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4-årig belønningsavtale med Trondheimsregionen.
Vurdering av rapportering for 2011 og tildeling av midler for 2012

Vi viser til mottatt rapportering for 2011 i tråd med avtalen mellom Samferdselsdepartementet
og Trondheimsregionen innenfor belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre
bilbruk i byområdene.

Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i
storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet
kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Avtalene innenfor ordningen skal bidra til
å bygge opp under målsetningene i Klimaforliket og Soria Moria II, og må sees i sammenheng
med etableringen av bypakker.

På vegne av departementet har Statens vegvesen foretatt en gjennomgang av rapporteringen,
og sammenholdt denne med innholdet i avtalen. De viser til at Trondheim har en god
måloppfyllelse og gjennomfører stort sett filtak i henhold til avtalen. Det er et underforbruk til
infrastrukturtiltak og slike tiltak må nå prioriteres. En stor del av midlene går til driftstiltak, og
Trondheim bør starte planleggingen av hvordan driften kan opprettholdes uten tilskudd fra
belønningsordningen når avtalen løper ut.

I tilleggsutredning trinn 2 for Miljøpakke Trondheim diskuteres hvordan
bompengeinnkrevingssystemet kan utvikles, for eksempel ved økte takster eller flere snitt. Det
er positivt at Trondheim er forberedt og ligger i forkant i planlegging og forankring av
ytterligere restriktive tiltak når det trengs.

Samferdselsdepartementet ser frem til den systematiske dokumentasjonen og evalueringen
som skal gjennomføres ved utløpet av fireårsperioden, jf avtalens punkt 4.
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Trondheimsregionen har oppfylt sine forpliktelser i 2011 og Samferdselsdepartementet vil
utbetale det avtalte beløpet i løpet av kort tid.
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