i transportmodellen, men utbedring av 

lenker som gir en stor forbedring blir ikke i samme grad fanget opp.  

Selv om tiltakene for gående og syklende ikke gir store utslag i Transportmodellen er det viktig at det 

synliggjøres at de gir et forbedret transporttilbud som sammen med andre tiltak er avgjørende for å 

nå nullvekstmålet. Dersom en ikke i tillegg øker innsatsen på drift og vedlikehold og bygging av 

sykkelparkeringsanlegg, vil man ikke få utnyttet potensialet med de nye og utbedrede sykkelvegene 

og tiltakene for gående. 

Vi skal ikke slutte å reise, men vi kommer til å reise på andre måter. Mange av reisene kan bli kortere, 

dersom vi bor tettere og får tjenestetilbudene nærmere der vi bor. Og da vil andre transportmidler, 

som kollektiv, sykkel og gange, bli attraktive på flere av reisene. 

Transportmodellen responderer derimot mye mer på økonomiske tiltak for å begrense biltrafikken. 

Økte bomtakster, økte kostnader for parkering og flere områder som får parkeringsavgift gir i 

modellen størst bidrag til å nå nullvekstmålet. 

Et av de viktigste signalene et forbedret tilbud til gående og syklende gir, er at det gir et annet og 

forbedret transportsystem for de som velger bort bilen. Derfor er det viktig at infrastrukturtiltakene 

for kollektiv, sykkel og gange kommer på plass så tidlig som mulig, helst først. 
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EFFEKT-beregningene 

Når det beregnes nyttekostnad med EFFEKT prosjekt-type 3 (basert på RTM), vil resultatene i stor 

grad gjenspeile resultatene fra selve RTM-beregningene.  

Som beskrevet ovenfor, gir de økonomiske virkemidlene for å begrense personbiltrafikken størst 

effekt. Dette vil da også framkomme i resultatene fra EFFEKT-beregningene. Den største positive 

nyttekomponenten er reduserte helsevirkninger ved at flere velger å gå og sykle mer. Dette gjelder 

alle virkningspakkene. 

 

 

Figur 10 Reduserte helsekostnader for nye gående og syklende (2013-kr), Håndbok V712 Konsekvensanalyser 
(Statens vegvesen, februar 2015) 

 

En nyttekomponent for gående og syklende som imidlertid ikke fanges opp i beregningene, er 

reduserte utrygghetskostnader. Når det tilrettelegges for gående og syklende langs eksisterende 

ruter. Eksempelvis bygging av sykkelveg med fortau der det tidligere ikke eksisterte noe tilbud for 

hverken gående eller syklister, kun blandet trafikk. Tiltaket gir da en økt trygghet for de som ferdes 

der. Det er angitt kostnadstall både for ferdsel langs trafikkert veg og for kryssing av trafikkert 

veg/gate. 

 

Figur 11 Utrygghetskostnader for gående og syklende (2013-kr), Håndbok V712 Konsekvensanalyser 
(Statens vegvesen, februar 2015) 

 

En vesentlig usikkerhet med utrygghetskostnader, er at det regnes med at men enten er trygg eller 

utrygg. I virkeligheten er det grader av trygghet/utrygghet som i stor grad er individuell.  
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Trondheim - Hovednett for sykkel 



Vedlegg 2 
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Orkdal - Hovednett for sykkel (Temahefte Orkdal 2040 – Gå og sykle i Orkdal, mars 2010) 
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På sykkel i Melhus 

 

 

 

Å sykle er en god og miljøvennlig måte å komme seg frem på. Her finner du ulike 
sykkelkart du kan benytte deg av når du skal planlegge en sykkeltur på fritiden, eller 
finne den beste ruten til og fra jobb eller skole. 
Sykle i Melhus 
Vårt sykkelkartet viser ulike sykkelruter gjennom bebygde deler av kommunen, og tiden 
det tar å sykle disse (høyoppløst versjon av kartet). 
 
Sykkelvei Melhus-Trondheim 
I dag pendler mer enn halvparten av arbeidsstokken i Melhus til Trondheim. Dersom du 
er en av disse kan du sjekke ut gang- og sykkelvegen langs Heimdalsvegen, fra det gamle 
Klettkrysset til rundkjøringen ved Kattemskogen, som Miljøpakken har bygget. 
Sykkelvegen gir gode forhold for syklister mellom Melhus og Trondheim.  
Øvrige kart 
Melhus kommune har forøvrig en rekke fine kart med mange gode turforslag, 
samt turkart og løypekart som kan skrives ut og benyttes. 
 

Kilde: http://www.melhus.kommune.no/paa-sykkel-i-melhus.5905438-391977.html  

 

http://www.melhus.kommune.no/getfile.php/3610516.2355.qxxuqaycbv/Sykkelkart_trykkvalitet.pdf
http://miljopakken.no/prosjekter/gang-og-sykkelveg-heimdalsvegen
http://www.melhus.kommune.no/turforslag-i-melhus-kommune.5703414-341791.html
http://www.melhus.kommune.no/paa-sykkel-i-melhus.5905438-391977.html
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Stjørdal - Hovednett for sykkel (pr mars 2011) 



Vedlegg 4 
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Vedlegg 5 

 
 

1 

Stasjoner på Trønderbanen på strekningen Støren – Stjørdal 
Kort oversikt over stasjonene sett i forhold til behov for tilrettelegging for sykkel. 

Generelt gjelder at mange stasjoner bør ha sykkelhotell. For å få flere til å sykle er det viktig at 

syklene kan oppbevares på et trygt sted når de ikke er i bruk. Mange har også dyrere sykler/ el-sykler 

som det ikke er ønskelig å forlate på gaten. 

Stasjoner fra sør til nord: 

Stasjon/ 
holdeplass 

Avstand 
til neste 
stasjon 
nordover 
(km) 

Ønsket 
antall 
sykkel-
parkerings-
plasser, 
overslag 

Eksisterende 
tilrettelegging 
for syklister 

Ønskelig 
med 
sykkel-
hotell 

Knutepunkt? Kommentarer 

Støren 6,7  Sykkelstativ JA Buss  

Hovin 
6,9 

 Sykkelstativ  Parallell 
busslinje 

 

Lundamo 
5,7 

 Sykkelstativ  Parallell 
busslinje 

 

Ler 

4,8 

 Sykkelstativ  Parallell 
busslinje 

Grense for 
dagens takst-
samarbeid 

Kvål 
6,1 

 Sykkelstativ  Parallell 
busslinje 

 

Melhus 10  Sykkelstativ JA Buss  

Heimdal 5  Sykkelstativ JA Buss  

Selsbakk 3,6  Sykkelstativ    

Lerkendal   Sykkelstativ    

Marienborg 1,7  Sykkelstativ  Buss  

Skansen 1,2  Sykkelstativ  (Buss, trikk)  

Trondheim S 

0,9 

 Sykkelstativ JA Buss lokal og 
regional. 
Hurtigbåt. 

 

Lademoen 0,9  Sykkelstativ    

Lilleby 1,7  Sykkelstativ    

Leangen 0,8  Sykkelstativ JA Buss  

Rotvoll 8,4  Sykkelstativ    

Vikhammer 10,4  Sykkelstativ JA   

Hommelvik 

8,4 

 Sykkelstativ JA  Grense for 
dagens takst-
samarbeid 

Hell 1,4  Sykkelstativ    

Trondheim 
Lufthavn 1,8 

   Fly  

Stjørdal   Sykkelstativ HAR Buss  
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1 Innledning 
Trondheim kommune forventes å ha en befolkningsvekst på inntil 22 % (anslagsvis 3000 innbyggere pr år) 
frem til 20301. Byutvikling med økende grad av urbanisering og fortetting innebærer komprimering og 
konsentrasjon av en betydelig økt etterspørsel etter varer og tjenester innenfor mindre områder. i tillegg 
har klimaforliket (Stortingsmelding nr. 21, 2011) bidratt til at man de seinere årene har satt sterkt søkelys 
på og lagt føringer for utviklingen av transportsystemet i norske byer. Transport er den største kilden til 
klimagassutslipp i Norge (Miljødirektoratet, 2016). Urbanisering og redusert tilgang til privatbil vil gi økt 
behov for vare- og tjenestetransport som vil sette målsettinger om nullvekst i bytransporten under press.  

Vare- og tjenestelevering er sentralt for å utvikle dynamiske, attraktive og konkurransedyktige 
sentrumsområder. Imidlertid blir varelevering gjerne avglemt eller oversett i arbeidet med 
tilrettelegging og bruk av bysentrum. Gjennom arbeidet med bymiljøavtaler og kommende 
byvekstavtaler (Stortingsmelding nr. 26, 2013) er innsatsen lagt på hvordan realisere nullvekstmålet 
(St.meld. 26, 2012-13, s. 18). Nærings- og gjennomgangstransport er unntatt fra nullvekstmålet. Det 
er imidlertid viktig å se næringslivets behov i sammenheng med tiltak for å nå nullvekstmålet, 
spesielt i lys av at regjeringen har satt seg som mål at varedistribusjon innen 2030 i de største 
bysentra skal være tilnærmet nullutslipp (Stortingsmelding nr. 33, 2017). For Trondheim kommune er 
målsettingen konkretisert i kommunedelplan for energi og klima (2017-2030) hvor all varetransport 
med lette kjøretøy, all taxitransport og 75% av all transport med tunge kjøretøy skal benytte 
fornybare drivstoff innen 2030 (Trondheim kommune, 2017). 

 

1.1 Problemstilling 
I Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 er det skissert en sterk satsing i byområdene 
(Stortingsmelding nr. 33, 2017). Norge har gjennom Parisavtalen (UNFCCC, 2015) og klimameldingen 
(Stortingsmelding nr. 21, 2011) forpliktet seg til å styre mot å redusere våre utslipp med 40% innen 
2030 i forhold til 1990 nivå og å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 (Stortingsmelding nr. 33, 2017).  

Bylogistikk handler om hvordan vare- og tjenesteleveranser gjennomføres i byer og bysentrum. 
Varene kommer ofte til nærliggende terminaler og lagre før de distribueres til butikker, restauranter, 
hotell og øvrige næringsaktører i byen før salg til sluttkunde. Varelevering er siste leddet av 
transportkjeden og betegnes i litteraturen som "last/local mile" (Macharis and Melo, 2011). 
Tilrettelegging og gjennomføring av varelevering på "last mile" må sees i sammenheng med 
transportarbeidet både i regionalt og nasjonalt perspektiv. "Last mile" er transportarbeidet som 
gjennomføres til sluttkunde. 

Alle bysentrum består av både private næringsdrivende, offentlige kontorer og institusjoner som 
trenger inngående varestrøm for sin virksomhet (Behrends et al., 2008). Distribusjon av varer og 
tjenester inklusive renovasjon er en viktig forutsetning for attraktive byer med levende bysentrum, 
konsentrert bosetting og et konkurransedyktig næringsliv. Aktørbildet for gods- og varelevering 
består av både offentlige og private aktører. Myndighetsapparatet er representert på både nasjonalt, 
regionalt og lokalt nivå og private aktører ved transportører, varesendere og varemottakere. I tillegg 
er gårdeiere, utbyggere og politiske myndigheter aktørgrupper i bylogistikk-landskapet (Sund et al., 
2016). 

                                                             
1 https://www.ssb.no/kommunefakta/trondheim og  
Trondheim Kommune 2014, Notat til kommuneplanmelding for byutvikling 2014-50, Byplankontoret. 
 
 

https://www.ssb.no/kommunefakta/trondheim
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Mandat for byutredning i Trondheim ble vedtatt i Styringsgruppa for NTP 20. april 2017. Der står det 
bl. a. i pkt 3.6 Næringstrafikken 
Det skal beskrives hvordan næringslivstrafikkens behov kan ivaretas. Aktuelle tiltak for næringslivets 
transporter skal også vurderes opp mot nullvekstmålet for persontransport med bil. 

Og i pkt 3.9 Analyser og beregninger 

Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, dvs. planperioden for NTP, men 
byutredningen skal også sees i et mer langsiktig perspektiv. 

 

1.2 Bakgrunn for notatet 
Dette notatet tar utgangspunkt i bl.a. «Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene», 
versjon 3 – 24. mai 2017. (Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet). Kapitel 5 beskriver forholdet 
mellom nullvekstmålet og næringstransporter. Det er satt opp mål for næringstransport i by, det er 
behov for mer kunnskap om omfanget av nærings- og nyttetransporten i byområdene, og hvilke 
virkemidler som bidrar til økt effektivitet og mer miljøvennlige løsninger. Ny versjon 4 – 21. 
september 2017 av retningslinjene er uendret mht kapittel 5. 

1.3 Medlemmer av gruppa 
Byutredningen i Trondheim ledes av Joar Nordtug i Statens vegvesen Region midt. I tillegg til en 
koordineringsgruppe ble det i desember 2016 opprettet 6 arbeidsgrupper med ulike utredningstema. 

Denne gruppa har tema veg- og næringstransport og disse personene har bidratt: 

• Jon Arne Klemetsaune  Statens vegvesen 
• Endre Rudolfsen  Miljøpakken 
• Hans-Einar Lundli  Jernbanedirektoratet 
• Oddveig Kipperberg  Sør-Trøndelag fylkeskommune (våren 2017) 
• Bjørn-Arve Raanes  Sør-Trøndelag fylkeskommune (høsten 2017) 
• Esther Balvers   Trondheimsregionen 
• Line Langørgen   Trondheim kommune 
• Zsuzsanna Olofsson  Trondheim kommune 
• Roar Melum   Lastebileierforbundet 
• Astrid Bjørgen   SINTEF 

I tillegg har Kjell Morten Haavet (Koordineringsgruppa) deltatt på mange møter. 

2 Statusbeskrivelse basert på dagens kunnskapsgrunnlag 
I motsetning til persontransport er det generelt mindre interesse for tilrettelegging av miljøvennlig 
og effektiv varetransport. Dette til tross for at tungtransport står for omlag 40% av forurensningen 
fra vegsektoren (Stortingsmelding nr. 21, 2011). Nærings- og nyttetransporter utgjør om lag 20-30 % 
av bytrafikken, og andelen forventes å øke (Stortingsmelding nr. 33, 2017). Disse transportene, som 
ikke er omfattet av nullvekstmålet for persontransport med bil, konkurrerer med persontransporten 
om kapasiteten i vegnettet og bidrar til miljø-, sikkerhets- og framkommelighets utfordringer. 
Godstransport har generelt vært viet liten interesse, og det er til dels manglende kunnskap og 
eierskap innad i offentlige etater til problemstillinger som berører varedistribusjon i by (Nordtømme 
et al., 2015, Sund et al., 2015, Lindholm, 2012). 
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2.1 Godsdata – tellepunkt 
Det er viktig at det finnes et korrekt grunnlag som beskriver dagens situasjon. I Vedlegg 4 er 
registreringsdata for 2016 gjengitt. Disse registreringene gjelder biler i ulike lengdekategorier og sier 
ikke noe om godsmengden på vegnettet. Men kjøretøy med lengde over 5,5 m er stort sett 
næringstrafikk og utgjør 10 – 15 % av totaltrafikken. Tellepunktet ved Elgeseter bru viser en høy 
andel kjøretøy (7 % mot normalt ca 2 %) med lengde 12,5 m – 15,9 m. Det skyldes trolig det store 
antallet busser som passerer brua. I 2016 passerte 1800 busser brua i et hverdagsdøgn. Bussenes 
andel av den totale årsdøgntrafikken utgjør her ca 9 %. 

 

2.2 Godsstrømmer og terminalstruktur i regionen 
Fram mot 2050 er det store transportbehov som må håndteres for å opprettholde god 
framkommelighet og tilsvarende godt bymiljø (Regjeringens ekspertutvalg for grønn 
konkurransekraft, 2016, Stortingsmelding nr. 33, 2017). Ulike byer vil ut fra næringsstruktur, 
befolkningssammensetning og topografi ha ulike transportutfordringer, og løsningene vil derfor 
variere mellom byområdene. 

Transportarbeidet (kjøretøykm) med lastebil er omfattende. Det aller mest av denne transporten lar seg 
ikke overføre til sjø eller bane, siden nesten alle kjørte km med lastebil er på distanser mindre enn 100 km. 

Hovedtyngden av gods som er beregnet for konsummarkedet i og rundt Trondheim kommer i dag 
med bil fra Østlandet. De største vareeierne i Trondheim er lokalisert på Heggstadmoen – Torgård og 
fungerer som en varehub for Trondheim og omegn.  

 

Godsmengder i et 25 års perspektiv 
Det ble gjort registreringer av gods ut og inn av Trøndelag i forbindelse med KVU for 
”Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen”. Denne var ferdig 13. januar 2012. Selv om tallene i 
tabellen nå i 2017 er 9 år gamle, kan de benyttes som et utgangspunkt. 
 
I 2008 var det 11,6 mill tonn som gikk ut og inn av Trøndelag. 

 
Tabell 2-2 Godsstrømmer alle vareslag til og fra Trøndelag i år 2008. 1000 tonn 
Av tabellen ser vi at fordelingen på godsvolum er vei 45%, sjø 41 % og bane 15 %.  
Årsaken til den høye andelen på sjø er i hovedsak industrigods. 
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Etter KVUen kom en Utredning datert 13. januar 2015 som finnes på Jernbanedirektoratets nettside:  

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvy-
logistikknutepunkt-i-trondheimsregionen/tiltaksplan-og-overordnet-konsekvensutredning/ 

Her ligger mye informasjon om vegtransport relatert til lokalisering av nytt logistikk-knutepunkt. 

 

Distribusjon – henting og bringing 

I rapporten for «Godsprosjektet Torgård – Heggstadmoen, 2017» utarbeidet av STFK er de største 
vareeierne intervjuet og tallene gir en indikasjon på størrelser i området sør for Trondheim. Se tabell 
under. 

(kjerneområdet: Torgård – Heggstadmoen).   

 

Tabell fra Godsprosjektet Torgård ---Heggstadmoen s. 12  Tallverdier pr år, bortsett fra antall biler og turer som er 
pr dag. 

 
I tillegg til semitrailere og vogntog som i stor grad kjører over lange distanser foregår mye av 
leveringer til byen og distriktet med mindre distribusjonsbiler. Disse gjør vanligvis flere turer 
per dag. Er det stor trafikktetthet og for lav kapasitet i veisystemene oppstår det forsinkelser. 
I kjerneområdet for rapporten «Godsprosjektet Torgård – Heggstadmoen» er aktørene bekymret for 
veisystemenes mulighet til å ta unna næringstransporten. Blant de intervjuede har de en årlig 
kostnad på ca. 105 millioner kroner pga. kø i området, noe som tilsvarer ca. 400 timer i kø hver dag. 
Når bilene står i kø kreves det flere biler for å gjøre den samme jobben, dette fører til en «ond» sirkel 
med flere biler og mer kø, med de ulemper det medfører for bla. a. miljøet. 

 

Overføringspotensiale 

 «Godsprosjektet Torgård – Heggstadmoen» avdekte et overføringspotensiale fra vei til bane blant de 
intervjuede vareeiere i kjerneområde på 1,2 mill. tonn, dette tilsvarer årlig ca. 120 000 TEU eller 
60 000 vogntog, dette forutsatt at bane er konkurransedyktig på pris, regularitet og framføringstid. 
Dette overføringspotensialet kommer i tillegg til det som sendes med tog i dag og videre distribueres 
fra Brattøra og Heggstadmoen fra November 2017.  

For å kunne overføre slike godsmengder til tog må den planlagte nye godsterminalen på Torgård 
bygges og det må være kapasitet i linjenettet mellom Østlandet og Trondheim. En ferdig utbygd 
gjennomkjøringsterminal på Torgård vil kunne ta 300 000 TEU pr år. Det er i første omgang planlagt 
en sekketerminal med en kapasitet på 200 000 TEU pr r. 

Hovedtyngden av gods som kommer sjøveien til Trondheimsregionen blir betjent av Trondheim havn 
og Orkanger havn. Trondheim Havn IKS ser på mulighetene for å redusere aktivitetene på Trondheim 

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvy-logistikknutepunkt-i-trondheimsregionen/tiltaksplan-og-overordnet-konsekvensutredning/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvy-logistikknutepunkt-i-trondheimsregionen/tiltaksplan-og-overordnet-konsekvensutredning/
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Havn og muligheter for utvidelse på Orkanger havn, spesielt innen containertransport. Dette kan gi 
en vridning av transportmønsteret, og at mer gods blir transportert inn til Trondheim via E39.  

Ved en større overføring av gods fra vei til sjø vil trafikken langs E39 til og fra Trondheim - Orkanger 
øke i framtiden og transporten fra Trondheimhavn kunne avta noe.    

Godsprosjekt Torgård – Heggstadmoen avdekte et overføringspotensiale fra vei til sjø blant de 
vareeierne som ble intervjuet på 300 000 tonn, tilsvarende 30 000 TEU eller 15 000 vogntog pr år, 
forutsatt at sjø er konkurransedyktig på pris, regularitet og framføringstid.   

En overføring på 1,5 mill. tonn fra vei til bane og sjø tilsvarer mer enn 75 000 vogntog pr år. Denne 
reduksjonen i antall vogntog vil gi positivt utslag på E6 og riksveier mellom Østlandet og Trondheim, 
noe som vil være positivt med tanke på miljø og trafikksikkerhet nasjonalt, men vil ikke medføre en 
reduksjon i belastningen av veinettet i og rundt Trondheim eller på fylkesvegene for øvrig.  Dette 
betyr at økning i framtidig godsmengde inn til Trondheim vil kunne gi en større belastning på 
veinettet i og rundt byen.  

Om vi får et skifte med mer gods over på bane og sjø vil det fortsatt være behov for gode veilenker 
mellom de ulike terminalene og distribusjon videre til vareeiere, utsalg/sluttbruker (last mile). 

Med fortetting inn mot sentrum og målsetning om mindre mulighet for å ha egen bil vil behovet for 
næringstransport i byen øke.  

- Med den store veksten som er ventet i godsdistribusjon/næringstransport i og rundt Trondheim i 
årene fremover blir det viktig å bygge opp under en omstilling til og bruk av miljøvennlige 
kjøretøy, varelevering utenom rushtid/tidsdifferensiering, bedre utnyttelse av eksisterende 
kjøretøy og andre løsninger som samlet ikke krever ny infrastruktur som stimulerer til økt ferdsel 
med privatbil (som igjen kan true null-vekst-målet).  
Et viktig virkemiddel er langsiktige planer for helhetlig og bærekraftig arealutnyttelse (jfr. Det 
interkommunale samarbeidet i Trondheimsregionen, IKAP), som gir forutsigbar næringsutvikling 
og byutvikling (med ønsket fortetting) sett i sammenheng med effektive og miljøvennlige 
næringstransporter.   

 

 

2.3 Godstransportarbeid i Trondheim kommune   
 I lys av byutredningsarbeidet har SINTEF i perioden juni og september i 2017 gjennomført et 
prosjekt, Urban Puzzle, for å få kunnskap om næringstrafikken i regionen, med hovedvekt på 
Trondheim kommune. Med hjelp fra transportører har vi fått tilgang til data om transporter, både 
dynamiske data (posisjon og fart) samt data om transporten (godstype, kjøretøytype osv.). 
Kartleggingsarbeidet ga en database bestående av ca 7 millioner datapunkter, og omtrent 75 000 
kjøreruter. Dataene spenner over en tidsperiode som inkluderer både 2016 og 2017.   

Det er mange og forskjellige aktører som representerer brikker i bytransport. Ved å sette sammen 
brikkene kan man se hele totalbildet, i dette tilfellet næringstrafikk. Ideelt sett burde man ha samlet 
inn data fra alle sammen, men det er et tidkrevende arbeid, noen brikker dekker større deler av 
bildet enn andre. Ved å begynne med de store aktørene, kan man derfor med relativt liten innsats få 
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ut mye informasjon. Store aktører har også som regel bedre kontroll på sine bevegelser enn mindre 
på grunn av behov for flåtestyringssystem.  

Basert på datasettet som ble tilgjengelig ble følgende kart framstilt: 

 
 
Bilde viser tetthet av vareleveranser i sentrale Trondheim, 2017. Ikke overraskende er det størst 
tetthet i områder som Midtbyen, St.Olav Hospital, Gløshaugen, Solsiden, Tunga, Lade, Tiller, Torgård 
osv.  
 
Et annet eksempel på visualisering er kjøretøy per veglenke. Jo større bredde på veglenke, jo flere 
kjøretøy.  
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Her vises antall 2-akslede lastebiler per veglenke, én uke i 2016 sammenlignet med én uke i 2017. 
Dette viser for eksempel litt av effekten av virksomhetsflytting fra Brattøra til Sandmoen/Torgård. 

Kunnskapen fra prosjektet kan oppsummeres i følgende punkter: 

• Stor andel av transportarbeidet i bydistribusjon er faste ruter 
• Kompleks organisering mellom bedrift, kjøretøy og sjåfør 
• Sjåføren må takle skiftende utfordringer i daglig drift med stort innslag av ad hoc hendelser 
• Forbedringspotensial ved varelevering spesielt ved varemottak 

Videre har prosjektet bidratt med kjennskap med at de færreste aktørene har systemer for lagring av 
GPS-data, men det er flere som er i prosess med å anskaffe seg nye flåtestyringssystem som har 
denne muligheten. Det er allikevel mulig å komme langt med "enkle" data som leveringsdata og 
ruteplaner. Dette er mest på grunn av at kjøreruter som regel er fastlagt for hver enkelt bedrift. 

Prosjektet ble gjennomført som en pilot for Trondheim. Det ga et godt bilde på muligheter for å 
videreføre arbeidet med å utvide det geografiske området, involvere flere transportører og 
innlemme flere og nye datakilder. 
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Gruppa for veg- og næringstransport har vurdert hovedvegnettet i Trondheim med tanke på å sikre 
god framkommelighet for næringstransporten (vedlegg 2 og 3). Kartet nedenfor viser hvilke 
veglenker som er de viktigste for alle typer næringstransport (gul strek) og for næringstransport med 
lette biler (blå strek). Noen aktuelle nye veglenker er vist med rød strek. 

 

2.4 Godstransportberegninger i regionale transportmodeller (RTM) 
Godsmatrisen i RTM er basert på en tidligere lastebilundersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) 
supplert med registreringer i Nasjonal vegdatabank(NVDB). Næringstransport (inkludert mobile 
tjenesteytere) er underrepresentert i data fra reisevaneundersøkelser (RVU). Denne 
næringstransportandelen med lette biler er vurdert å være ca 11 % i Trondheim.  

Nullvekst-målet gjelder ikke for næringstrafikken, derfor må ca 25 % av totaltrafikken bli trukket 
fra det totale trafikkarbeidet (kjøretøykm) når virkningene av tiltakene for trafikkbegrensning 
beregnes. Tallet 25 % kommer fram ved å summere de 11 % lette biler med næringstrafikk med de 
14 % tunge biler på vegnettet i Trondheim. 

Jfr «Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene», kap. 2.4 og kap. 5. 
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2.5 Gjennomgangstrafikk  
Nullvekstmålet gjelder heller ikke for gjennomgangstrafikk som passerer kommunegrensene i sør og 
øst. Nedenfor er illustrasjoner som viser andelen gjennomgangstrafikk på E6 fra sør (18 % av 
trafikken ved Klett) og fra øst (23 % av trafikken ved Være.)  

Fram til 2030 en befolkningsvekst på 16 % kunne gi tilsvarende vekst i gjennomgangstrafikken (og 
næringstrafikken) uten at nullvekstmålet brytes. 
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2.6 Relevante FOU prosjekt   

Det finnes mye kunnskap om og erfaringer med tilrettelegging for næringstransport, både på lengre 
distanser og for varedistribusjon i by. Løsninger som skal tilrettelegge for økt varetransport uten økte 
utslipp bør utformes lokalt og innføres i samråd mellom transportnæringen, myndigheter, fagetater 
og andre kompetansemiljøer. Følgende referanseprosjekt (hvor SINTEF har deltatt i) kan gi ytterligere 
kompetansepåfyll og være retningsgivende for valg av løsninger i Trondheim. 

NORSULP 2016-2019 Kompetanseprosjekt som involverer 9 norske kommuner i prosess 
med å etablere bylogistikkplaner for miljøvennlig bylogistikk 

FREVUE 2014-2017 EU prosjekt. Demonstrere bruk av elektriske kjøretøy i 
varedistribusjon i 8 Europeiske byer (inkl. Oslo). 

DYNAMO 2014 Forprosjekt. Gi informasjon om aktivitetsnivå i trafikk til transportør 
og myndighet. 

Grønn Bydistribusjon i 
Oslo 

2011-2014 Identifisere og demonstrere løsninger for miljøvennlig bydistribusjon 

GAZ 2010-2012 Miljøprising i lavutslippssone basert på faktiske utslipp fra kjøretøy 

GOFER 2008-2013 Løsninger for styring og regulering i byområder. En live demo og en 
simulatordemo der sjåfør (langtransport) får informasjon om 
hendelser undervies (mellom sjåfører) og kan planlegge/endre rute 
underveis. 

PRINT 2008-2010 Prioritering av næringstransport i byområder, gjennom bla tilgang til 
kollektivfelt og prioritering i lyskryss. 

SMARTFREIGHT 2008-2010 EU-prosjekt. Styring gjennom IKT, info mellom myndigheter og 
transportører 

Grønn Godstransport 2008-2010 Beregning av miljøkonsekvens og miljøregnskap for 
transportbedrifter. Fra konkrete transportetapper. Brukes i 
bedriftenes miljøregnskap 

 

3 Framtidsscenario 2030 - 2050 

3.1 Trender 
Urbanisering og redusert tilgang til privatbil vil generelt gi økt behov for og etterspørsel av vare- og 
tjenestetransport. Ytterligere fortetting reduserer hver enkelt sin tilgang til individuelle lagre og kjellere 
noe som vil påvirke det framtidige forbruksmønstret. Etterspørsel av service- og håndverkertjenester vil 
øke i takt med befolkningsveksten. Utvikling av lokalsentra og mobilitetssenter med mulighet for tjenester 
og handel for basisbehov vil kunne være en mulighet å løse utviklingen på. Videre vil e-handel/netthandel 
i stadig økende grad utfordre dagens etablerte handelsmønster. Butikkene vil kunne bli utstillingsvindu for 
etablerte kjeder med utstrakt tilbud om netthandel. Nye logistikkløsninger med tilbud om hjemlevering og 
til leveringspunkt f.eks "Post i butikk" vil øke og bidra til at varebiler og tyngre kjøretøy i økende grad 
benytter vegsystemet i boligområder. Bysentrum med restauranter, kulturtilbud og øvrige tjenester og 
opplevelser vil allikevel ha stort behov for varer for å opprettholde sin attraktivitet og utvikling for fortsatt 
å tiltrekke innbyggere, turister og besøkende.  
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Godsmengder i et 25 års perspektiv 

Dersom vi ser for oss en dobling av disse volumene i et 25 års perspektiv vil det innen 2033 gi 
et godsvolum basert på tallene fra 2008 som er slik: 

 
Stipulert godsvolum i år 2033. 100 tonn. (Tabell fra Godsprosjektet Torgård – Heggstadmoen, 2017, s. 16) 

 
Dette vil gi et totalt volum på 23,2 mill. tonn, som gir en utfordring på infrastruktur innen veg, 
skinner og havner. Det vil store krav til riktig og god samferdsels-infrastruktur sammen med 
målrettet satsing på å flytte gods fra veg til sjø og bane.  

De siste 20-25 år har det skjedd en dobling av godsmengdene. Statistisk sentralbyrå indikerer at 
økning brutto nasjonalprodukt (BNP) for fastlands-Norge vil ligge på 2,4% i år 2018, og ut i fra en årlig 
vekst på 2,0 – 2,5 % kan man anta en dobling i godsmengder i løpet av de neste 25 – 30 år. Men ny 
dobling kan ta litt kortere eller litt lengre tid enn 25 – 30 år.  

 

3.2 Logistikk-knutepunkt 
Godsmengdene som skal transporteres til og fra Trondheim forventes å øke i takt med økonomisk vekst 
og økende befolkningstall. For at bane og sjø skal kunne opprettholde og øke sin andel av 
godstransporten må konkurransekraften til disse to transportformene styrkes. 

Regjeringen tar sikte på å lokalisere nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen til Torgård med 
oppstart i andre del av planperioden (forslag til NTP 2018-2029). Dette tilsier at en ny kapasitetssterk og 
effektiv godsterminal på Torgård står klar til bruk tidligst i 2030. En velfungerende terminal på Torgård 
forutsetter også en effektiv distribusjon av varer til/fra terminal. Dette kan skje i kombinasjon av et 
styrket nett av tilførselsveier, andre trafikkstyrende tiltak samt bruk av ny teknologi. Godsterminalen på 
Torgård kan også være en sentral «energistasjon» (hurtiglading, hydrogen, biodrivstoff) som bidrar til at 
varedistribusjonen i Trondheimsregionen kan skje med lave utslipp. 

Containerterminalen som i 2017 bygges på Heggstadmoen er en avlastningsterminal fram til nytt 
logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er etablert. Som nevnt tidligere, tar Regjeringen sikte på at 
denne lokaliseres til Torgård. Det bør vurderes å framskynde tidspunktet for ferdigstilling av ny 
godsterminal på Torgård til 2027 forutsatt at helheten i jernbanens godsstrategi ivaretas.  

Torgård ligger like øst for E6 der krysset på Sandmoen bygges om i 2018. Krysset har stor trafikkbelastning 
i dag, og det må sørges for en vegtilknytning til jernbaneterminalen som har tilstrekkelig kapasitet. 

Brattøra/Nyhavna vil antakelig fremdeles i 2030 i stor grad fungere som knutepunkt for omlasting mellom 
bane og bil, og mellom båt og bil. 
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3.3 Areal og transportplanlegging 
Dagens byutvikling handler blant annet om å legge til rette for ulike brukere og ulike aktiviteter gjennom 
bruk og deling av samme areal, "Shared space" (Department for Transport, 2011). I forlengelsen av 
bymiljøavtaler er flere norske byer i prosess om å inngå byvekstavtaler som skal hensynta sammenhengen 
mellom arealplanlegging, byutvikling og transport.  

I Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 prioriteres midler til effektive areal- og 
transportløsninger, som gir mindre utslipp (Stortingsmelding nr. 33, 2017). Sterkere koordinering av 
boligbygging, arealbruk og utbygging av transportsystemet ved å samordne bymiljøavtalene og 
byutviklingsavtalene til byvekstavtaler er grep for bedre samordning mellom aktørene i byområdene i 
henhold til gjeldende statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). Det understrekes i Nasjonal transportplan at 
kommunene og de regionale og statlige etatene må inkluderer effektiv og miljøvennlig bylogistikk 
som et viktig hensyn i areal- og transportplanleggingen (Stortingsmelding nr. 33, 2017). Virkemidler 
som kan tilrettelegge for mer effektiv bydistribusjon, ligger i stor grad hos kommunene, og 
gjennomføringen av tiltak må skje i samråd med næringslivet.  ll samferdsel starter med 
arealplanlegging. En strategisk arealplan for regionen skal danne grunnlaget for at vi når våre mål. På 
denne måten kan man styre utviklingen slik at man unngår løsninger som øker behovet for transporter. 
Fortetting er kun en del av dette. 

Lokalisering av transportintensive virksomheter til områder nær terminal. Dette øker sannsynligheten for 
at bane vil bli valgt for transport av gods inn/ut fra Trondheimsregionen.  

I Trondheim kommune sin Energi og klimaplan (2017-2030) aktualiseres helhetlig samordnet areal og 
transportutvikling som ivaretar det grønne skiftet.  Planen framhever at arealutviklingen i dag i stor grad 
styres av planlegging og myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven. Kommunene i de store byene 
spiller en sentral rolle og må være en aktiv part i arbeidet med bærekraftig byutvikling og klimavennlig 
arealbruk som krever fellesgrep og stor grad av samordning for å få til gode løsninger i lys av 
nullvekstmålet (Trondheim kommune, 2017). 

 

4 Tiltak 

Fordi nullvekst i varetransport i byene ikke er forenelig med fortettingspolitikken, vil det for byene 
være avgjørende å iverksette løsninger som heller bidrar til nullvekst i utslipp og negative 
miljøeffekter av vare- og nyttetransporten. For at norske byer skal kunne balansere målsettinger om 
fortetting og målsettinger om mer miljøvennlig bytransport, må man derfor identifisere og iverksette 
tiltak som ivaretar varetransportens behov uten at dette går på bekostning av målsettinger om 
nullutslippsmobilitet. Noen spørsmål kan være: 

• Hvilke deler av vare- og tjenestetransporten kan nås med ulike tiltak?  
• Hvordan kan og bør tiltak innføres?  
• Hvordan vil situasjonen bli dersom man fortsetter som i dag, uten tiltak?  
• Hva er den forventede effekten av enkeltstående og kombinasjoner av tiltak?  
• Hvilke tiltak kan Trondheim iverksette for å redusere utslipp og miljøeffekter av veksten i 

varetransporten?  

Nullvekst i persontransport med bil er i stor grad til nytte for næringstransport, men det vil være 
tiltak der det er målkonflikter. I NTP 2018 – 2029 avsnitt 8.3.6 står en del mål og tiltak som er 
relevant for byutredningene: 
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Mål for næringstransport i by: 
• «Det må legges til rette for mer effektive transportkjeder, bedre utnyttelse av transportkapasiteten 

og  en overgang  til  lav-  og        nullutslippsteknologi  også            for nærings- og nyttetransport.» 
• «Regjeringen har satt som mål at innen 2030  skal  varedistribusjonen  i  de  største 

bysentra være tilnærmet nullutslipp»  
• «Det er samtidig avgjørende at kommunene og de regionale og statlige etatene 

inkluderer effektiv og miljøvennlig bylogistikk som et viktig hensyn i areal- og 
transportplanleggingen. 

Ett tiltak er spesielt fremhevet i teksten: «Lokale myndigheter oppfordres til å vurdere 
miljødifferensierte bompengetakster ut fra forurensningen de ulike typene kjøretøy påfører 
lokalmiljøet i byen. Denne typen virkemidler vil kunne gi økonomiske incentiver for næringslivet 
og offentlige aktører til å bruke færre og mer miljøvennlige kjøretøy i byområdene.» Dette er 
derfor et tiltak som er greit å bruke, selv om det gir næringslivet økte kostnader i en 
overgangsperiode. 

Videre står det følgende i tilknytning til byutredningene: «Det er behov for mer kunnskap om 
omfanget av nærings- og nyttetransport i byområdene og hvilke virkemidler som bidrar til økt 
effektivitet og mer miljøvennlige løsninger. Aktuelle tiltak vil bli vurdert i arbeidet med 
byutredningene». 

 

 

Eksempler på tiltak der det ikke er konflikt mellom nullvekstmålet og effektiv godstransport: 

• Tungtransportfelt på strekninger med mye vogntog og semitrailere. Dette kan vurderes 
på strekninger fram mot intermodale terminaler og logistikk- og lagerområder nær 
bysentrum kan det vurderes å regulere arealer for miljøvennlig bydistribusjon. Se 
tiltakskatalog.no 

• Betjente varemottak i kjøpesentra kan være en god løsning for å unngå kø av 
distribusjonsbiler og uheldig parkering. 

• Håndverkere og andre mobile tjenesteytere har ofte behov for å parkere nær kunden 
fordi utstyr og verktøy som skal brukes er i bilen. Reserverte parkeringsplasser for disse i 
stedet for privatbil kan derfor bidra til effektiv tjenesteyting og redusere kostnader. 

• Fjerne gateparkeringsplasser for personbiler og gi større plass for vareleveranser 
• Legge til rette for/ støtte hjemkjøringstjeneste av varer når en handler i bysentrum og 

legge til rette for hjemleveranser ved å legge til rette for mottaksterminaler/- depoter i 
boligområder. Dette kan bidra til å redusere antall handlereiser med personbil 

• Legge til rette for nattleveranser. Dette kan være særlig fornuftig for mottakere som får 
store volumer levert med store biler. 

 

Tiltak for nullvekstmålet som kommer i konflikt med næringstrafikken: 

• Tiltak som gjør det vanskeligere å parkere bil for å laste og losse nær mottaker. Dette er 
for eksempel sykkelfelt og kollektivfelt som innebærer stans forbudt. Løsningen her er å 
integrere varelevering/-henting i planleggingen slik at en finner løsninger som fungerer i 
praksis 

• Etablere omfattende områder med gågater med korte reelle tidsluker for levering (mellom 
åpningstid for butikker og stengningstid for varelevering). En løsning kan være at 
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butikkene får krav om å ta mot varer før åpningstid (se tiltakskatalog.no) eller etableres 
andre løsninger i samarbeid med handelsstanden, sentrumsforeninger og 
transportnæringen. 

• Tiltak som reduserer vegkapasitet og tilgjengelighet for bil uten at en mot behovet for 
framkommelighet og tilgjengelighet for godstransport og mobil tjenesteyting. Dersom 
fremkommelighet og tilgjengelighet for næringstransporter reduseres, bør dette være 
eksplisitt vurdert i forhold til hensyn om å ivareta nullvekstmålet 

 

Det er laget en tiltakskatalog for miljøvennlig godstransport  
http://www.tiltak.no/category/b-endre-transportmiddelfordeling/b-6-gods-og-varetransport-i-by/ 

Aktuelle tiltak i Trondheim kan være: 

• Varelevering kveld og natt 
• Effektivisering av tunge kjøretøyer 
• Lokalisering av godsterminaler 
• Byterminal for gods-/varedistrubisjon 
• Alternative leveringssystemer i by 
• Miljørettet teknologi for håndverks- og servicetransport i by 
• Tungbilruter og tungtrafikknett 
• Tillate næringstransport i kollektivfelt på enkelte lenker og i enkelte tidsrom 

 

4.1 Utnytte tilgjengelig kapasitet  
Ved bruk av teknologi kan man styre tilgjengelighet og dermed utnytte ledig kapasitet. Eksempler er: 

• Bruk av dynamiske skilt; Styring til angitt areal ved bruk av dynamiske skilter evt gi tilgang til 
kollektivfelt i gitte tidsperioder 

• Rimeligere passering (gratis) ved bomstasjoner ved f. eks. natt/kveldslevering  
• Trafikkregulering/hastighetsregulering (40 km/t i bykjernen), unngå fartshumper, grønn bølge 

Transport av gods på bane opplever spesielt sterk konkurranse fra vei på strekningen Østlandet-
Trøndelag. På kort sikt er det viktig at avlastningsterminalen som nå bygges på Heggstadmoen, bidrar til å 
opprettholde jernbanens andel av godstransport. Det er imidlertid flaskehalser knyttet til bruk av 
Heggstadmoen terminal for samlastere som ligger på østsiden av E6. Det er behov for å vurdere tiltak som 
gir bedre framkommelighet for næringstransport på Torgård/Sandmoen/Heggstadmoen-området. 

Konkrete tiltak for å utnytte ledig kapasitet i løpet av døgnet er å gi tilgang til kollektivfelt, prioritere 
kjøretøy med høy utnyttelsesgrad, styre tilgjengelighet eller gi dedikerte slott-tider til laste/losselomme. 
Incentiv om å gi fri passering eller rabattering av bom-passering i gitte (ønsket) tidsrom kan være et 
virkemiddel for å utnytte ledig kapasitet på kveld eller tidlig morgen. 
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4.2 Organisering og samarbeid 
Det er mange aktører som er involvert i utøvelse av bylogistikk og distribusjon av varer og tjenester i 
bykjernen. Å ha kunnskap om de ulike aktørene, hvilke roller de har og ansvarsfelt er vesentlig for å 
komme fram til effektive og miljøvennlige løsninger. Offentlige myndigheter, både lokale, regionale og 
nasjonale legger til rette, styrer og regulerer bylogistikk for i bysentrum. Varemottakerne er både 
offentlige institusjoner og private næringsaktører. I tillegg transportørene som flytter varer fra 
avsender/terminal til mottaker og sluttbruker. Figuren illustrerer involverte aktører og sammenhengen 
mellom lang distanse transport og bydistribusjon/the last mile. 

 

 

Økt kunnskap om det komplekse bylogistikk-bildet og bedre samarbeid mellom aktørene i verdikjeden vil 
kunne gi grobunn for nye måter å utøve transportarbeidet i bykjernen på. Eksempler på tiltak som 
dermed kan være naturlig å vurdere er tilrettelegging og utvikling av knutepunkt, omlastingsterminaler 
nær byen. Dette i kombinasjon med konsolideringssenter eller byterminaler. Herfra kan distribusjon på 
småleveranser gjennomføres med bruk av sykkel, evt el-cargo-bike eller el-traller. 
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Videre kan varemottakere gå sammen om nøytrale biler for distribusjon av geografisk avgrensede 
områder, f. eks Midtbyen eller Lade. Det fordrer at konkurrenter ser gevinster med å samarbeide om 
vareleveringen. Det vil bidra til   færre biler på vegnettet, bedre lasteutnyttelse og økt effektivitet ved 
varemottakene. I dag står gjerne flere transportører i kø og venter på tilgang på varemottak/lasterampe 
mens den enkelte sjåfør løper rundt med pakkene til hver enkelt butikk. Dagens utfordring med blant 
annet matsikkerhet, sentraliserte HUB’er på Østlandet og i Europa, må utfordres for å bedre 
utnyttelsesgraden i den lokale distribusjonen. 

I Gatebruksplanen fra 2007 finnes et forslag til å etablere laste-/losse-soner i Midtbyen. 

 

Foto: Knut Opeide 
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4.3 Teknologi 
Bruk av teknologi for å styre og utnytte ledig kapasitet er omtalt i 4.1. I tillegg er tilrettelegging av 
ladeinfrastruktur og bruk av miljøvennlige kjøretøy gode muligheter for bylogistikk. 

Investeringstakten i transportnæringen er meget høy. Bilparken skiftes ut i hovedsak hvert 3. –6.  år, 
noe som tilsier at det kan bli en ganske kort prosess med omlegging til utslippsfrie biler. Dette kan 
sees i sammenheng med bruk av økonomiske incentiv slik at miljøvennlige kjøretøy oppnår fortrinn 
ved bruk av vareleveringslommer eller generell tilgjengelighet i bykjernen for varelevering. 

 

4.4 Andre 
Varelevering og bylogistikk må tidlig inn i de offentlige planprosessene. I reguleringsplaner må det legges 
til rette for brukermedvirkning. I tillegg må varelevering få egen sosi-kode slik at areal formålet entydig 
avklares. 

Ved oppstart av nye prosjekt må varelevering/renovasjon innarbeides i planprosessene ved utbygging av 
Nyhavna, Brøset, Campus NTNU, Elgeseter gate kan nevnes.  
Felles levering og depot på nye utbyggingsområder må aktualiseres evt med varelevering under bakken 

Det må defineres et overordnet mål med byutviklingen, en kontekst som gjør tiltakene forståelige for folk 
flest. Dette må inn i en kommunikasjonsstrategi som skaper entusiasme og vilje til å nå målet. Viktig at 
beslutningstakere ansvarliggjøres, da det er de som til sist bestemmer hvordan deres varer blir distribuert.  

4.5 Tiltakspakker 
Tiltakene omtalt i kapitlet kan utformes og settes sammen til tiltakspakker i lys av hvilke virkemidler man 
faktisk har, hva man ønsker å oppnå tilpasset den lokale konteksten og byens utfordringer. Eksempler kan 
være: 

• Etablere mobilitetsstasjoner som inkl sykkelparkering, varelevering, matvarebutikker mm. 
• Byterminaler i randsonen som kan nås utenom rushtid.  
• Bruk av nullutslippskjøretøy for å distribuere i sentrum. 
• Dialog mot kjøpesentre for bedre tilrettelegging av inn/utkjøring og koordinering for optimal 

bruk av lasterampe/vareleveringsmottak. 

Tiltak/tiltakspakker må vurderes i lys av utviklingsalternativene for byvekst i Trondheim. Ved å legge 
til rette for økt bruk av kollektiv, sykkel og gange vil det frigjøres kapasitet til næringstransport. Valg 
av tiltak må gjøres for å effektivisere varedistribusjon, begrense bidraget til lokale utslipp slik at bruk 
av tilgjengelig vegkapasitet optimaliseres og samtidig bidrar til en bærekraftig byutvikling. 

Nedenfor er kopi av planforslaget i Gatebruksplanen for midtbyen 2007.  Nordre avlastningsveg er ikke 
vist på dette kartet, men ble åpnet som en ny del av hovedvegnettet i mai 2010. 
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5 Vedlegg 
1. Gjennomgangstrafikk 2016 
2. Vegtiltak og næringstrafikktiltak, notat juni 2017 
3. Tiltakskartskisse vegtiltak og viktige ruter, okt 2017 
4. Trafikkregistreringspunkter 
5. Vegsituasjons-skisse nær Sandmoen, juni 2017 
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 NOTAT 

SAMMENDRAG 
I henhold til «Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene» er I henhold til «Retningslinjer for metodebruk og analyser i 
byutredningene» er virkemiddelpakkene analysert mht. trafikk, mål og samfunnsøkonomi. I tillegg til prissatte (effekt) er det foretatt en 
grov vurdering av ikke-prissatte konsekvenser for temaene Landskapskarakter, Friluftsliv/byliv, Naturmangfold, Kulturarv og 
Naturressurser [jfr. håndbok V712]. Konsekvenser i forhold til Nullalternativet er vist med skala: 
 
Score-tabell for vurdering av tiltakets virkninger. 

Stor forverring Forverring   Ingen endring Forbedring Stor forbedring 

     

Vurderingen er foretatt i følgende trinn: Identifisering av viktige områder for tema, vurdering av virkninger for tema/delområder og en 
samlet vurdering. Identifisering av områder og vurdering er gjort på et overordnet nivå tilpasset en grov tiltaksbeskrivelse. Et mer 
detaljert nivå vil kunne synligjøre flere konflikter.  
Følgende KU-tema gjennomgås: 
 
Forklaring tema innhold for ikke-prissatte konsekvenser. 

Ikke-prissatte 
tema 

Avgrensning mellom temaene Eksempler på deltema (ikke uttømmende) 

Landskaps-
karakter 

Det romlige og visuelle landskapet By- og stedskvaliteter, byform, grønne og blå strukturer, landemerker, 
landformer, bygningsmiljøer. 

Friluftsliv/byliv Landskapet slik folk oppfatter og bruker 
det 

Stedsidentitet, rekreasjonsområder, møteplasser, ferdselsårer for 
gående og syklende, områder til friluftsaktiviteter, strand- og 
elvesoner, parker og grøntdrag 

Naturmangfold Det økologiske landskapet Biologisk mangfold, spredningsveger, leveområder for dyr, fugler og 
insekter mm 

Kulturarv Det kulturhistoriske landskapet Arkeologiske spor, historiske bygninger, plasser og minnesmerker, 
kulturhistoriske landskap 

Naturressurser Produksjonslandskapet Landbruksareal, gårdsmiljø, beitelandskap 



  NOTAT 
Side 3 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

I forhold til landskapskarakter og flere metrobusslinjer kan by- og gatebildet i sentrum og boligområdene bli endret hvis gatene 
må utvides og hus rives. Enkelte grøntdrag vil berøres og Nidelva krysses. Oppgradering av holdeplasser og stasjonsområder 
påvirker omgivelsene. For virkemiddelpakke 2 (dobbeltspor i tunnel mellom Ranheim og Hommelvik) vil Strandsonen fra 
Ranheim til Stjørdal frigjøres, noe som er svært positivt. God plassering og utforming av tunnelportaler ved Ranheim, Være og 
Hommelvik er viktig. Hvis det bygges dobbeltspor mellom Marienborg og Heimdal utfordres et krevende ravineterreng mellom 
Kolstad og Marienborg med nærføring til Nidelva. I analysen er det beregningsmessig ikke forutsatt dobbeltspor til Heimdal.  
 
Det forutsettes god utforming av sykkelparkering ved holdeplassene og at dagens vegnett utnyttes til metro-busstrasé. 
 

I forhold til Friluftsliv/byliv vil turforbindelser opprettholdes, men kan bli lagt om. God tilgjengelighet til holdeplasser kan 
stimulere til økt gange. Gode forhold for syklister stimulerer til økt sykkelbruk. Økt busstrafikk i boliggater kan slå negativt ut. 
Virkemiddelpakke 2 innebærer frigjøring av strandsonen fra Ranheim til Stjørdal noe som vil slå ut positivt. Det kan bli større 
barriere mellom Lade og Ranheim. Mulig konflikt på Svartlamoen. Vurderingen forutsettes at turforbindelser som brytes 
gjenskapes, at bybane følger en av metrobusstraseene samt at det sikres tilstrekkelig sykkelparkering ved 
stasjoner/holdeplasser. 
 

I forhold til Naturmangfold vil flere bekkestrekninger bli berørte: Ilabekken, Steindalsbekken, Stokkanbekken og Vikelva. Det 
samme gjelder for Nidelvkorridoren og Leirelva. Mellom Ranheim og Stjørdal kan forholdene for flere verneområder bli bedre. 
Vurderingen forutsetter at hvis bekkeløp berøres evt. må legges om, skal lukking av bekker søkes unngått. I forhold til 
Kulturarv vil kulturmiljøene på Ranheim og Svartlamoen i virkemiddelpakke 2 berøres og det må der vises ekstra hensyn. 
Spesielt for virkemiddelpakke 3 der Bybane kommer inn til byen, vil det i Midtbyen bli potensielt størst konflikter med 
kulturminner/- miljøer. Der er det mange vernede områder og objekter. Konstruksjoner må i disse områdene avklares med 
vernemyndighetene. 
 
 
I forhold til naturressurser er det spesielt dyrka mark som er utsatt. Dette gjelder både nye traseer for metrobuss, jernbane og 
bybane samt eskalerte behov for knutepunkter bl.a. «park and ride». Hvis jernbanen bygges sør for Trondheim vil dyrka mark 
mellom Klett og Ler være utsatt, mens arealene ved Rotvoll kan bli nedbygget med dobbeltsporet østover. 
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Verdier i delområdene 

Strekning Landskap/ 
sted 

Friluftsliv/ 
byliv 

Natur-mangfold Kulturarv Natur-
ressurser 

1. Støren- Heimdal  
 

     

2. Orkanger-Klett  
 

     

3. Ila-Rissa/Leksvik  
  

     

4. Ranheim-Stjørdal  
 
 

 Strandsone 
frigjøres 

Strandsone frigjøres   

5. Klett-Ila  
 
 

Ravineterreng 
Kolstad-Selsbakk 
Nidelvkorridoren 

 Naturmangfold 
Katten, Kolstad, 
Selsbakk 
Nidelvkorridoren 

  

6. Klett-Sluppen  
 
 

     

7. Charlottenlund  
 
 

     

8. Lade-Ranheim 
 
 

Inngrep på Svart-
lamoen og Rotvoll. 
Tunnelportaler 

Økt barriere i 
strandsonen. 

   

9.Midtbyen/NTNU/Strinda  
 

 

   Vernede 
områder 
Midtbyen og Ila 
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Samlet vurdering 

Samlet vurdering  
Ikke prissatte  

Virkemiddel 
pakke 1    

Virkemiddel 
pakke 2 

Virkemiddel 
pakke 3 

Forutsetninger 

Landskapskarakter 
 

By- og gatebildet i sentrum og 
boligområdene omkring kan bli 
endret ved at gaten må utvides 
og hus rives.  
 
Enkelte grøntdrag vil berøres 
og Nidelva krysses.  
 
Oppgradering av holdeplasser 
og stasjonsområder.  

Som for pakke 1. 
Strandsonen fra Ranheim til 
Stjørdal vil frigjøres. God 
plassering og utforming av 
tunnelportaler ved Ranheim, 
Være og Hommelvik er 
viktig. 
 
Utfordrende ravineterreng 
mellom Kolstad og Marien-
borg med nærføring til 
Nidelva dersom sporendrin-
ger/justeringer her (ikke 
forutsatt i siste versjon av 
virkemiddelpakken). 
 
Kvalitet i utvikling av 
knutepunktene.   
 

Ingen konsekvenser 
utover beskrevet i pakke 
1 og 2. 

God utforming av 
sykkelparkering ved 
holdeplassene. 
 
Utnyttelse av dagens 
vegnett til metro-
busstrasé.  
 

Friluftsliv/byliv 
 

Turforbindelser opprettholdes, 
men kan bli lagt om.  
 
God tilgjengelighet til holde-
plasser kan stimulere til økt 
gange. 
 
Gode forhold for syklister 
stimulerer til økt sykkelbruk.  
 
Økt busstrafikk i boliggater kan 
slå negativt ut. 

Som for pakke 1. Frigjøring 
av strandsonen fra Ranheim 
til Stjørdal.   
 
Kan bli større barriere 
mellom Lade og Ranheim. 
 
Mulig konflikt på Svart-
lamoen. 
 

Som for pakke 1 og 2. 
 

Turforbindelser som 
brytes gjenskapes.  
 
Bybane vil følge en av 
metrobusstraseene. 
 
Sikre tilstrekkelig 
sykkelparkering ved 
stasjoner/holdeplasser 
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Naturmangfold 
 

Flere bekkestrekninger kan bli 
berørte: 
Ilabekken 
Steindalsbekken 
Stokkanbekken 
Vikelva 

Som for pakke 1. 
Mellom Støren og Klett kan 
flere områder bli berørte, 
vesentlig bekkefar. Det 
samme gjelder til en viss 
grad for Nidelvkorridoren og 
Leirelva.  
 
Mellom Ranheim og Stjørdal 
kan forholdene for flere 
verneområder bli bedre.  
 

Som for pakke 1 og 2. Bekkeløp legge om og 
lukking av bekker 
søkes unngått. 

Kulturarv 
 

 På Ranheim og 
Svartlamoen er det kultur-
miljøer der det må vises 
ekstra hensyn. 

Det er i midtbyen i 
Trondheim det vil bli 
størst konflikter med 
kulturminner/-miljøer. Der 
er det mange vernede 
områder og objekter. 
Konstruksjoner må i disse 
områdene avklares med 
vernemyndighetene.  
 

 

Naturressurser 
 

 Dyrka mark mellom Klett og 
Ler og på Rotvoll kan bli 
nedbygget. 
 

Som for pakke 2.  
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1 OPPGAVEN 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Byutredningene skal være et faglig grunnlag for kommende 
forhandlinger om byvekstavtaler og mulig grunnlag for arbeidet 
med Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Ved inngåelse av 
bymiljøavtaler og byvekstavtaler vil staten stille krav om at det 
foreligger utredninger som gir et samlet bilde av aktuelle 
virkemidler og kostnader for å nå nullvekstmålet i hvert enkelt 
byområde. Føringer for arbeidet med denne byutredningen er gitt 
fra staten i «Mandat for byutredning i Trondheim» [i]. 

Byutredningen skal vurderes med hensyn til hele det funksjonelle 

bo- og arbeids-markedsområdet i Trondheimsregionen. Siden 

arealplanlegging i omegnskommunene kan påvirke muligheten for 

å oppnå nullvekst i Trondheim, skal omegnskommunene inngå i 

utredningen.  

Regionrådet i «Trondheimsregionen» involveres i arbeidet. I 2016 

omfattet dette kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Klæbu, 

Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik. I og med 

at Trondheimsregionen er navn på et organ, vil også det 

geografiske analyseområdet benevnes «Trondheimsområdet». 

 

Etter at virkningspakkene er analysert mht. trafikk og mål skal det 

gjennomføres en grov samfunnsøkonomisk analyse. Her skal ikke-

prissatte konsekvenser vurderes som virkninger. Konsekvenser i 

forhold til Nullalternativet skal markeres med + eller – slik at 

beslutnings-takere kan vurdere dette opp mot prissatte 

konsekvenser.  

Denne delrapporten vurderer de ikke-prissatte konsekvensene i 

prosjektet.   

 

 
Figur 1-1: Oversikt Trondheimsregionen (- området). Kilde: 

www.trondheimsregionen.no

 

http://www.trondheimsregionen.no/


 NOTAT 

1.2 Metode  

Metoden er beskrevet i «Retningslinjer for metodebruk og analyser 

i byutredningene». Den er delt inn i: 

 Innledende arbeider (eksisterende bakgrunnskunnskap, 

vurdere hvilke fagtema som bør utredes, definisjon av tiltak 

og virkemiddelpakkene) 

 Identifisering av viktige områder for fagtema  

o Kun relevante tema skal med, basert på faget  

o Inndeling av delstrekninger/områder (i ly av hvor 

tiltakene kommer) 

o Verdier i definerte områder (for hvert ku tema hvis 

relevant) 

 Vurdering av tiltakets virkninger for hvert fagtema, del-

område, positiv eller negativ virkning ift. 0-alternativet 

 Samlet vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene 

(tekstlig redegjøre for fordeler og ulemper)  

 

Både identifisering av områder og vurderinger er gjort på et 

overordnet nivå. Et mer detaljert nivå forventes å få frem flere 

konflikter, men dette er det ikke grunnlag for med tanke på nivået 

tiltakene/virkemiddelpakkene er definert på. 

De fem fagtemaene er behandlet og vist i kapitel 4.  

Virkningene av virkemiddelpakkene er behandlet i kapitel 4.  

Følgende viser hvordan konsekvensene evalueres:  

Tabell 1-1: Score-tabell for vurdering av tiltakets virkninger. 

Stor 
forverring 

Forverring   Ingen 
endring 

Forbedring Stor 
forbedring 

     

Tabell 1-2: Forklaring tema innhold for ikke-prissatte konsekvenser. 

Ikke-prissatte 
tema 

Avgrensning mellom temaene Eksempler på deltema (ikke uttømmende) 

Landskapskarakter Det romlige og visuelle 
landskapet 

By- og stedskvaliteter, byform, grønne og blå strukturer, landemerker, landformer, 
bygningsmiljøer. 

Friluftsliv/byliv Landskapet slik folk oppfatter 
og bruker det 

Stedsidentitet, rekreasjonsområder, møteplasser, ferdselsårer for gående og 
syklende, områder til friluftsaktiviteter, strand- og elvesoner, parker og grøntdrag 

Naturmangfold Det økologiske landskapet Biologisk mangfold, spredningsveger, leveområder for dyr, fugler og insekter mm 

Kulturarv Det kulturhistoriske landskapet Arkeologiske spor, historiske bygninger, plasser og minnesmerker, 
kulturhistoriske landskap 

Naturressurser Produksjonslandskapet Landbruksareal, gårdsmiljø, beitelandskap 
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2 VIRKEMIDDELPAKKENE 

2.1 Arealalternativene 

Disse evalueres ikke med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser.  

2.2 Nullalternativet 

 Befolkningsprognose i 2030 fordelt ihht.  

o Arealbruksalternativ Kollektiv 

 Transportstruktur veg: 

o E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen 

o Oppstartportefølje Nye veier a/s (E6 sør og øst for 

Trondheim) 

o Bompengeinnkreving på E39 til Skaun/Orkdal 

avviklet i 2017 (var innkreving i Nullsituasjon 2016) 

o Nydalsbrua 

 Transportstruktur jernbane: 

o Elektrifisering Trønderbanen 

o Leangen stasjon 

 Transportstruktur Fylkeskommunal: 

o Metrobuss 2019 

o Ny rutestruktur buss (Metrobuss) 

2.3 Basis virkemiddelpakker 

Det er satt opp følgende prinsipielle alternativ: 

 Økonomi 

 Kollektiv 

 Gang og sykkel 

 

 

Gang/sykkel: 

 
Figur 2-1: Gang/ og sykkelvegnettet i 2016 og Nullalternativet 
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Gang og sykkel:  

1) Sykkel-ekspressveger (høystandard) 
2) Tiltak på hovedvegnett i Trondheim 
3) Andre tiltak i Trondheim 
4) Tiltak i nabokommuner 
5) Sykkelparkering 
6) Drift og vedlikehold 
7) Andre tiltak og teknologi 

 

Kollektiv:  

Trinn 1:  
 

 Tre nye knutepunkt: Klett – Sluppen – 

Ranheim 

 Tre omstigningspunkt omkjøringsvegen 

 Nye Metrobusslinjer (3 stk) 

 Ringlinje (Byåsen-Sluppen-Omkjøringsvegen-

Tunga-Lade-Brattøra) 

 Konkrete fremkommelighetstiltak for buss 

Trinn 2:  

 
 Dobbeltspor Marienborg – Stjørdal, gir 

mulighet for 

o 15 min frekvens Marienborg – Stjørdal 

o 30 min frekvens Melhus - Steinkjer 

 Flere tog fra Røros og Oppdal gir 1-times 

frekvens Støren-Melhus 

 Knutepunktutvikling på viktige togstasjoner  

 Nye regionbusser Melhus-Malvik og Skaun–

Malvik 

Trinn 3: 

 
 Lokal baneløsning i Trondheim (bybane) 

 

Økonomi: 

Bomtakster:  
 

 Ingen nye bomstasjoner 

 På E6 bomsatser som i bompengesøknad 
(Nye Veier a/s; E6 Ranheim-Åsen & E6 
Ulsberg-Melhus) 

 Dobbel takst (VP I og VP II) og firedobling 
av bomtakster (VP III) i øvrige 
eksisterende innkrevingspunkter  

 Innføring av nye bomstasjoner og/eller 
økte bomsatser på E6 vil gi mindre økning 
i bomsatser i eksisterende 

Parkering:  
 

 Utvidelse og forenkling av eksisterende 
parkeringssoner 

 Det er lagt inn økte parkeringsavgifter for 
arbeidsparkering og korttidsparkering: 

 Sammenlignet med dagens situasjon vil 
noen få betydelig økte avgifter mens 
andre delområder allerede har inne 
foreslått avgiftsnivå 

 Det er forutsatt samme andel med gratis 
arbeidsparkering som i 0-alternativet (ca. 
50 % betalende) 

 Det er ikke innført parkeringsavgift i 
omegnskommuner i beregningene 
 

 
 



 NOTAT 

2.4 Sammensatte virkemiddelpakker 

Etter å ha vurdert resultatene fra basis virkemiddelpakkene, er disse satt sammen og kombinert inn i 3 virkemiddel-pakker: 

 
 

I (+metrobuss & 

bomavgift & 

parkering) 

II (+tog & 

parkering) 

III (+bybane & 

økonomi) 

Nullalternativet. Metrobuss 2019    

 
NTP 2018-2029 for jernbane og 

veg 
   

G/S-tiltak Massiv satsing X X X 

Kollektiv 

Økt Metrobuss (trinn 1) X X X 

+ Jernbanesatsing (trinn 2)  X X 

+ Bybaneløsning i Trondheim 

(trinn 3)  
  X 

Økonomi 

Økt bomavgift (2x) & samme 

parkeringstakst som idag 
  X 

Økt bomavgift (2x) & 

parkeringstiltak 
 X  

Økt bomavgift (2x) & ytterligere 

parkeringstiltak 
X   

 

 

 

 

 



 NOTAT 

2.4.1 Virkemiddelpakke 1 

Følgende viser oversikt over virkemiddelpakken slik de er satt sammen:

 
Gang/sykkel:  

 Som beskrevet i kapittel 2.3 
 
Økonomi:  

 Som beskrevet i kapittel 2.3 
 
Kollektiv: 

 Trinn 1 jfr. kapittel 2.3 
 Se Figur 2-2 

 

 
Figur 2-2: Utvidet metrobussystem fra 2030 
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2.4.2 Virkemiddelpakke 2 

 
Gang/sykkel:  

 Som beskrevet i kapittel 
2.3 

 
Økonomi:  

 Som beskrevet i kapittel 
2.3 

 
Kollektiv: 

 Trinn 1 jfr. kapittel 2.3, 
se Figur 2-2 

 Trinn 2 jfr. kapittel 2.3, 
Se Figur 2-3 

 

 
Figur 2-3: Dobbeltspor jernbane Heimdal-Trondheim-Stjørdal. Buss i Trondheim som Trinn 1 

 

 

 

/ Heimdal 
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2.4.3 Virkemiddelpakke 3 

 
Gang/sykkel:  

 Som beskrevet i kapittel 2.3 
 
Økonomi:  

 Som beskrevet i kapittel 2.3 
 
Kollektiv: 

 Trinn 1 som beskrevet i kapittel 
2.3, se Figur 2-2 

 Trinn 2 som beskrevet i kapittel 
2.3, Se Figur 2-3 

 Trinn 3 som beskrevet i kapittel 
2.3, Se Figur 2-4 

 
Figur 2-4: Figuren viser Metrobuss M4, M5 og M6 slik de er definert i Trinn 1 samt Bybane (svart strek) som tilhører 
trinn 3. 
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3 IDENTIFISERING AV VIKTIGE OMRÅDER  

3.1 Delstrekninger  

1. Støren- Heimdal (tog, buss og sykkel). Økt frekvens. 

Ingen arealinngrep. 

 

2. Orkanger-Klett (buss og sykkel). Økt frekvens og mulig 

arealinngrep i Buvika for sykkel. Sykkel på gamle E39. 

 

3. Ila-Rissa/Leksvik (buss og sykkel). Sykkelveg kan 

medføre terrenginngrep.  

 

4. Ranheim-Stjørdal (tog, buss og sykkel). Økt frekvens for 

buss og tog. Arealinngrep for dobbeltspor tog, 

tunnelportaler, utvidelse stasjoner. Sykkeltraseer kan 

berøre private hager og dyrka mark. 

 

 

 

 

Figur 3-1: Kartet viser med skravur og tall delstrekningene i området 
rundt Trondheim kommune. Knutepunktene er markerte 
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5. Klett-Ila (tog, buss, metrobuss, bybane, sykkel). Flere tog i 

dagens spor. Utvidelse Byåsvegen mht. buss. Sykkeltrasé 

kan gi inngrep i hager. Inngrep i Nidelvkorridoren, 

kulturmiljø ved Marienborg og Ila. 

 

6. Klett-Sluppen (buss, metrobuss, gang/sykkel). 

Nidelvskorridoren. 

 

7. Charlottenlund (buss, metrobuss, gang/sykkel). Inngrep i 

grønnstruktur med bekkedrag, hager. 

 

8. Lade-Ranheim (tog, buss, sykkel). Dobbeltspor kan gi 

medføre inngrep på Svartlamoen, Lademoen kirkegård, 

Rotvolljordene, tunnelportal Ranheim ved Ranheim 

papirfabrikk). Sykkeltraseer kan medføre inngrep i hager.  

 

9. Midtbyen/NTNU/Strinda (tog, buss, metrobuss, bybane, 

sykkel). Utvidelse av gatenettet kan medføre riving av 

bygninger, felling av trær, inngrep i plasser, kryssing 

Nidelva, kulturminner. Inngrep i grønnstruktur med 

bekkedrag og hager. 

 

  Figur 3-2: Kartet viser med skravur og tall delstrekningene i Trondheim   
  kommune. Knutepunktene er markerte.  
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3.2 Viktige verdier i delområdene 

Omfangsvurderinger/verdi: Hvis lokal, regional eller nasjonal verdi, så kan temaet vurderes videre. Ellers tas ikke strekning og tema med 

videre. Kun områder med stor verdi og potensial for store positive (grønt) eller negative (rødt) konflikter vises i tabellen. Vurderingene 

baserer seg på tilgjengelig bakgrunnsinformasjon, og det er ikke gjort nye registreringer.   

Tabell 3-1: Verdieri delområdene 

Strekning Landskap/ 
sted 

Friluftsliv/ 
byliv 

Natur-
mangfold 

Kulturarv Natur-
ressurser 

1. Støren- Heimdal  
 

     

2. Orkanger-Klett  
 

     

3. Ila-Rissa/Leksvik  
  

     

4. Ranheim-Stjørdal  
 
 

 Strandsone 
frigjøres 

Strandsone 
frigjøres 

  

5. Klett-Ila  
 
 

Ravineterreng 
Kolstad-
Selsbakk 
Nidelvkorridoren 

 Naturmangfold 
Katten, Kolstad, 
Selsbakk 
Nidelvkorridoren 

  

6. Klett-Sluppen  
 
 

     

7. Charlottenlund  
 
 

     

8. Lade-Ranheim 
 
 

Inngrep på 
Svart-lamoen og 
Rotvoll. 
Tunnelportaler 

Økt barriere i 
strandsonen. 

   

9.Midtbyen/NTNU/Strinda  
 

 

   Vernede 
områder 
Midtbyen og Ila 
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4 VURDERING AV TILTAKETS VIRKNINGER  

4.1 Landskap/sted/by-karakter 

Samlet vurdering  
Ikke prissatte  
temaer 

Virkemiddel 
Pakke 1    
          

Virkemiddel 
Pakke 2 
 

Virkemiddel 
Pakke 3 
 

Forutsetninger 

Strekning 1 
Støren- Heimdal 
 

Oppgradering av kvaliteter ved 
stasjonene med mulig 
integrering i stedet.  
 

Ved knutepunktene Støren, 
Lundamo, Ler, Melhus og Klett vil 
det kunne skje 
endringer/forbedringer av 
stedskvaliteter i stasjons-området. 
 

Som for pakke 
2. 
 

God utforming med 
tilstrekkelig kapasitet 
for bil- og sykkel-
parkering. 
 

+ + + 

Strekning 2 
Orkanger-Klett 
 

Oppgradering av kvaliteter ved 
stasjonene med mulig 
integrering i stedet.  
 

Som for pakke 1 Som for pakke 1 
og 2 

God utforming av bil- 
og sykkelparkering i 
Orkanger. 

   

Strekning 3 
Ila-Rissa/Leksvik 
 

Oppgradering av kvaliteter ved 
stasjonene med mulig 
integrering i stedene. 
 

Som for pakke 1 Som for pakke 1 
og 2 

God utforming av bil- 
og sykkelparkering i 
Rissa og Leksvika. 
 

   

Strekning 4 
Ranheim-Stjørdal 
 

Oppgradering av kvaliteter ved 
stasjonene Ranheim og 
Hommelvik med mulig 
integrering i stedene. 

Som for pakke 1. 
Strandsonen frigjøres mellom 
Ranheim og Stjørdal. God 
plassering og utforming av 
portaler til tunnelen mellom 
Ranheim og Hommelvik.  
 

Som for pakke 1 
og 2 

God utforming av bil- 
og sykkelparkering 
på Ranheim og i 
Hommelvik. 
 

 + + 
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Strekning 5 
Klett-Ila 
 

Mulige inngrep i grønnstruktur. 
Utvidelse av enkelte veger kan 
medføre riving av hus, inngrep i 
hager og endring av gatebildet. 
Utforming av kryssing av 
Nidelvkorridoren ved Sluppen. 
Utvikling av stasjons-området på 
Heimdal med god integrering i 
stedet. 
 

Som for pakke 1. 
Kan bli utfordringer ift. 
landskapsinngrep i det bratt 
ravineterrenget langs dagens 
trasé og nærføring til Nidelva fra 
Selsbakk og innover mot Ila 
dersom det skjer utbedringer/ 
endringer på jernbanetraseen.  
 

Som for pakke 1 
og 2. 
Bybane vil følge 
en av 
metrobuss-
traseene. 

Utnyttelse av dagens 
vegnett til 
metrobusstrasé.  
God utforming av 
sykkelparkering på 
Heimdal, Stavset og 
Flatåsen er viktig. 
 

- - -- 

Strekning 6 
Klett-Sluppen 
 

Mulig inngrep i mindre 
grøntområder.  
Utvidelse av enkelte veger kan 
medføre riving av hus, inngrep i 
hager og endring av gatebildet. 
 

Som for pakke 1. Som for pakke 
1. 
 
Bybane vil følge 
en av metro-
busstraseene. 
 

Utnyttelse av dagens 
vegnett til 
metrobusstrasé.  
 
God utforming av 
sykkelparkering på 
Risvollan. 

- - - 

Strekning 7 
Charlottenlund 
 

Nærføring til Rotvoll-jordene. 
Kryssing av Stokkanbekken gis 
en riktig plassering og god 
utforming. 
 

Som for pakke 1. Som for pakke 
1. 
 
Bybane vil følge 
en av metro-
busstraseene. 
 
 
 
 
 

Utnyttelse av dagens 
vegnett til metrobuss-
trasé. 
 
Alle bekker krysses 
med bro. 
 
Det planlagte bolig-
området på Overvik 
ikke er bygget.   

- - - 

Strekning 8 
Lade-Ranheim 
 

Enkelte sykkeltraseer kan 
medføre inngrep i hager og 
fjerning av vegetasjon. 

Som for pakke 1. 
Dobbeltspor kan medføre inngrep 
på Svartlamoen, Lademoen 
kirkegård, Rotvolljordene og 

Som for pakke 1 
og 2. 
 

God utforming av 
sykkelparkering ved 
stasjonsområdene. 
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tunnelportal ved Ranheim papir-
fabrikk. 
Forbi Nedre Charlottenlund og 
Grillstad kan hus måtte fjernes. 
Stasjonsområdene bidrar til 
oppgradering av området. 
 

 -- -- 

Strekning 9 
Midtbyen/NTNU/ 
Strinda 
 

God utforming av holde-plasser 
tilpasset bybildet kan medføre 
en oppgradering lokalt.  
Mulig inngrep i mindre 
sentrumsnære grøntområdet. 
Utvidelse av enkelte veger kan 
medføre riving av hus, inngrep i 
hager og endring av gatebildet. 
 

Som for pakke 1.  Som for pakke 1 
og 2.  

God utforming av 
sykkelparkering ved 
holdeplassene. 

   

Samlet vurdering By- og gatebildet i sentrum og 
bolig-områdene omkring kan bli 
endret ved at gaten må utvides 
og hus rives.  
Enkelte grøntdrag vil berøres og 
Nidelva krysses.  
Oppgradering av holde-plasser 
og stasjonsområder.  

Som for pakke 1. 
Strandsonen fra Ranheim til 
Stjørdal vil frigjøres. God 
plassering og utforming av 
tunnelportaler ved Ranheim, 
Være og Hommelvik er viktig. 
Utfordrende ravineterreng mellom 
Kolstad og Marienborg med 
nærføring til Nidelva dersom 
sporendringer. 
Kvalitet i utvikling av knute-
punktene.   
 

Ingen 
konsekvenser 
utover beskrevet 
i pakke 1 og 2. 

God utforming av 
sykkelparkering ved 
holdeplassene. 
 
Utnyttelse av dagens 
vegnett til 
metrobusstrasé.  
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4.2 Friluftsliv/byliv 

Samlet vurdering  
Ikke prissatte  
temaer 

Virkemiddel 
Pakke 1    
         

Virkemiddel 
Pakke 2 

Virkemiddel 
Pakke 3 

Forutsetninger 

Strekning 1 
Støren- Heimdal 
 

Attraktiv sykkelparkering med god 
tilgjengelighet.  
 

Som for pakke 1.  Som for pakke 
1 og 2 

Tilstrekkelig antall  
p-plasser 

+ + + 

Strekning 2 
Orkanger-Klett 
 

Sykkelvegsystem i Orkanger og link 
på strekning i Buvika er positivt som 
ferdselsårer for sykkel. 
 

Som for pakke 1.  Som for pakke 
1 og 2 

Egen sykkeltrasé 

+ + + 

Strekning 3 
Ila-Rissa/Leksvik 
 

Attraktiv sykkelparkering med god 
tilgjengelighet i Rissa og Leksvik.  
 

Som for pakke 1.  Som for pakke 
1 og 2 

Tilstrekkelig antall 
p-plasser 

   

Strekning 4 
Ranheim-Stjørdal 
 

Attraktiv sykkelparkering med god 
tilgjengelighet på Ranheim, 
Hommelvik og Stjørdal.  

Som for pakke 1. Frigjør 
strandsone der det kan 
legges til rette for ferdsel og 
opphold. Statlig sikrete 
friluftsområder som Hans-
bakkfjæra, Væresholmen og 
Midtsandtangen får bedre 
forhold. Sikre god tilgjenge-
lighet fra omgivelsene. 

Som for pakke 
1 og 2 

Tilstrekkelig antall  
p-plasser 

+ ++ ++ 

Strekning 5 
Klett-Ila 
 

Enkelte forbindelser til marka kan bli 
endret.  
Økt barriere.  
God tilgjengelighet til 
bussholdeplasser. 

Som for pakke 1. 
Enkelte lokale turområder 
kan bli påvirket. Økt barriere.  
Attraktiv sykkelparkering med 
god tilgjengelighet på 
Heimdal.  

Som for pakke 
1 og 2.  

Sikre turforbindelser 
på tvers av traseene.  
Bybane vil følge en av 
metrobusstraseene. 

 - - 
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Strekning 6 
Klett-Sluppen 
 

Enkelte lokale rekreasjonsområder 
kan bli påvirket. 
God tilgjengelighet til holdeplasser 
kan stimulere til økt gange. 
 

Som for pakke 1. Som for pakke 
1 og 2. 

God tilgjengelighet til 
holdeplasser. 
 
Bybane vil følge en av 
metrobusstraseene. 

- - - 

Strekning 7 
Charlottenlund 
 

Stokkanbekken med turvei opprett-
holdes. Nærføring til rekreasjons-
områder på Ranheim og Overvik. 
God tilgjengelighet til holdeplasser er 
viktig. 
 

Som for pakke 1.  Som for pakke 
1 og 2. 

Alle bekker krysses 
med bro. 
 
Bybane vil følge en av 
metrobusstraseene. 
 
    

Strekning 8 
Lade-Ranheim 
 

Utvidet sykkelveinett. Som for pakke 1.  
Økt barriere i strandsonen.  
Nærmiljøet på Svartlamoen 
kan bli påvirket. Økt støy i 
bolig og rekreasjons-
områder. 

Som for pakke 
1 og 2. 

Bybane vil følge en av 
metrobusstraseene. 
 

 -- -- 

Strekning 9 
Midtbyen/NTNU/ 
Strinda 
 

Stimulerer til gode forhold for 
fotgjengere i sentrum. 
Mindre biltrafikk pga. flere busser. 
Antall busser i gatene kan nå et 
metningspunkt.   
 

Som for pakke 1.  Som for pakke 
1 og 2. 

Sikre god 
tilgjengelighet til 
holdeplasser. Sikre 
brede fortau langs 
traseene. 
Bybane vil følge en av 
metrobuss-traseene.  + + + 

Samlet vurdering Turforbindelser opprett-holdes, men 
kan bli lagt om.  
God tilgjengelighet til holdeplasser 
kan stimulere til økt gange. 
Gode forhold for syklister stimulerer 
til økt sykkelbruk.  
Økt busstrafikk i boliggater kan slå 
negativt ut. 

Som for pakke 1.  
Frigjøring av strandsonen fra 
Ranheim til Stjørdal.   
 
Kan bli større barriere mellom 
Lade og Ranheim. 
Mulig konflikt på 
Svartlamoen. 

Som for pakke 
1 og 2. 
 

Turforbindelser som 
brytes gjenskapes.  
 
Bybane vil følge en av 
metrobusstraseene. 
Sikre tilstrekkelig 
sykkelparkering ved 
stasjoner/holdeplasser 
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Kilde: Naturbasen (Miljødirektoratet) 

4.3 Naturmangfold  

Samlet vurdering  
Ikke prissatte  
temaer 

Virkemiddel 
Pakke 1    
          

Virkemiddel 
Pakke 2 
 

Virkemiddel 
Pakke 3 
 

Forutsetninger 

Strekning 1 
Støren- Heimdal 
 

 Verneområder i hht. naturbasen som kan bli 
berøre er: Gaulfossen, Lundesokna, Møsta, 
Gammelelva, Stokkanbekken, Havdal 
 

Som for 
pakke 2. 

 

 - - 

Strekning 2 
Orkanger-Klett 

    

Strekning 3 
Ila-Rissa/Leksvik 

    

Strekning 4 
Ranheim-Stjørdal 
 

 Verneområder som kan få bedre forhold er: 
Midtsanden, Malvikbukta, Leangbukta, 
Vikelva. 
 

Som for 
pakke 2. 

 

 ++ ++  

Strekning 5 
Klett-Ila 
 

Verneområde som kan 
bli berørt: Ilabekken 

Som for pakke 1.  
Verneområder som kan bli berørte: 
Leirelva, Sluppen, Stavne, Marienborg. 
Sør for Kattem er det områder som er svært 
viktige lokalt og viktige regionalt.  
 

Som for 
pakke 1 og 
2. 

Bybane vil følge en av 
metrobusstraseene. 

 - - 

Strekning 6 
Klett-Sluppen 
 

Verneområde som kan 
bli berørt: 
Steindalsbekken 
 

Som for pakke 1.  Som for 
pakke 1 og 
2. 

Bybane vil følge en av 
metro-busstraseene. 

- - - 
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Strekning 7 
Charlottenlund 
 

Verneområder som kan 
bli berørte: 
Stokkanbekken, Vikelva 
 

Som for pakke 1.  Som for 
pakke 1 og 
2. 

Bybane vil følge en av 
metro-busstraseene. 

- - - 

Strekning 8 
Lade-Ranheim 
 

 Verneområder som kan bli berør: 
Lademoen kirkegård, Dr. Mauds minne, 
Rotvoll allé/Schmettows allé. 
 

Som for 
pakke 2. 

 

 - - 

Strekning 9 
Midtbyen/NTNU/ 
Strinda 
 

Verneområder som kan 
bli berørte: Marinen, 
E.C.Dahs park 
 

Som for pakke 1.  Som for 
pakke 1 og 
2. 

Bybane vil følge en av 
metro-busstraseene. 

- - - 

Samlet vurdering Flere bekkestrekninger 
kan bli berørte.  

Som for pakke 1. 
Mellom Støren og Klett kan flere områder 
bli berørte, vesentlig bekkefar. Det samme 
gjelder for Nidelvkorridoren og Leirelva.  
 
Mellom Ranheim og Stjørdal kan forholdene 
for flere verneområder bli bedre.  
 

Som for 
pakke 1 og 
2. 

Bekkeløp legge om og 
lukking av bekker 
søkes unngått. 

 

Kilde: Naturbasen (Miljødirektoratet) og Trondheim kommune temakart (naturtyper og biologisk mangfold) 
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4.4 Kulturarv 

Samlet vurdering  
Ikke prissatte  
temaer 

Virkemiddel 
Pakke 1    
     

Virkemiddel 
Pakke 2 
 

Virkemiddel 
Pakke 3 
 

Forutsetninger 

Strekning 1 Støren- 
Heimdal 

    

Strekning 2 Orkanger-
Klett 

    

Strekning 3 Ila-
Rissa/Leksvik 

    

Strekning 4 Ranheim-
Stjørdal 

    

Strekning 5 Klett-Ila     

Strekning 6 Klett-
Sluppen 

    

Strekning 7 
Charlottenlund 
 

Presthus gård 
Rotvoll alleen/ 
Schmettows allé 
 

Som for pakke 1. Som for pakke 1.  

- - - 

Strekning 8 
Lade-Ranheim 
 

Kulturmiljø ved Dronning 
Mauds minne 

Som for pakke 1. 
Kulturmiljø ved Dronning 
Mauds minne og Ranheim 
papirfabrikk. 
Rotvollalleen/Schmettows 
allé 
 

Som for pakke 1 og 2.  

- - - 

Strekning 9 
Midtbyen/NTNU/ 
Strinda 
 

 Dora-området og 
Svartlamoen er definert 
som kulturmiljø. 
 

Som for pakke 2. 
Hele midtbyen er definert som 
kulturmiljø. Østre del (øst for 
Prinsensgate) er automatisk 
fredet. 
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Elgeseter bro og Bakke kirke er 
automatisk fredet. 
NTNU-området er definert som 
kulturmiljø. 
 
Det er først og fremst ved 
holdeplassene der konstruksjoner 
kan bli forstyrrende mot 
verneverdig bygninger det er 
problematisk. Dette må avklares 
med vernemyndighetene. 
 

 - -- 

Samlet vurdering  På Ranheim og 
Svartlamoen er det kultur-
miljøer der det må vises 
ekstra hensyn. 

Det er i midtbyen det vil bli størst 
konflikter med kulturminner/-
miljøer. Der er det mange vernede 
områder og objekter. 
Konstruksjoner må i disse 
områdene avklares med 
vernemyndighetene.  
 

 

 

Kilde: Askeladden (RA) og Naturbasen (Miljødirektoratet) 
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4.5 Naturressurser 

Samlet vurdering  
Ikke prissatte  
temaer 

Virkemiddel 
Pakke 1    
          

Virkemiddel 
Pakke 2 
 

Virkemiddel 
Pakke 3 
 

Forutsetninger 

Strekning 1  
Støren- Heimdal 
 

 Dyrkamark i Melhus 
(Jaktøya) og ved Ler.  
Først og fremst arealbeslag  
ved stasjonene.  
 

Som for pakke 2. Utvidelser skjer i 
tettstedene. 

    

Strekning 2 Orkanger-Klett 
 

    

Strekning 3 Ila-Rissa/Leksvik 
 

    

Strekning 4 Ranheim-
Stjørdal 
 

    

Strekning 5 Klett-Ila 
 

    

Strekning 6 Klett-Sluppen 
 

    

Strekning 7 Charlottenlund 
 

    

Strekning 8 
Lade-Ranheim 

 Dyrka mark på Rotvoll jordene  
og ved tunnelportal Ranheim. 
 

Som for pakke 2 Rotvoll-området er 
ikke bygget ut. 

 - -  

Strekning 9 
Midtbyen/NTNU/ 
Strinda 

    

Samlet vurdering  Dyrka mark mellom Klett og Ler og på 
Rotvoll kan bli nedbygget. 
 

Som for pakke 2.  
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5 SAMLET VURDERING AV IKKE-PRISSATTE TEMA 
 
Tabell 5-1:Samlet vurdering 

Samlet vurdering  
Ikke prissatte  

Virkemiddel 
pakke 1    

Virkemiddel 
pakke 2 

Virkemiddel 
pakke 3 

Forutsetninger 

Landskapskarakter 
 

By- og gatebildet i sentrum og 
boligområdene omkring kan bli 
endret ved at gaten må utvides 
og hus rives.  
 
Enkelte grøntdrag vil berøres 
og Nidelva krysses.  
 
Oppgradering av holdeplasser 
og stasjonsområder.  

Som for pakke 1. 
Strandsonen fra Ranheim til 
Stjørdal vil frigjøres. God 
plassering og utforming av 
tunnelportaler ved Ranheim, 
Være og Hommelvik er 
viktig. 
 
Utfordrende ravineterreng 
mellom Kolstad og Marien-
borg med nærføring til 
Nidelva dersom sporendrin-
ger/justeringer. 
 
Kvalitet i utvikling av 
knutepunktene.   
 

Ingen konsekvenser 
utover beskrevet i pakke 
1 og 2. 

God utforming av 
sykkelparkering ved 
holdeplassene. 
 
Utnyttelse av dagens 
vegnett til metro-
busstrasé.  
 

Friluftsliv/byliv 
 

Turforbindelser opprettholdes, 
men kan bli lagt om.  
 
God tilgjengelighet til holde-
plasser kan stimulere til økt 
gange. 
 
Gode forhold for syklister 
stimulerer til økt sykkelbruk.  
 
Økt busstrafikk i boliggater kan 
slå negativt ut. 

Som for pakke 1. Frigjøring 
av strandsonen fra Ranheim 
til Stjørdal.   
 
Kan bli større barriere 
mellom Lade og Ranheim. 
 
Mulig konflikt på Svart-
lamoen. 
 

Som for pakke 1 og 2. 
 

Turforbindelser som 
brytes gjenskapes.  
 
Bybane vil følge en av 
metrobusstraseene. 
 
Sikre tilstrekkelig 
sykkelparkering ved 
stasjoner/holdeplasser 
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Naturmangfold 
 

Flere bekkestrekninger kan bli 
berørte: 
Ilabekken 
Steindalsbekken 
Stokkanbekken 
Vikelva 

Som for pakke 1. 
Mellom Støren og Klett kan 
flere områder bli berørte, 
vesentlig bekkefar. Det 
samme gjelder til en viss 
grad for Nidelvkorridoren og 
Leirelva.  
 
Mellom Ranheim og Stjørdal 
kan forholdene for flere 
verneområder bli bedre.  
 

Som for pakke 1 og 2. Bekkeløp legge om og 
lukking av bekker 
søkes unngått. 

Kulturarv 
 

 På Ranheim og 
Svartlamoen er det kultur-
miljøer der det må vises 
ekstra hensyn. 

Det er i midtbyen i 
Trondheim det vil bli 
størst konflikter med 
kulturminner/-miljøer. Der 
er det mange vernede 
områder og objekter. 
Konstruksjoner må i disse 
områdene avklares med 
vernemyndighetene.  
 

 

Naturressurser 
 

 Dyrka mark mellom Klett og 
Ler og på Rotvoll kan bli 
nedbygget. 
 

Som for pakke 2.  
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6 OPPSUMMERING 
Det er foretatt en grov vurdering av ikke-prissatte konsekvenser. En har forholdt seg til metode gitt i «retningslinje» for med 5 

forhåndsbestemte som tilsvarer de tradisjonelle konsekvensutredningstemaene Landskapskarakter, Friluftsliv/byliv, Naturmangfold, Kulturarv 

og Naturressurser slik de er definert i Statens vegvesens håndbok V712. Det er ikke vurdert andre fagtema enn disse 5.  

Oppsummeringstabellen er den samlete vurderingen av de enkelte fagtemaene, men ikke en «matematisk» oppsummering der + og – nuller 

hverandre ut. Områder med regionale verdier vil f.eks. tillegges større vekt enn områder med lokale verdier noe som vil gjenspeiles i den 

totale vurderingen. Enkelte fagtema og områder kan overstyre andre og tillegges større vekt, f.eks. natur- og kulturverdier med vernestatus 

vil vekte tungt. 

Enkelte tema har en tyngre dokumentasjon enn andre, blant annet natur- og kulturverdier. Disse kan være vanskelig å vurdere mot 

landskapsverdier som er av mer visuell og subjektiv karakter.   

Kun områder med stor verdi og potensial for store positive eller negative konflikter er vist i tabellene for de ulike fagtemaene. Virkningen av 

virkemiddelpakkene vil være avhengig av hvordan tiltakene gjennomføres, noe vi ikke kjenner på nåværende tidspunkt. Det er derfor tatt 

forbehold i vurderingene.    

7 REFERANSER/KILDER 
 

Miljødirektoratet: Naturbase 

Trondheim kommune: Kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold 

Riksantikvaren: Askeladden 

HB V712 

 

i. Mandat for byutredning i Trondheim. Hentet fra: 
http://www.ntp.dep.no/S%C3%B8k/_attachment/1878747/binary/1184658?_ts=15c67e2f0a8  

                                                

http://www.ntp.dep.no/S%C3%B8k/_attachment/1878747/binary/1184658?_ts=15c67e2f0a8
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1 INNLEDNING

1.1 Workshop
Prosjektet «Byutredning Trondheim» arrangerte den 11.oktober en «workshop» for 
planleggere fra kommunene i Trondheimsregionen /-området. Asplan Viak planlagte og ledet 
workshop’en samt lagde dette referat. Hovedhensikten med workshopen var å informere om 
det pågående arbeidet med Byutredningen, forankre statusen i kommunene og kvalitetssikre 
informasjonen så langt. I tillegg fikk man gjennom gruppeoppgavene viktige innspill til 
aktuelle virkemidler for å oppnå prosjektets hovedmål som er nullvekst for personbiltrafikken. 

1.2 Byutredningen
Det skal gjennomføres byutredninger for hver av de ni byområdene som er aktuelle for 
byvekstavtaler. I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble 
transportetatene bedt om å utarbeide byutredninger. Byutredningen skal gjennomføres i to 
trinn der trinn 1 skal ferdigstilles i løpet av 2017.  Hensikten med trinn 1 er å få et grunnlag 
for etatenes arbeid med neste rullering av Nasjonal transportplan. Et trinn 2 vil gjøre det 
mulig å videreutvikle arbeidet med en helhetlig bystrategi som kan ligge til grunn for NTP 
2022-2033. 

Utredningen ledes av Statens vegvesen med deltakere fra Jernbanedirektoratet, Trondheim 
kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen og nabokommuner. 
Utredningen skal gi et samlet bilde av utfordringene i Trondheimsregionen, gjennom å belyse 
hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas av 
kollektivtrafikk, sykling og gåing. Virkemidler og kostnader skal belyses. 

I praksis involveres samarbeidsorganet «Trondheimsregionen». I 2014 omfattet dette 
kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, 
Rissa og Leksvik. I og med at Trondheimsregionen er navn på et organ, har prosjektet 
bestemt at det geografiske analyseområdet benevnes «Trondheimsområdet».

Nullvekstmålet er det prosjektutløsende behovet i utredningen. Tiltak som bidrar til å nå 
nullvekstmålet har effekt på klima og lokal luftkvalitet, men det er også viktig at de bidrar til 
effektiv arealutnyttelse og god byutvikling. Ambisjonen er å få et omforent faglig grunnlag 
som kan ligge til grunn for forhandlinger om byvekstavtale.

1.3 Nullvekstmålet
Nullvekstmålet for personbiltrafikk ble lansert i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023. 
Målet ble fulgt opp i Klimaforliket og Stortingsmeldingen om NTP.

Målet er;  

Persontransportveksten i de store byområdene skal tas med kollektivtransport, 
sykling og gange. 

I analysene av virkemiddelpakkene er nullvekstmålets referanseår 2016. Litt forenklet kan 
man si at nullvekstmålet er oppnådd dersom trafikkarbeidet med personbil ikke øker fra 2016 
til 2030. Transportarbeid for bilfører (er lik trafikkarbeid for personbil) er tatt ut for tre (3) 
regionale nivå, hhv. DOM-Trøndelag, Trondheimsregionen og Trondheim kommune. I forhold 
til nullvekstmålet er det byområdet Trondheim som skal måles (ikke omlandskommunene). 

Følgende trafikkarbeid omfattes av nullvekstmålet:  
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 Trafikkarbeidet med personbil knyttet til reiser til/fra arbeid, i tjeneste (til/fra møter), til 
fritidsaktiviteter, handle-/servicereiser og andre private formål.  

 Trafikkarbeidet innenfor det geografiske området som omfattes av analyseområdet

Følgende trafikk skal unntas fra nullvekstmålet: 

 Gjennomgangstrafikk, dvs. trafikk som verken starter eller stopper i det geografiske 
området for avtalen. 

 Trafikkarbeid knyttet til offentlig og privat tjenestetransport (mobil tjenesteyting). 
 Trafikkarbeid knyttet til lett og tung næringstransport. 

Dette betyr at trafikkvekst som skyldes vekst i unntakstrafikken aksepteres innenfor 
rammene av nullvekstmålet for persontransport med bil.  
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1.4 Innledning presentasjon v. prosjektleder
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2 AGENDA

2.1 Dagsplan
Møtedato: 11.10.2017 Kl: 10:00-15:00
Sted: Statens hus, Møterom Melhus 1.etg. ved kantina
Arrangør: Statens vegvesen Region midt, Strategiseksjonen

Tid Sak Ansvar

1000-1015 Velkommen og kaffe
- Bordplassering
- Kort presentasjonsrunde 

Møteleder: Kari 
Skogstad Norddal, 
Asplan Viak

1015-1035 Innledning ved prosjektleder 
- Formål med dagen og prosjektet
- Innretning og forholdet mellom faser, 

miljøpakken og byvekstavtaler
- Status i prosjektet og tidsplan

Joar Nordtug

1035-1130 Gruppeoppgave 1
- Innledning til oppgaven
- Arbeid i grupper

Raymond Siiri 
Asplan Viak,
Gruppeledere

1130-1215 Lunch

1215-1330 Gruppeoppgave 2
- Innledning til oppgaven
- Arbeid i grupper
- Presentasjon i plenum

Raymond Siiri
Gruppeledere

1330-1345 Pause med kaffe

1345-1455 Gruppeoppgave 3
- Ny gruppeinndeling
- Innledning til oppgaven
- Arbeid i grupper
- Presentasjon med rullering

Raymond Siiri
Gruppeledere

1455-1500 Oppsummering og avslutning Alle
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2.2 Deltakere
Navn Firma E-post Deltar
Joar Nordtug Statens vegvesen Joar.nordtug@vegvesen.no Ja
Kjell M. Haavet Statens vegvesen Kjell.haavet@vegvesen.no Ja
Raymond Siiri Asplan Viak Raymond.siiri@asplanviak.no Ja
Kari S. Norddal Asplan Viak kariSkogstad.Norddal@asplanviak.no Ja
Jorun Gjære Asplan Viak Jorun.gjare@asplanviak.no Ja
Esther Balvers Trondheims-

regionen 
Esther.Balvers@trondheim.kommune.no Ja

Tove Hellem Trondheim 
kommune

Tove.Hellem@trondheim.kommune.no Ja

Zsuzsanna 
Olofsson

Trondheim 
kommune

Zsuzsanna.Olofsson@trondheim.kommune.no Ja

Diamanta Zogaj Trondheim 
kommune

Ja

Geir M. Sund Klæbu kommune geir.magne.sund@klabu.kommune.no; Nei
Gaute R. Dahl Sør-Trøndelag 

fylkeskommune
gaute.dahl@stfk.no Ja

Vegard 
Hagerup

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune

vegard.hagerup@stfk.no; Nei

Merete Gynnild Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag

merete.gynnild@fmst.no Ja

Harald Høydal Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag

harald.hoydal@fmst.no; Nei

Guri Vik Melhus kommune guri.vik@melhus.kommune.no; Nei
Kjersti D. Stæhli Melhus kommune kjersti.dalen.staehli@melhus.kommune.no; Nei
Camilla 
Stenstad

Melhus kommune camilla.stenstad@melhus.kommune.no; Ja

Siri Solem Midte Gauldal 
kommune

sir@midtre-gauldal.kommune.no; Ikke svart

Hubertina 
Doeven

Midtre-Gauldal 
kommune

hubdoe@midtre-gauldal.kommune.no; Ja

Leif R. Skogmo Størdal kommune leif.roar.skogmo@stjordal.kommune.no; Ja
Inger T.  
Kværnø

Stjørdal kommune inger.teodora.kvaerno@stjordal.kommune.no Ja

Klas Kolden Stjørdal kommune klas.kolden@stjordal.kommune.no; Ja
Anne Guri 
Ratvik

Malvik kommune anne-guri.ratvik@malvik.kommune.no Ja

Frank Johansen Malvik kommune frank.johansen@malvik.kommune.no; Nei
Anne Marie 
Antonsen

Malvik kommune Anne-marie.antonsen@malvik.kommune.no Ja

Antonios B. 
Markakis

Leksvik kommune antonios.bruheim.markakis@leksvik.kommune.n
o; 

Ikke svart

Siri Vannebo Rissa kommune siri.vannebo@rissa.kommune.no; Nei
Olav N. Kvarme Skaun kommune olav.nikolai.kvarme@skaun.kommune.no; Ikke svart
Sigve Laugsand Skaun kommune sla@skaun.kommune.no; Ja
Frøydis Aalbu Skaun kommune Froydis.aarnseth.aalbu@skaun.kommune.no Nei
Ingrid Voll Orkdal kommune ingrid.voll@orkdal.kommune.no; Nei
Ingvill 
Kanestrøm

Orkdal kommune ingvill.stensheim@orkdal.kommune.no Ja

Terje Sivertsvoll Jernbanedir. Terje.sivertsvoll@jernbanedirektoratet.no Ja
SUM ANTALL 21
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3 GRUPPEOPPGAVENE

3.1 Oversikt
Oppgave Tekst Hjelpemidler

1 Beskriv forholdet mellom kommunedelplanen i din 
kommune og nullvekstmålet. 

- Stikkord: Gjeldende eller pågående rullering. Svar 
kan knyttes til mål, ambisjoner, tiltak og andre 
virkemidler

- Resultatet på flipover og kart, som henges opp på 
vegg

- Ingen presentasjon i plenum

Ett kart KPA  pr 
kommune, 
flipover, tusj

2 Hva skal til for å redusere personbiltrafikken i din 
kommune?

- Gruppelederne ansvar for å få resultatet på lesbare 
flipover ark som henges opp på vegg. 

- Presentasjon i plenum – 5 min pr gruppe (vi går 
mellom møterommene og står)

1 kart pr 
kommune, 
fargede lapper, 
flipover, tusj

3 Hva skal til for å redusere personbiltrafikken i regionen 
(Trondheimsområdet)? 

- Arbeid i nye grupper

- Svar på flipover som henges opp på vegg 

- «Cafebord» teknikk»: 

o En person pr gruppe presenterer 
besvarelsen

o Resterende grupper roterer og får 
presentasjon. Alle kan bidra med å supplere 
de øvriges besvarelser. 

o Etter en runde: Alle tar en individuell runde 
og deler ut SCORE = stjerne til det som du 
anser som viktigst/mest relevant. Hver 
deltaker får dele ut ca. 10 stjerner og 
evaluerer etter eget skjønn 

Ett (1) kart pr 
gruppe for hele 
Trondheims-
området, 
flipover,

fargede lapper, 
tusj.

Klistrelapper 
med stjerner til 
slutt (vekting) 
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3.2 OPPGAVE 1

3.2.1 O
ppgave 1 Svar fra gruppe 1 - Trondheim

Gruppens medlemmer:

 Tove Hellem
 Zsuzsanna Olofsson
 Diamanta Zogaj

Oppgave 1: 
Beskrive forholdet mellom kommunedelplanen i din kommune og nullvekstmålet

Tabell 1: Svar på spørsmål 1 fra gruppe 1

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Kommune Type
KPA har et stort boligpotensiale også i utkanten. Gjør det 
vanskelig å redusere transport / bytrafikk og styre 
utbygging til nullvekstvennlige områder 

Trondheim Areal

Rekkefølge på utbygging = mulig tiltak: Erstatning for 
igangsatt planarbeid

Trondheim Areal

Positivt i KPA i forhold til nullvekst: Trondheim Areal
Positivt  -  tydelig sentrumsomr. uten "motorvei"  med  
kollektivtraseer innrettet mot sentrum

Trondheim Areal

Positivt - nye industriområder lokalisert ved Trondheim Areal
Positivt - høy tetthet i sentrum og lokalsentra og langs 
kollektivårer og  knutepkt. MEN:  ingen prioritering - stort 
potensiale

Trondheim Areal

Negativt - tillater vekst i ytterkantene og da med lav 
tetthet

Trondheim Areal

Negativt - sentrumsformål ved hovedvegnett Trondheim Areal

Beskrive forholdet mellom kommunedelplanen i din kommune og nullvekstmålet
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Figur 1 Flipover spørsmål 1 gruppe 1 

3.2.2 Svar fra gruppe 2 – Melhus og Midtre Gauldal
Gruppens medlemmer:

 Melhus: Camilla Stenstad
 Midtre Gauldal: Hubertina Doeven
 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Merete Gynnild 
 Jernbanedirektoratet: Terje Sivertsvoll

Oppgave 1: 
Beskrive forholdet mellom kommunedelplanen i din kommune og nullvekstmålet
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Tabell 2 Svar på spørsmål 1 fra gruppe 2

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Kommune Type
Kommuneplanen er fra 2010 har ikke tatt høyde for 
problemstillingene

Midtre Gauldal Areal

Kommunedelplan for Støren fra 2014  – Støren stasjon 
kommunesenter

Midtre Gauldal Areal

Trenger å revidere planene raskt – problemer med ny E6 – 
innfartstrafikk til Trondheim – parkeringsløsninger på 
stasjonen – jobbes med i revideringen. I dag ingen ting 
ang nullvekstmålet.

Midtre Gauldal Areal

Svak vekst på Singsås – i strid med prognosene – langsiktig 
vekst mest på Støren

Midtre Gauldal Areal

Soknedal – E6 utbygging Midtre Gauldal Areal
Politisk fokus – Nå langsiktig utvikling framfor kortsiktig Midtre Gauldal Areal
Spredt bosetting også hyttebygging – liten effekt Midtre Gauldal Areal
Utfordring: Hele kommunen skal tas i bruk Midtre Gauldal Areal
Støren stasjon ligger i bakevja Midtre Gauldal Areal
Vedtatt i 2015 KPA – nasjonale mål og retningslinjer – men 
likevel spredt boligbygging

Melhus Areal

Konsentrert «spredt bebyggelse» vilkår om fortetting  i 
sentrum før bygging i randsoner

Melhus Areal

Nesten umulig å ha nullvekstmål i hele kommunen Melhus Areal
I dag Utvikling langs dalen / jernbanen Melhus Areal
Fokusere på tettsteder: Politikere ønsker vekst i alle 
tettsteder. Skoler og infrastruktur

Melhus Areal

En del ny utbygging på Lundamo Melhus Areal
Mindre leiligheter gir intern flytting innen tettstedet  - 
Mye intern flytting 65+ til sentrum

Melhus Areal

Økning på Trønderbanen –Vekst på Ler og Melhus 
sentrum hvordan tilrettelegge for kollektiv og gang og 

Melhus Areal

Pendlerparkering på Klett – motstridende for 
nullvekstmålet? Burde være i tettstedene i stedet for å 

Melhus Areal

Ny E6 får ingen kryss mellom Hovin og Melhus, må kjøre 
langt på lokalvegnettet

Melhus Areal

Ny plan på Brekkåsen som har flere enn 1000 innbyggere Melhus Areal
Mulighetsstudie for kryssing av jernbane Melhus GangSykkel
Nye gang og sykkelbruer Melhus GangSykkel
Skal vi tilrettelegge for bil? Melhus Areal
Toget kan ikke snu på Melhus i dag – kun ett spor. Økt 
frekvens øker behov for flere spor

Melhus Kollektiv

Regionbussanbud – med oppstart i 2021 Melhus Kollektiv
Mye intern flytting 65+-åringer til sentrum Melhus Areal
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3.2.3 Svar fra gruppe 3 – Stjørdal og Malvik
Gruppens medlemmer:

 Stjørdal: Leif R. Skogmo, Inger T. Kværnø og Klas Kolden
 Malvik: Anne Guri Ratvik og Anne Marie Antonsen

Oppgave 1: 
Beskrive forholdet mellom kommunedelplanen i din kommune og nullvekstmålet

Tabell 3 Svar på spørsmål 1 fra gruppe 3

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Kommune Type
Pluss: Tettsteder langs fv 950 Malvik Areal
Pluss: g/s-veg langs fv 950 Malvik GangSykkel
Pluss: Begrensning i spredt boligbygging Malvik Areal
Pluss: Fortetting i sentrumsområder Malvik Areal
Utbygging primært langs kollektivtrase´ Malvik Areal
Pluss: Hensynssoner på sårbare og gode jordbruksarealer Malvik Areal
Pluss: Sikrer sentrumsnære friområder Malvik Areal
Minus: Sveberg satelitt Malvik Areal
Minus: Spredt boligbygging i Mostadmarka Malvik Areal
Minus: Mangler g/s- veger mellom boligområder og fv 950 Malvik GangSykkel
Minus: Nye industriområder utilgjengelig med kollektiv Malvik Areal
Minus: Gratis p-plasser i hele kommunen Malvik Økonomi
Minus: Avstand til aktiviteter / mye bilbasert friluftsliv Malvik Areal
Minus: Ingen kollektivkobling mellom E6 og fv 950 - 
mangel på matebuss e.l.

Malvik Kollektiv

KPS: 60/40   - ta hele kommunen i bruk  - Mye vekst 
utenfor sentrum

Stjørdal Areal

Er i gang med rullering av KPS Stjørdal Areal
Er i gang med regulering  Stjørdal stasjon Stjørdal Areal
Sentrumplan  - økt utnyttelse Stjørdal Areal
Er i gang med rullering av KPS Stjørdal Areal
Gratis parkering i sentrum Stjørdal Areal
Godt regionalt kollektivtilbud Stjørdal Kollektiv
Svakt lokalt kollektivtilbud - særlig på bygda Stjørdal Kollektiv
"Sykkelby Stjørdal" - Hovedplan Sykkel Stjørdal GangSykkel
Sykkelhotell Stjørdal GangSykkel
Planene sier mye riktig  -  men mange dispensasjoner Stjørdal Areal
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Figur 2 Flipover spørsmål 1 gruppe 3 
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3.2.4 Svar fra gruppe 4 – Skaun og Orkanger
Gruppens medlemmer:

 Skaun: Sigve Laugsand
 Orkanger: Ingvill Kanestrøm og Ingrid Voll
 Sør-Trøndelag fylkeskommune: Gaute R. Dahl
 Trondheimsregionen: Esther Balvers

Oppgave 1: 
Beskrive forholdet mellom kommunedelplanen i din kommune og nullvekstmålet

Tabell 4 Svar på spørsmål 1 for gruppe 4.

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Kommune Type
Boliger langs E39 Skaun Areal
Desentralisert revitalisering Skaun Areal
Bolig i tettstedene -sentrum og utover Skaun Areal
Næring -   fleste har jobb i Trondheim Skaun Areal
Nullvektst:  Miljø ja, men ikke konkret tema …. Skaun Orkanger Areal
Bolig i hovedsak tilslutning Orkanger / Fannrem Orkanger Areal
KDP Næringsareal Orkanger Areal
Samfunnsmål Orkanger Annet
Vekst Skaun Orkanger Areal
Folkehelse Skaun Orkanger Annet
Offentlige investeringer Skaun Orkanger Økonomi
"Dagens trend" - Kompakt nær tettsteder Skaun Orkanger Areal

Figur 3 Flipover spørsmål 1 gruppe 4
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3.3 OPPGAVE 2

3.3.1 Svar fra gruppe 1: Trondheim kommune
Gruppens medlemmer:

 Tove Hellem
 Zsuzsanna Olofsson
 Diamanta Zogaj

Oppgave 2: 
Hva skal til for ¨å redusere biltrafikken i din kommune?

Tabell 5 Svar på spørsmål 2 fra gruppe 1.

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Kommune Type
Reiselengde (RL): Fortette innenfra - lage rekkefølge Trondheim Areal
RL: Gjøre reisene kortere Trondheim Areal
Reisemiddel (RM): Bedre konkurranseforholdet grønne 
reiser vs. bil - attraktive gangårer

Trondheim Økonomi

RM: Bedre konkurranseforholdet grønne reiser vs. bil - 
funksjoner vi har behov for i det daglige i gangavstand

Trondheim Areal

RM: Gjøre det vanskelig å parkere bil for private i 
sentrum og lokalsentra

Trondheim Økonomi

RM: Legge til rette for bildeleordninger Trondheim Økonomi
RM: Sannsynliggjøre at en reduksjon i bilbruk skaper 
en attraktiv by

Trondheim Annet

Nullvekstmålet må kobles til andre mål i byutviklingen 
for å gjøre det interessant for ALLE

Trondheim Areal

RL: Vi må vinne avstandskampen : gå til butikken, 
skolen, bhg,  fritidsaktiviteter, jobb

Trondheim Areal

RM: Pilotbydel velges og reisevaner undersøkelse og 
påvirkes (f.eks. Lilleby)

Trondheim Annet

RM: Holdningskapende arbeid - fokus på neste 
generasjon

Trondheim Annet

RL: Kommunene må lage / bygge /  sikre lokale 
sentrum / sentra hvor det er mulig å gå og sykle

Trondheim Areal

Konklusjon: FÅ NED REISELENGDENE Trondheim Areal

Hva skal til for å redusere personbiltrafikken i din kommune?
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Figur 4 Flipover spørsmål 2 gruppe 1
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3.3.2 Svar fra gruppe 2
Gruppens medlemmer:

 Melhus: Camilla Stenstad
 Midtre Gauldal: Hubertina Doeven
 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Merete Gynnild 
 Jernbanedirektoratet: Terje Sivertsvoll

Oppgave 2: 
Hva skal til for ¨å redusere biltrafikken i din kommune?

Tabell 6 Svar på spørsmål 2 fra gruppe 2.

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Kommune Type
Fortetting Midtre Gauldal / Melhus Areal
 Planlegging nært sentrum Midtre Gauldal / Melhus Areal
Tilrettelegge for gående og syklende Midtre Gauldal / Melhus Areal
Styrke hovedstrukturer Midtre Gauldal / Melhus Areal
 Bedre parkeringsmuligheter ved kollektivknutepunkt / 
innfartsaparkering

Midtre Gauldal / Melhus Areal

Utforming av tilbudene Midtre Gauldal / Melhus Areal
Forbedre / øke kollektivtilbudet Midtre Gauldal / Melhus Kollektiv
Frekvens Midtre Gauldal / Melhus Kollektiv
Tilpasset markedet Midtre Gauldal / Melhus Kollektiv
Samlokalisering med andre funksjoner ( skole / bhg / 
handel)

Midtre Gauldal / Melhus Kollektiv

Tilgjengelighet Midtre Gauldal / Melhus Kollektiv
Hva koster billetten ? Midtre Gauldal / Melhus Økonomi
Hva koster parkering ? Midtre Gauldal / Melhus Økonomi
Hva koster bommene ? Midtre Gauldal / Melhus Økonomi
Hva koster tiden det tar å komme fram ? Midtre Gauldal / Melhus Økonomi
Hva er gratis ? Midtre Gauldal / Melhus Økonomi
Pakkeløsninger matebusser innbakt i prisen / billetten Midtre Gauldal / Melhus Kollektiv
Psykologi / enkelthet Midtre Gauldal / Melhus Kollektiv
En reiseaktør Midtre Gauldal / Melhus Kollektiv
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Figur 5 Flipover spørsmål 2 gruppe 2
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3.3.3 Svar fra gruppe 3
Gruppens medlemmer:

 Stjørdal: Leif R. Skogmo, Inger T. Kværnø og Klas Kolden
 Malvik: Anne Guri Ratvik og Anne Marie Antonsen

Oppgave 2: 
Hva skal til for ¨å redusere biltrafikken i din kommune?

Tabell 7 Svar på spørsmål 2 fra gruppe 3.

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Kommune Type
Utbygging langs kollektivakser Bolig og næring Malvik / Stjørdal Areal
Bedre busstilbud Malvik / Stjørdal Kollektiv
Matebusser til/ fra boligområder Malvik / Stjørdal Kollektiv
Økt frekvens Malvik / Stjørdal Kollektiv
Mindre forsinkelser  - gjøre tiltak Malvik / Stjørdal Kollektiv
Samme takst til Stjørdal som Stor- Trh. Malvik / Stjørdal Kollektiv
Samspill 38 og 310 ( kjører parallelt Malvik / Stjørdal Kollektiv
Bedre busstilbud på kvelden Malvik / Stjørdal Kollektiv
Fjerne natt-takst Malvik / Stjørdal Kollektiv
Busstilbud  - Kollektivruter som ikke går via sentrum ( 
f.eks omkj.veg)

Malvik / Stjørdal Kollektiv

Kollektivfelt på E6 Malvik / Stjørdal Kollektiv
Regulering av El-bil Malvik / Stjørdal Kollektiv
Økt rushtidsavgift Malvik / Stjørdal Kollektiv
ABC-planlegging Malvik / Stjørdal Areal
Redusere spredt boligbygging Malvik / Stjørdal Areal
Tog- Økt frekvens (dobbeltspor( Malvik / Stjørdal Kollektiv
Lokale bommer Malvik / Stjørdal Økonomi
Reiseplanlegger Malvik / Stjørdal Kollektiv
Trygg og tørr sykkelparkering Malvik / Stjørdal GangSykkel
Sykkel på kollektiv Malvik / Stjørdal GangSykkel
Momsfritak på El-sykkel Malvik / Stjørdal GangSykkel
Sammenhengende sykkelnettverk Malvik / Stjørdal GangSykkel
Parkeringsavgift Malvik / Stjørdal Økonomi
Max.norm for parkering Malvik / Stjørdal Areal
Parkeringstiltak på Værnes, arb.plasser, VGS og 
kjøpesenter + sentrum

Malvik / Stjørdal Økonomi
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Figur 6 Flipover spørsmål 2 gruppe 3



28

Statens vegvesen Asplan Viak AS

3.3.4 Svar fra gruppe 4
Gruppens medlemmer:

 Skaun: Sigve Laugsand
 Orkanger: Ingvill Kanestrøm og Ingrid Voll
 Sør-Trøndelag fylkeskommune: Gaute R. Dahl
 Trondheimsregionen: Esther Balvers

Oppgave 2: 
Hva skal til for å redusere biltrafikken i din kommune?

Tabell 8 Svar på spørsmål 2 fra gruppe 4.

BESVARELSE Kommune Type
Unngå vekst / redusere biltrafikken Skaun / Orkanger Areal
Lokalbuss / bestillingstransport Skaun / Orkanger Kollektiv
Park and ride ( P + R) - bil-buss / sykkel-buss Skaun / Orkanger Kollektiv
Enda mer samlet i tettstedene Skaun / Orkanger Areal
Vegnett i boligfeltene slik at matebuss betjener flest 
mulig

Skaun / Orkanger Areal

Tilsvarende arbeidsplasser Skaun / Orkanger Areal
Areal - P+R i sentrum (p-kjeller / p-hus) - kombiturer 
butikk/ skole/ P+R

Skaun / Orkanger Areal

G/S-veg  Vormstad Skaun / Orkanger GangSykkel
G/S-veg Forve bru Skaun / Orkanger GangSykkel
G/S-veg  Børsa vest Skaun / Orkanger GangSykkel
G/S-veg  Buvika vest Skaun / Orkanger GangSykkel
G/S-veg  Klett - Orkanger Skaun / Orkanger GangSykkel
Takstsoner - Ork. / Fannrem reduserer biltrafikk i 
Skaun - frigjør P+R-plasser i Børsa

Skaun / Orkanger Kollektiv

P + R : Fannrem Bårdshaug Børsa Eggkleiva Buvika Skaun / Orkanger Kollektiv
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Figur 7 Flipover spørsmål 2 gruppe 4
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3.4 OPPGAVE 3 

3.4.1 Svar fra gruppe 1
Gruppens medlemmer:

 Zsuzsanna Oloffson(Trondheim)
 Camilla Stenstad (Melhus)
 Leif Roar Skogmo (Stjørdal)
 Anne Guri Ratvik (Malvik)
 Sigve Laugsand (Skaun)
 Merete Gynnild (Fylkesmannen)

Oppgave 3: 
Hva skal til for å redusere personbiltrafikken i regionen (Trondheimsområdet)?

Tabell 9 Svar på spørsmål 3 fra gruppe 1.

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Type tiltak
Brukervennlige billettsystemer -  en billett for hele reisen Kollektiv
Elbil = vanlig bil - ta bort fordeler Parkering
Elsykkel Mobilitet
Felles politisk mål for pendelreiser / prioritering av reisemiddel / "Hele" reise 
fra dør til dør / Parkeringsreguleringer

Strategi

Finn felles virkemiddel Strategi
Minipris innen by Kollektiv
Nye mobililtets løsninger - bestilling tjenestereise / bildeling Mobilitet
Nye takst soner - pris koblet til avstand Kollektiv
Parkeringsanlegg strategisk plassert og rett dimensjonert Parkering
Parkeringsregulering i Trondheim inne i byen / I lokalsenter: kjøpresenter / 
P+R

Parkering

Politisk / Statisk satsing på jernbane og sjøtransport Strategi
Supplering: Forbedre kommunikasjon og samarbeid mellom Trh. og 
omlandskommunene

Annet

Supplering: Hensyn til næringstrafikk Annet
Supplering: Innovative løsninger næringstrafikk Annet
Tilbringertjenester / TAXI for busspris Kollektiv

Hva skal til for å redusere personbiltrafikken i regionen (Trondheimsområdet)?
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Figur 8 Presentasjon spørsmål 3 gruppe 1
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3.4.2 Svar fra gruppe 2
Gruppens medlemmer:

 Esther Balvers (Trondheimsregionen)
 Diamanta Zogaj (Trondheim)
 Inger T. Kværnø (Stjørdal)
 Anne Marie Antonsen (Malvik)
 Terje Sivertsvoll (Jernbanedirektoratet)

Oppgave 3: 
Hva skal til for å redusere personbiltrafikken i regionen (Trondheimsområdet)?

Tabell 10 Svar på spørsmål 3 fra gruppe 2.

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Type tiltak
Alle bidrar Annet
Det må være slutt med distrikspolitikk Annet
Fritidsreiser hvor du kan velge kollektivtransport - bilkollektiv i hyttefelt / 
tilbringertjenester Kollektiv
Hele reisekjeden Annet
Kollektivsystem: Enkelt å bestille / betale / planlegge hele reisen Kollektiv
Kollektivsystem: Enkle overganger / knutepkt  / gode tilbringerløsninger med lokal tilpassingKollektiv
Kollektivsystem: Regionalt stamnett Kollektiv
Parkeringsavgift i Midtbyen døgnet rundt Økonomi
Pendlerparkering / P+R / innfartsparkering / utfartsparkering Kollektiv
Rullering av KPA - ta ut areal som ligger "FEIL" Arealbruk
Sammenheng mellom ord og handling Annet
Sammenhengende regionalt sykkelnett GangSykkel
Snarveier til målpunkt GangSykkel
Supplering: 2050 - bildet trinnvis Byvekstavtaler Annet
Supplering: Arealbruk og lokalisering - avhengig av type funksjon ( regionalt / 
kommunalt / lokalt 10 min "by/tettsted" Arealbruk
Supplering: Felles helhetlig region inkl. Trondheim parkeringspolitikk Økonomi
Supplering: Ikke forsøke å løse alt på en gang / først store grep med størst 
effekt Annet
Supplering: Klimatiske forhold må med i tiltakene og reisealternativene Annet
Supplering: Vegprising per km. Rush / utenom rush ( ikke punkt / bom-
innkreving) Økonomi
Sykkeladkomst + sykkelparkering ved knutepkt / skoler / bhg GangSykkel
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Figur 9 Presentasjon spørsmål 3 gruppe 2
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3.4.3 Svar fra gruppe 3
Gruppens medlemmer:

 Tove Hellem (Trondheim)
 Gaute Rolv Dahl (Sør-Tr.lag fylkeskommune)
 Hubertina Doeven (Midtre- Gauldal)
 Klas Kolden (Stjørdal)
 Ingvill Kanestrøm (Orkdal)

Oppgave 3: 
Hva skal til for å redusere personbiltrafikken i regionen (Trondheimsområdet)?

Tabell 11 Svar på spørsmål 3 fra gruppe 3.

Direkte avskrift fra flipover
BESVARELSE Type tiltak
Bedre busstilbud kveld / natt Kollektiv
Bildele / kollektiv for lange fritidsreiser ( ex. Hytte) Kollektiv
Bilregulering bla. Redusere p-plasser i sentrum kombinert med 
innfartsparkering koblet med andre funksjoner Arealbruk
Fortetting innenfra - sentrumsomr. / kommunesentra - 
rekkefølgebestemmelser Arealbruk
Funksjonell bilparkering tilp. 0-vekst ved kollektiv, bhg skole dagligvare Arealbruk
Knutepkt.fortetting langs bane og regionbusser Arealbruk
Supplering:  Kapasitet på vegnett og "lur" bruk  av denne kapasiteten Arealbruk
Supplering: Bedre banetilbud Kollektiv
Supplering: Bil = bil også elbil Økonomi
Supplering: Funksjoner som bhg skole post butikk nært der du bor / 
velfungerende lokale sentrum Arealbruk
Supplering: Næringstransporten bør også løses mhp. 0-vekst - inngå i løsning. Annet
Supplering: Rekkefølge på utbygging- bygge ut 0-vekstvennlige områder først Arealbruk

Figur 10 Presentasjon spørsmål 3 gruppe 3.
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3.5 Evaluering – score 
Oppgave 3 ble gjennomført med Cafebord» teknikk»: 

o En person pr gruppe presenterer besvarelsen

o Resterende grupper roterer og får presentasjon. Alle kan bidra med å 
supplere de øvriges besvarelser. 

Etter en runde: Alle tar en individuell runde og deler ut SCORE = stjerne til det som du anser 
som viktigst/mest relevant. Hver deltaker får dele ut ca. 10 stjerner og evaluerer etter eget 
skjønn. Resultater for rangering av tiltak fra flest score til lavest score er vist i Tabell 13.

Summert SCORE på type tiltak er vist i Tabell 12. Resultatene viser at tiltak innenfor 
arealbruk og kollektiv skiller seg ut. Det gjøres oppmerksom på at parkering kan innå i 
arealbruk da det vil påvirke arealdisponeringen.

Kort oppsummert de tiltakene som har fått flest score:

 Bygge ut 0-vekst vennlige områder først
 Når det gjelder kollektiv trafikk ansees enkle overganger / knutepkt / gode 

tilbringerløsninger med lokal tilpassing som viktig
 Redusere p-plasser i sentrum kombinert med innfartsparkering koblet med andre 

funksjoner 
 Lokalisering av funksjoner som bhg skole post butikk nært der du bor / velfungerende 

lokale 

Tabell 12 Summert SCORE på type tiltak.

Annet Arealbruk Kollektiv Mobilitet Parkering Strategi Økonomi Totalsum
20 68 40 5 12 18 17 180
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Tabell 13 Rangering av tiltak sortert fra flest- til lavest score.

BESVARELSE Type tiltakScore

Supplering: Rekkefølge på utbygging- bygge ut 0-vekstvennlige områder først Arealbruk
13

Kollektivsystem: Enkle overganger / knutepkt  / gode tilbringerløsninger 
med lokal tilpassing Kollektiv 13
Bilregulering bla. Redusere p-plasser i sentrum kombinert med 
innfartsparkering koblet med andre funksjoner Arealbruk 11
Supplering: Funksjoner som bhg skole post butikk nært der du bor / 
velfungerende lokale sentrum Arealbruk 11
Knutepkt.fortetting langs bane og regionbusser Arealbruk 9
Felles politisk mål for pendelreiser / prioritering av reisemiddel / "Hele" 
reise fra dør til dør / Parkeringsreguleringer

Strategi
9

Supplering: Arealbruk og lokalisering - avhengig av type funksjon ( regionalt 
/ kommunalt / lokalt 10 min "by/tettsted" Arealbruk 8
Parkeringsanlegg strategisk plassert og rett dimensjonert Parkering 8
Politisk / Statisk satsing på jernbane og sjøtransport Strategi 8
Hele reisekjeden Annet 7
Supplering: Forbedre kommunikasjon og samarbeid mellom Trh. og 
omlandskommunene

Annet
7

Fortetting innenfra - sentrumsomr. / kommunesentra - 
rekkefølgebestemmelser Arealbruk 7
Kollektivsystem: Enkelt å bestille / betale / planlegge hele reisen Kollektiv 7
Supplering: Felles helhetlig region inkl. Trondheim parkeringspolitikk Økonomi 7
Brukervennlige billettsystemer -  en billett for hele reisen Kollektiv 6
Supplering: Vegprising per km. Rush / utenom rush (ikke punkt / bom-
innkreving) Økonomi 6
Alle bidrar Annet 4
Rullering av KPA - ta ut areal som ligger "FEIL" Arealbruk 4
Parkeringsregulering i Trondheim inne i byen / I lokalsenter: kjøpresenter / 
P+R

Parkering
4

Funksjonell bilparkering tilp. 0-vekst ved kollektiv, bhg skole dagligvare Arealbruk 3
Bedre busstilbud kveld / natt Kollektiv 3
Bildele / kollektiv for lange fritidsreiser ( ex. Hytte) Kollektiv 3
Tilbringertjenester / TAXI for busspris Kollektiv 3
Nye mobililtets løsninger - bestilling tjenestereise / bildeling Mobilitet 3
Supplering: Bil = bil også elbil Økonomi 3
Supplering:  Kapasitet på vegnett og "lur" bruk  av denne kapasiteten Arealbruk 2
Nye takst soner - pris koblet til avstand Kollektiv 2
Supplering: Bedre banetilbud Kollektiv 2
Elsykkel Mobilitet 2
Supplering: 2050 - bildet trinnvis Byvekstavtaler Annet 1
Supplering: Innovative løsninger næringstrafikk Annet 1
Pendlerparkering / P+R / innfartsparkering / utfartsparkering Kollektiv 1
Finn felles virkemiddel Strategi 1
Parkeringsavgift i Midtbyen døgnet rundt Økonomi 1
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4 OPPSUMMERING
Hovedinntrykkene fra besvarelsene for spørsmål 1 er at eksisterende planer for 
omegnskommunene til Trondheim ikke tar høyde for nullvekstmålet, det er behov for rask 
revidering. For Trondheim inneholder dagens KPA et stort utbyggingspotensial som gjør det 
vanskelig å styre utbyggingen til nullvekstvennlige området.

Hovedinntrykkene fra besvarelsene for spørsmål 2 for Trondheim er at reisene må blir 
kortere med lokalisering av de daglige funksjoner slik at det er mulig å gå og sykle. For 
omegnskommunene er fokuset på bedre kollektivtilbud og park- and ride tilbud. 

I spørsmål 3 er resultatet en tabell som viser hvilke tiltak som har fått flest score av 
deltakerne. Det er tiltak innenfor arealbruk som har fått høyest score. 

Tiltakene som fikk flest score var Tiltak for å forbedre kollektivsystemet med enkle 
overganger mellom bil og kollektivt tilbringersystem samt å bygge ut 
nullvekstvennlige områder først. 

Prosjektleder avsluttet dagen med en kort oppsummering knyttet opp mot transport og 
klimapyramiden. Pyramiden viser at:

 arealbruken og lokalisering ligger i bunn og definerer transportbehovet
 kollektivtilbudet og tilbudet for gang og sykkel må styrkes og være et reelt alternativ til 

bil. 
 bilbruken må reguleres slik det bruk av personbil må bli mindre lønnsomt og 

hensiktsmessig enn i dag med avgifter og parkeringstiltak.
 den resterende bilbruken som da står igjen er miljøvennlige bilreiser. 

For å få dette til må det være reelle alternativer til personbil som transportmiddel. 

. 
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