
LO i Trondheim

                                                     Trondheim 25. januar 2014

Miljøpakken ved
tore.langmyhr@trondheim.kommune.no 

Miljøpakke for transport – forslag til handlingsplan 2014 – 2017 (23) 
– uttalelse fra LO i Trondheim.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fagforeninger som  
organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter, samt veneombud og  
hovedverneombud i slike virksomheter.
Døgnhvileplasser / truckstops: Vi ber om at det innen Miljøpakke for transport i  
Trondheim sitt budsjett kan avsettes midler til å opprette hvileplasser / truckstop for  
transportbiler langs hovedtrafikkårene nord og sør for Trondheim.
Næringstransport: Når det gjelder behovet til næringstransporten, blant annet varelev-
ering i Midtbyen for å kunne levere varer uten at øvrig trafikk blir rammet, er det viktig  
å følge opp andre tiltak i ”Handlingsplan for effektiv varetransport i Trondheim” fra  
2008, jfr. vedtak i formannskapet i desember 2008.
Trafikksikkerhet: Gatebelysning generelt og punktbelysning av fotgjengerkryssinger  
må inn som et klart fokusområde.
Kollektivtransport: Vi mener Innherredsveien ikke bør bygges som midtstilt trasé for 
kollektivtrafikken. 
Vi mener helhetlig sammenhengende utbygging av kollektivfelt i Jonsvannsvegen bør  
være høyt prioritert.
Vi foreslår å prioritere bruk av investeringsmidler til å anlegge et nytt nordgående  
kollektivfelt i innfartsåren i Okstadbakken. 
Vi mener det er viktig at tilstrekkelige investeringsmidler avsettes for raskest mulig å  
gjennomføre formannskapets vedtak av 14.05.13 om å bygge om alle fartshumper i  
busstraseer til fartsputer. 
Det bør gjennom Miljøpakkens handlingsprogram settes av midler til at miljøvennlig  
biogassdrivstoff kan tas i bruk i bussdriften.
Vi vil påpeke at bruk av den kompetansen bransjen har er avgjørende for at riktige valg  
kan gjøres for å utvikle kollektivbransjen. Hovedverneombud og selskaper må derfor i  
mye større grad enn i dag involveres når det gjelder valg av tekniske løsninger som  
AtB vurderer.
Knutepunkt og holdeplasser: Basert på erfaringer og befaring mener vi følgende tiltak  
må gjennomføres snarest for å sikre et trygt arbeidsmiljø og god trafikksikkerhet inn-
enfor hele området fra og med Prinsenkrysset og til Munkegatas avslutning mot Olav  
Trygvassons gate:
Personbilene må bort fra Prinsenkrysset kollektivknutepunkt og Prinsensgate.
All belysning som ikke er nymontert i forbindelse med ny-anlegget må oppgraderes  
snarest, og belysningen må fungere hele tiden. 
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Gatemerking og skilting må på plass gjennom Prinsenkrysset, for merking for  
”parallell S” kjørebevegelse.
Ledegjerde må på plass på holdeplassene K2 og P2.
Sikkerhetslinje må etableres langs alle holdeplassene i Prinsenkrysset  
kollektivknutepunkt og etter hvert på de andre holdeplassene i sentrumsområdet.
Omlegging av distriktsbussene fra Dronningensgt. til Olav Trygvassons gate og  
Prinsens gate (Gamle svømmehallen).
Det må vurderes å merke opp ved hver fotgjengerkryssing slik at ventende fotgjengere  
holder avstand til kantstein.
Passasjerene må få en bedre informasjon og ”opplæring” på hvordan de skal ”oppføre  
seg” og hvordan bussene forholder seg i kollektivknutepunktet. 
I stedet for å anlegge kantsteinstopp bør heller aktuelle busslommer bygges om og ut-
vides der hvor det er nødvendig for å avvikle forsvarlig trafikk med 15 meters busser  
og leddbusser.
Det må ikke foregå snøopplagring i og ved holdeplasser, slik at busser kan ha fri bane  
inn og ut av holdeplasser.
Innfartsparkering: Når det gjelder innfartsparkering vil vi spesielt fremheve  
Hommelvik, der det er om å gjøre å komme i gang snarlig fordi det er et område som  
også kan inneholde hvilebu for sjåfører og reguleringsholdeplass. 
Tiltak mot støy: Dett må stilles krav til støysvake dekk i alle offentlige anbud for  
transport. 
Jernbane: Vi mener det er behov for flere holdeplasser for tog i Trondheim. Ranheim /  
Grilstad og Kolstad. Det samme gjelder timesavganger for tog sør for byen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi viser til brev datert 12. desember 2013 fra Miljøpakken – utsendt av Statens vegvesen v/ 
Kristin Gjærevoll - vedlagt forslaget til handlingsprogram for Miljøpakken 2014-17 (23). I 
oversendelsesbrevet fremgår det at Miljøpakken trinn 2 ble vedtatt i Stortinget i juni 2013, og 
at et revidert bompengesystem er under innføring og forventes etablert mars / april 2014. 

Vi viser til vårt brev 6. juni 2013 om Miljøpakke for transport i Trondheim: Prioritering av pro-
sjekter i 2014. Vi viser og til muntlige kommentarer i informasjonsmøte i Brukerutvalget Miljø-
pakken torsdag 9. januar 2014, med temaene Miljøpakken trinn 2, planlagt bomsystem og for-
slag til handlingsprogram. Her deltok i tillegg til representanter for ulike organisasjoner repres-
entanter for Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Statens vegvesen.

Handlingsprogrammet skal behandles i Sør-Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre 27. 
februar 2014. I brevet fra Miljøpakken bes det om at høringsuttalelser sendes Miljøpakken 
ved Tore Langmyhr, Trondheim kommune på e-post tore.langmyhr@trondheim.kommune.no 
innen 25. januar 2014. Det fremgår at eventuelle uttalelser som kommer seinere vil 
ettersendes direkte til politisk nivå.
Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fagforeninger som  
organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter, samt veneombud og  
hovedverneombud i slike virksomheter.

Forslag fordelt temaområder og prosjekt

Næringstransport - døgnhvileplasser
Vi merker oss at døgnhvileplasser for langtransportsjåfører (truckstops) langs hovedinnfarts-
veiene sør og øst for Trondheim overhodet ikke er nevnt i dokumentet. I det hele tatt er det 

2

mailto:tore.langmyhr@trondheim.kommune.no


påfallende at gods- og varetransport overhodet ikke nevnes i det 52 sider lange dokumentet.

Mange yrkestrafikksjåfører har sitt daglige arbeid langs hovedtrafikkårene. Til tross for dette 
er det i liten grad i Norge bygd ut tilfredsstillende områder for disse sjåførene hvor de kan 
hvile ut og hvor det også er oppholdsrom, toaletter, vaske- og stellerom og andre velferds-
messige tilbud. I dag er det kun 15 døgnhvileplasser i Norge. Kun Luxemburg og Albania har 
færre plasser.

I regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan (NTP) har arbeidet med døgnhvileplasser 
fått økt oppmerksomhet. LO har i sin høringsuttalelse antydet at det i planperioden må 
bygges anslagsvis 75-80 plasser, hvor en stor andel av disse plassene må være helårsåpne 
raste- og hvileplasser med dusj og toalett m.m. Når det i NTP foreslås å bygge 35 nye plasser 
i perioden, vil dette ikke være tilstrekkelig. LO har derfor forutsatt at alle de plassene som 
bygges blir helårsåpne plasser, samt at det i tillegg utvikles ytterligere døgnhvileplasser og 
rasteplasser i samarbeid med private med statlige bidrag. LO har bedt om at det også ut-
arbeides en plan for hvor disse plassene skal lokaliseres, slik at det på sikt blir en geografisk 
spredning som muliggjør at sjåførene kan ta døgnhvile når man skal. I tillegg forutsetter LO at 
de rasteplassene som fins blir brøytet vinterstid, slik at disse kan benyttes.

I statsbudsjettet for inneværende år er det kun avsatt midler til å bygge fire døgnhvileplasser. 
Det er derfor helt avgjørende både for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåførene at 
det blir fortgang i bygging av døgnhvileplasser.

Et klart politisk flertall av partiene i Trondheim Bystyre sa ja til et krav i fagbevegelsens Trond-
heimsmanifest før kommunevalget 2011 om å opprette døgnhvileplasser / truckstop for trans-
portbiler langs hovedtrafikkårene nord og sør for Trondheim. Vi har også fått politiske signaler 
om at dette bør være mulig å løse innen Miljøpakkens budsjetter.
Vi ber om at det innen Miljøpakke for transport i Trondheim sitt budsjett kan avsettes  
midler til å opprette hvileplasser / truckstop for transportbiler langs hovedtrafikkårene  
nord og sør for Trondheim.

Når det gjelder behovet til næringstransporten, blant annet varelevering i Midtbyen for  
å kunne levere varer uten at øvrig trafikk blir rammet, er det viktig å følge opp andre 
tiltak i ”Handlingsplan for effektiv varetransport i Trondheim” fra 2008, jfr. vedtak i  
formannskapet i desember 2008.

Trafikksikkerhet
Vi viser til kapittel 7.

Gatebelysning 
Gatebelysning generelt og punktbelysning av fotgjengerkryssinger må inn som et klart  
fokusområde. Slik Trondheim er nå, og har vært de siste årene så er dette et undervurdert 
moment i trafikksikkerhetstenking.

Et annet moment er å skaffe god sikt. Dette gjelder både i og inn mot kryss og langs veg. 

Ruteplanlegging / AtB
Det bør snart bli en felles forståelse for følgende: Det ligger mye trafikksikkerhet i ruteplan-
legging som lar seg gjennomføre i praksis! Det nevnes på side 41, øverste rubrikk at sann-
tidssystemet skal brukes for å vurdere fremkommelighet for buss. Dette bør brukes forløp-
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ende også når det gjelder muligheten til å kjøre trafikksikkert. Og for å sikre et riktig tilbud 
under kapittel 9.

Kollektivtransport
Vi viser til kapittel 9, tabell 9: Forslag til handlingsprogram kollektivtiltak.

Det har de seinere år vært en kraftig økning i antall kollektivtrafikkreiser. I høringsdokumentet 
fremgår det at antall kollektivtrafikkreiser i perioden 2008 – 2013 har økt med 54 % og 56 % 
for henholdsvis bybuss / trikk og regionbusser. Dette er positivt og i samsvar med de forslag 
og krav fagbevegelsen har stilt de seinere år. Den positive utviklingen forklares med at 
kollektivfelt ble innført sommeren 2008, rutetilbudet er utvidet, det er innført elektronisk 
billettering, bomstasjoner er anlagt, takstreduksjoner er gjennomført og takstområdet for 
periodekort er utvidet.

Superbussutvikling
Formannskapet har vedtatt en midtstilt trasé for kollektivtrafikken fra Bakke bru til Mellomvei-
en. Derfra til Stadsingeniør Dahls gate blir veien som i dag, hvor kollektivtrafikken går langs 
fortauene. Vi er kjent med at vedtaket om delvis superbusstrasé ble gjort i strid med anbefal-
inger fra blant annet politiet, Statens vegvesen, beboerforeninger og næringslivet. På grunn 
av trafikksikkerheten har alle disse gått inn for sidestilte kollektivfelt. Heller ikke råd fra hoved-
verneombud innen kollektivtrafikken om ikke å anlegge midtstilt trasé er så langt hensynstatt.

Vi mener Innherredsveien ikke bør bygges som midtstilt trasé for kollektivtrafikken. 
Det vil undergrave Miljøpakkens mål som står i kapittel 7 om at ”antall trafikkulykker skal  
reduseres med minst 20 %. Nullvisjonen skal være rettesnor.” 

Framkommelighetstiltak rute 5
Rute 5 er den mest trafikkerte bussruta i Trondheim. Det er registrert betydelige forsinkelser 
på deler av traseen. Det fremgår i høringsdokumentet side 40 at kostnad på delvis utbygging 
– inn mot begge kryssområdene – er på ca. 74 millioner. Full utbygging er tosidig kollektivfelt 
på en strekning på 1 km, og koster ca. 120 – 125 millioner kroner ved helhetlig sammen-
hengende utbygging. 35 millioner kroner ekstra påløper hvis utbygging ikke utføres samlet.
Vi mener helhetlig sammenhengende utbygging av kollektivfelt i Jonsvannsvegen bør  
være høyt prioritert. 

Framkommelighet øvrige ruter
Etter en lang tids debatt med høringer og befaringer, vedtok formannskapet 14.05.13 følg-
ende praksis for bruk av fartsdempere i busstraseer, i samsvar med fagbevegelsens krav:

• Fartsputer benyttes som hovedvirkemiddel for å sikre fartsnivået i deler av busstraseer 
med fartsgrense 30 eller 40 km/t. Alle fartshumper i busstraseer bygges om til fartsputer.  
Utformingen av putene vurderes og standardiseres.
• Opphøyde gangfelt i tilknytning til skoler og barnehager beholdes, og det kan også  
etableres nye når trafikksituasjonen ved skoler og barnehager krever det. Utformingen må  
hensynta bussenes behov for framkommelighet og komfort.
• Fartsdempende tiltak konsentreres først og fremst til kryssingspunkt for myke  
trafikanter, samt til kortere strekninger forbi skoler, barnehager og andre steder med stor  
kryssingsaktivitet for barn og unge. (som strekpkt. 2 i rådmannen)
• På strekninger der separasjonsgraden mellom myke trafikanter og øvrig trafikk er  
begrenset, kan fartsdempingstiltak benyttes strekningsvis. (som strekpkt. 3 i rådmannen) 
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• Alle fartshumper utenfor busstrase med påvist feil utforming utbedres.
Formannskapets vedtak ble gjort etter forslag fra Ap, SV, KrF, SP, MDG. Vedtaket var viktig 
både av hensyn til framkommelighet for bussene og sjåførenes arbeidsmiljø.

Gjennom uttalelser fra avdelingsingeniør i Trondheim bydrift fremgår det at om lag 60 prosent 
av byens 1.500 fartshumper er så slitt eller lagt så feil at de må utbedres. Om kommunen må 
utbedre alle fartshumpene som ikke tilfredsstiller Vegvesenets anbefalinger, snakker man 
ifølge avdelingsingeniøren om kostnader på om lag 10 millioner kroner.

I tabell 9 framgår et punkt om oppgradering av kollektivtraseer. Vi antar at kostnader forbund-
et med å oppfylle overnevnte vedtak i formannskapet kan dekkes inn her. 
Vi mener det er viktig at tilstrekkelige investeringsmidler avsettes for raskest mulig å  
gjennomføre formannskapets vedtak av 14.05.13 om å bygge om alle fartshumper i  
busstraseer til fartsputer. 
 
Knutepunkt og holdeplasser

Prinsenkrysset
I tabell 9 fremgår det at det i 2014 er avsatt 11 millioner kroner til restfinansiering.

Etter åpningen av bussterminalen i Prinsenkrysset 01.12.13, viser erfaring at noe av det som 
fungerte sånn ”passelig” i tidligere sommerkjøring nå ikke lenger kan regnes som forsvarlig. 
Dette skyldes en betraktelig større mengde kjøretøy men også kravene til trygt arbeidsmiljø 
og enda sterkere fokus på trafikksikkerheten.

En befaring ble utført 08.01.14 etter initiativ fra hovedverneombud/verneombud i busselskap-
ene. Her deltok også representanter fra busselskapene, AtB og andre offentlige virksomheter. 

Basert på erfaringer og overnevnte befaring mener vi følgende tiltak må gjennomføres  
snarest for å sikre et trygt arbeidsmiljø og god trafikksikkerhet innenfor hele området  
fra og med Prinsenkrysset og til Munkegatas avslutning mot Olav Trygvassonsgt.:
Personbilene må bort fra Prinsenkrysset kollektivknutepunkt og Prinsensgt.
All belysning som ikke er nymontert i forbindelse med ny-anlegget må oppgraderes  
snarest, og belysningen må fungere hele tiden. 
Gatemerking og skilting må på plass gjennom Prinsenkrysset, for merking for  
”parallell S” kjørebevegelse.
Ledegjerde må på plass på holdeplassene K2 og P2.
Sikkerhetslinje må etableres langs alle holdeplassene i Prinsenkrysset  
kollektivknutepunkt og etter hvert på de andre holdeplassene i sentrumsområdet.
Omlegging av distriktsbussene fra Dronningensgt. til Olav Trygvassonsgt og  
Prinsnesgt (Gamle svømmehallen).
Det må vurderes å merke opp ved hver fotgjengerkryssing slik at ventende fotgjengere  
holder avstand til kantstein.
Passasjerene må få en bedre informasjon og ”opplæring” på hvordan de skal ”oppføre  
seg” og hvordan bussene forholder seg i kollektivknutepunktet. 

Kantsteinstopp
Vi er kjent med uttalelser fra kommunaldirektør fra byutvikling om at det hittil er utbedret 50 
holdeplasser, hvorav 29 i 2013. 13 av disse er anlagt med kantsteinstopp. 
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Ved at bussene stopper i kjørebanen forsinkes både øvrige busser og annen trafikk. For 
mange kantsteinsstopp vil hindre økt fremkommelighet og gjennomsnitthastighet. Det blir en 
tilbakeblokkerende effekt. Dette har negativ effekt på trafikksikkerheten.

Vi er imot å bruke millioner av kroner på å bygge om busslommer som fungerer til kantstein-
stopp. En ny håndbok fra Vegdirektoratet fremhever at det må gjøres en totalvurdering før 
evt. kantstopp anlegges.

I stedet for å anlegge kantsteinstopp bør heller aktuelle busslommer bygges om og  
utvides der hvor det er nødvendig for å avvikle forsvarlig trafikk med 15 meters busser  
og leddbusser.

Vintertilgjengelighet på holdeplasser. 
En hovedutfordring er knyttet til vintervedlikeholdet av holdeplassene, som i lange tider av 
vinteren oppleves som svært problematisk spesielt for de med bevegelseshemninger. Av 
trafikksikkerhetsmessige og arbeidsmiljømessige hensyn er det viktig med vintertilgjengelige 
holdeplasser.
Det må ikke foregå snøopplagring i og ved holdeplasser, slik at busser kan ha fri bane  
inn og ut av holdeplasser.

Innfartsparkering
Når det gjelder innfartsparkering vil vi spesielt fremheve Hommelvik, der det er om å 
gjøre å komme i gang snarlig fordi det er et område som også kan inneholde hvilebu  
for sjåfører og reguleringsholdeplass. 
Da slipper sjåførene å være avhengig av kafé ”Rampa” som ikke alltid er åpen.

Vi viser til kapittel 9, tabell 10: Tiltak som ikke foreslås innenfor handlingsprogramperioden 
2014 - 17.

Biogass ved bussdrift
LO mener at Norge må være i front med tiltak for å bidra til at verden reduserer klimagassut-
slippene. Vi må gå foran og vise at vi kutter egne utslipp som bidrar til at de totale utslippene i 
verden blir redusert. LO støtter derfor tiltak for et mer miljøvennlig og bærekraftig transport-
system og gode kollektivløsninger som er viktige for å innfri våre klimamål.
 
LO mener at produksjonen av biodrivstoff må være effektiv og bærekraftig, og det må til rette-
legges for gode rammevilkår og virkemidler for produksjon av bioenergi, for blant annet å øke 
bruken av biometangass i kollektivtrafikken og for tungtransporten. Norges biologiske ressur-
ser er underutnyttet.

Vi er kjent med at selskapet Biokraft AS har inngått kontrakter om å bygge en biogassfabrikk 
på tomta til Norske Skog på Skogn. Det vil være avgjørende for å starte byggingen at gass-
bussene i Trondheim blir avtakere av biogassen.

I høringsutkastet fremgår det at både Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune 
har høsten 2013 vedtatt at tilskudd til overgang fra naturgass til biogass skal vurderes.

Det fremgår i høringsdokumentet at tiltaket kan bedre CO2 regnskapet for gassbussene med 
inntil 95 %, og at tiltaket kan være aktuelt fra år 2015. Det fremgår videre at tiltaket har en 
kostnad på ca. 32 – 36 millioner kroner pr. år
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Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune bør samarbeid om å finansiere et 
skifte til biogass fra naturgass, slik at bussene blir klimanøytrale med hensyn på utslipp. 
Det bør gjennom Miljøpakkens handlingsprogram settes av midler til at miljøvennlig  
biogassdrivstoff kan tas i bruk i bussdriften.

I høringsdokumentet fremgår det at hybridløsninger / el-busser kan delvis være et alternativ til 
biogass ved bussdrift, og at nasjonale rammebetingelser vil være avgjørende.
Vi vil påpeke at bruk av den kompetansen bransjen har er avgjørende for at riktige valg  
kan gjøres for å utvikle kollektivbransjen. Hovedverneombud og selskaper må derfor i  
mye større grad enn i dag involveres når det gjelder valg av tekniske løsninger som  
AtB vurderer.

Kollektivfelt Okstadbakken
Vi viser til tabell 10 hvor det opplistes tiltak som ikke foreslås innenfor handlingsprogramperi-
oden 2014-17.
Innfartsåren til Trondheim sørfra i Okstadbakken preges i rushtid av senket fremkommelighet 
og mange trafikksikkerhetsmessig uønskede situasjoner.

Vi er kjent med at det på grunn av kvikkleire i grunnen vil være utfordrende og kreve en del 
tiltak for å bygge et nytt nordgående kollektivfelt i innfartsåren i Okstadbakken. I orientering i 
formannskapet den 13. mars 2012 ble det imidlertid klarlagt at det er mulig geoteknisk å 
bygge dette kollektivfeltet. Kollektivfeltet vil ha en lengde på ca. 1 km. Det oppgis i hørings-
dokumentet at tiltaket har en kostnad på 40 millioner kroner. Det sies at effekten vil delvis 
avhenge av løsninger for Sluppen-krysset.
Vi foreslår å prioritere bruk av investeringsmidler til å anlegge et nytt nordgående  
kollektivfelt i innfartsåren i Okstadbakken. 

Tiltak mot støy
Vi viser til kapittel 10.
Det må stilles krav til støysvake dekk i alle offentlige anbud for transport. 
Det vil hjelpe på umiddelbart.

Jernbane
Vi mener det er behov for flere holdeplasser for tog i Trondheim. Ranheim / Grilstad og  
Kolstad. Det samme gjelder timesavganger for tog sør for byen.

Med vennlig hilsen
----------------------------------- -------------------------------------
Svein Åge Samuelsen /s/ John-Peder Denstad
leder LO i Trondheim sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216
Kopi:
LO s distriktskontor i Sør-Trøndelag – sortrondelag@lo.no 
firmapost-midt@vegvesen.no
steinar.simonsen@vegvesen.no 
kristin.gjarevoll@vegvesen.no 
Trondheim kommune, bystyresekretariatet, 7004 Trondheim
bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no 
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