
Byggebørsen 5. feb. 2018
Roar Lindstad, Statens Vegvesen 

Prosjektleder Miljøpakken



Kort om Miljøpakken

• Bypakke 2010-2029
• Ca. 15 milliarder kroner
• 60 % fra bom
• 40 % fra andre kilder
• Veg, kollektiv, sykkel, TS, miljø og gåtiltak. 

• Et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Trøndelag 
Fylkeskommune og Trondheim kommune.
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• Planlegge, prosjektere og bygge
- Trafikksikkerhetstiltak
- Kollektivtiltak (ikke Metrobuss)
- Gang- og sykkelveger
- Støytiltak
- +++ 

• I hovedsak alle samferdselsprosjekter i Miljøpakken som ikke 
omfatter Store Prosjekter (MP) eller Metrobuss (MP). 

• Omfanget og behovet stort! 
• Totalt er det tildelt mellom 800-1000 millioner kroner til 

Programområdet i perioden 2017-2020

3

Programområdets oppgaver



Nåværende og fremtidige tiltak
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Programområdet - Miljøpakken 

• Kollektiv
Kr. 140 millioner i perioden mellom 2017-2020

• Trafikksikkerhetstiltak
Kr. 180 millioner i perioden mellom 2017-2020

• Sykkel
Kr. 290 millioner i perioden mellom 2017-2020

• Miljøtiltak (støy)
Kr. 55 millioner i perioden mellom 2017-2020



Hva skal gjennomføres nå?
• Sykkeltiltak Lade 
Sykkeltiltak, 
metrobusstasjoner, krysstiltak 
m.m.
Prosjektkostnad på ca. kr. 55 
mill.
Totalentreprise med samspill, 
ble lyst ut i des. 2017
Tilbudsfrist 15. februar
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Hva skal gjennomføres nå?

• Fv. 707 Mortenstu-Stormyra, Byneset
Sykkeltiltak på Byneset, ca. 2 km lang. Det skal reguleres ytterligere 3 km.
Prosjektkostnad på kr. 45 mill.
Enhetspriskontrakt. Utlysning februar/mars 2018
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Hva skal gjennomføres nå?

• Innfartsparkering Være
Avsatt kr. 16 mill. 
Straks ferdig regulert. 
Det planlegges en liten 
totalentreprise.
Håper på utlysning mot 
sommeren 2018
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Hva skal gjennomføres nå?
• Støytiltak Singsaker og Kong 

Øysteins veg (del 1) 
Avsatt totalt kr. 13 millioner
Investering må besluttes. 
Støyskjerming av Singsaker skole 
og barnehage
Støyskjerming deler av Kong 
Øysteins veg på Strinda. 
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Hva skal gjennomføres nå
• Pkt.tiltak sykkel
Prosjektkostnad på kr. 28 mill.
8-10 pkt.tiltak rundt omkring i Trondheim, bl.a. på Byåsen og Dragvoll
Fornying av GSV på Utleir, ca. 2 km. Omkring kroner 10-12 millioner skal 
brukes her av de 28 mill. som er avsatt.
Deler av dette blir gjennomført via eksisterende rammeavtale entreprise. 
Utleir vil bli lyst ut som en egen konkurranse. 

• + en del småtiltak på rammeavtale, i sum +/- kr. 10 mill. 

Pt. er det inngått en rammeavtale med tre entreprenører i Trondheim. 
Man planlegger konkurranse for en ny rammeavtale på entreprise 
(enhetspris) ved årsskifte, mulig tidligere. 
Inntil terskelverdien på kr. 44 mill.
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Metrobruss

• Status byggeprosess

• Status byggeplanlegging

• Plan bygging sommer/høst 2018

• Byggeprosjekt 2018-2019
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Status byggeprosess                     

• 7 stasjoner «ferdig bygd»        - for montering av ny leskur 
• 7 stasjoner under bygging        - avsluttes i mars
• Nye leskur leveres etter påske - i april



Status byggingplanlegging

• 4 stasjoner skal bygges av andre prosjekt – Ferdig okt. 

• 12 stasjoner og Strindheim omstigningspunkt prosjekteres 
Planlegging avsluttes i febr. Bygges mai - okt

• 20 midlertidige stasjoner i KOLLEKTIVBUEN        
(hovedtrasé fra Strindheim til Ila og fra sentrum til Sluppen) 
klargjøres for prosjektering. Avrop på byggeplanlegging.             
Planlagt oppstart mai – nov



Plan bygging sommer/høst

• 10 - 15 tiltak planlegges mars - mai. Bygges aug – mars 2019. 
Bl.a. Chr. Fredriks gt og Tonstad innfartspark, strekninger

• 10 - 15 tiltak planlegges april - juni. Bygges okt – mai 2019.   
Bl.a. Haakon VII gt, Skovgård, Heimdal, strekningstiltak



SVV  BYGGEPROSJEKT 2018- 2019

• 10 - 15 tiltak planlegges mars - mai. Bygges aug 18 – mars 2019. 
Bl.a. Chr. Fredriks gt og Tonstad innfartspark, 

• 10 - 15 tiltak planlegges april - juni. Bygges okt 18 – mai 2019.   
Bl.a. HVII, Skovgård, Heimdal, Strekningstiltak



Ulike kontraktsformer vurderes 

• Enhetspriskontrakter på «pakker av prosjekt» etter strategiske 
valg

• Rammeavtale på entreprise. 
Ny konkurranse i år. Inntil terskelverdien på kr. 44 mill.

• Totalentreprise med og uten samspill for utvalgte prosjekter.



Riksveg Trøndelag (kun utenfor Trondheim)
● Nytt Handlingsprogram  2018-23
– Stadfestes 15. februar 2018

● E39
– Betna-Stormyra, oppstart 2020 (mulig tidligere)
– Utbedringstiltak  Harrangen – Bårdshaug (2019 ?)

● E6
– Gamle Kongeveg (Dovre)
– Mærekrysset (ombygging pga elektrifisering tog)
– Div TS tiltak (Mulelia, Vassmarka-Rognlan, Vintermyr)
– Utbedringsstrekning Grong – Nordland grense (2019)
– G/S veg Hommelvik (Fra E6 – Hommelvik sentrum)



Fylkesvegprosjekt-
Trondheimsområdet

06.02.2018

● Fv 705 G/S-veg 
Røddekrysset – Torgård
(2018)

● Fv 707 Brå bru (2018?)

● Fornyingsprogram
– Satsning på å ivareta 

dagens infrastruktur
– Veg, rekkverk, bru, 

tunnel og fergekai
– Fortsetter i 2018 i hele 

Trøndelag – ramme 
usikker


