
Byvekstavtalen utvider Miljøpakken

• Felles bolig- og arbeidsmarked. 

• Trafikkvekst er en felles utfordring.

GEOGRAFISK: ORGANISATORISK:

ØKONOMISK:

• Utvidet styringssystem

• Mer belønningsmidler

• Mer midler til tiltak på riksveg

• Tiltak til knutepunkt jernbane

Større tiltaks- og ansvarsområde

MÅL: Sikre at veksten i persontrafikken tas 

med kollektivtransport, sykkel og gange



Byvekstavtale 2018-29
AVTALE FOR BYOMRÅDET: Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus

•Mål for byvekstavtalen

•Finansiering av tiltak som hindrer vekst i biltrafikken:
○ Midler til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksveg (riksvegfunksjon)

○ Belønningsmidler

○ Tilskudd til kollektiv infrastruktur/Metrobuss

○ Midler til jernbaneknutepunkt 

○ Brukerfinansiering

○ Lokale midler

• Forpliktelser:
○ Arealbruk, fortetting/knutepunktsutvikling

○ Utvikling av tilbudet på Trønderbanen

○ Teknologiutvikling

○ Restriktive tiltak rettet mot bil?

• Oppfølging og registrering av utvikling:
○ Trafikkindeks og reisevaneundersøkelse

○ Sykkel og kollektivtrafikk 

○ Klimagassutslipp

○ Indikatorer for arealbruk og parkering



Rammekomponenter som er relevant 
for alle kommuneparter i ny avtale 

 Belønningsmidler er 170 i 
2019 og 248 i 2020 - 29, 
totalt 2650 mill kr

 Avtalen inneholder også 
statlig tilskudd øremerket 
Metrobuss i Trondheim, 
E6 Melhus - Trondheim og 
Nydalsbrua, men dette 
berører ikke 
finansieringen til tiltak i 
øvrige kommuner.



Veiledende rammer Melhus, Malvik og 

Stjørdal

Totalt

2019-29 Per år

Gang, sykkel og kollektiv langs 

riksveg(funksjon) 425 38,6

Tiltak på lokalt vegnett 303 27,5

Knutepunkt og stasjoner langs jernbane 77 7

Sum i avtale 805 73

• Fordeling basert på dagens kjente økonomi og forventninger 

til framtidige inntekter fra bomsystem og stat. Konsekvenser av 

endrede forutsetninger avklares i Miljøpakkens handlingsprogram. 

Alle tall er i mill kr inkl moms.

•Kommunene og fylkeskommunen refunderer momsen for tiltak på 

kommunalt og fylkeskommunalt vegnett til Miljøpakken.

Inntekter til Melhus, Malvik og Stjørdal

1:14



Kommunenes forpliktelser:

PLANLEGGING:

• Definere langsiktig avgrensning av tettstedsområdene i Melhus (inkl. 

Kvål, Ler, Lundamo og Hovin)

• Utarbeide samordnet parkeringspolitikk i kommunene

• Bidra til å utarbeide planer som avklarer arealbehov og finansiering for  

kryssing av jernbanen og utvikling av areal på begge sider i knutepunkt 

• Innarbeide målene og forpliktelsene i byvekstavtalen i kommunenes 

areal- og samfunnsplaner

LOKALISERING:

• Legge statlige planretningslinjer for bolig, areal og transportplanlegging 

samt  føringene i avtalen til grunn ved lokalisering (utbyggingsrekkefølge)

• Som hovedregel lokalisere kommunale virksomheter slik at de 

underbygger nullvekstmålet/forpliktelsene i avtalen

• Som hovedregel foreta kommunale investeringer slik at de underbygger 

nullvekstmålet (for eksempel skoler, idrettsanlegg og kulturanlegg)



Styringssystem i byvekstavtalen
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Områdeplan Melhus sentrum

Visjonen for planarbeidet er utarbeidet av Formannskapet og ungdomsrådet:

"Melhus sentrum er et urbant og miljøvennlig sted ved Gaulas bredd, preget av kunst, 
kultur og mangfoldig folkeliv"



Områdeplan Melhus sentrum



Områdeplan Melhus sentrum

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at mennesker i alle aldre bosetter 
seg i sentrum. Det er målsettinger om et sentrum med fremtidig gode bo- og 
oppvekstmiljø, godt kollektivtilbud og sentrumstilbud, samt gode muligheter for 
rekreasjon. Sentrum skal fremstå som helhetlig, med Gaula som en naturlig livsnerve 
som knytter sentrum sammen.

Planen har vært på høring, samt offentlig ettersyn vinter 2018/2019. Planen er fremlagt 
for 2. gangs behandling, og forventes vedtatt september 2019.

Stor aktivitet, bred medvirkning – finnes på Melhus kommunes hjemmeside 

Saksfremlegg Områdeplan Melhus sentrum med vedlegg – Melhus kommunes 
hjemmeside



Områdeplan Melhus sentrum, prosess

Sak til KST

24.09.19

Mekling 
Fylkesmannen

28.08.19

Begrenset høring 

Formålsendring

Melhustunet+

Helsport-området

Frist 23.08.19

Vedtak av plan Fsk

juni 2019

43 merknader
2 innsigelser – dialog, ikke enighet 

Mekling Fylkesmannen:
- Bane NOR
- Fylkesmannen – støyfaglig utredninger (MB+MT) samt krav om 

detaljplan MB


