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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Ny rutestruktur for buss skal på plass til høsten 2019. Endringen omfatter blant annet tre nye
Metrobussruter, hvor to av rutene passerer Heimdal. M1 skal gå langs Heimdalsvegen, Bjørndalen og Sivert Thonstads veg, mens M2 skal gå via Søbstadvegen.

Figur 1 Kjøremønster buss 2019 (AtB 05.01.2018)

Slik ruteplanen er pr 05.01.2018, er det bare linje 77 som har behov for å regulere på Heimdal
stasjon.
I tillegg er nye Johan Tillers vei del 1 under bygging, og forventes åpnet høsten 2018.
Prinsippskisse for nye Johan Tillers vei er vist i Figur 2. Veien vil være en tovegs tverrforbindelse
mellom Heimdalsvegen og E6. Del 1 av forbindelsen er regulert på strekningen mellom Heimdalsvegen og Industriveien. Del 2 er ikke regulert.

Figur 2 Johan Tillers vei del 1 og del 2 (Trondheim kommune, 2016)
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Grunnlag
Det er tidligere gjennomført kapasitetsberegninger for Heimdal sentrum i forbindelse med forprosjektet. Dette er dokumentert i rapport «Kapasitetsberegninger Aimsun, metrobussterminal
Heimdal», Rambøll 26.09.2017.
Kort oppsummert anbefales alternativ 2 hvor bussen bruker arealet mellom Bjørndalen og jernbanesporet langs dagens p-plass og kommer inn i egen arm i krysset Søbstadvegen/Bjørndalen.
I dette alternativet er det fare for forsinkelser for M2 i Ringvålvegen inn mot kryss med Heimdalsvegen fra vest og for M1 i Heimdalsvegen inn mot kryss med Ringvålvegen fra sør.

Figur 3 Oppsummering av trafikkanalyse MetroBuss Heimdal sentrum

På bakgrunn av denne anbefalingen har vi sett på sammenhengen mellom hovedvegsregulering
og aktiviteter inne på Heimdal stasjon.
Beregningene med Johan Tillers veg viser en endring i rutevalg for trafikken fra Heimdal med
målpunkt langs Industriveien, som i dag må gå via krysset med Sivert Thonstads vei, til å gå via
ny vegforbindelse direkte mellom Industriveien og Heimdalsvegen. Dette betyr:
Redusert trafikk i krysset Bjørndalen/Sivert Thonstads vei
Redusert trafikk langs Industriveien
Redusert trafikk langs Bjørndalen i nordgående retning fra Ringvålvegen
Redusert trafikk langs Bjørndalen fra Sivert Thonstads veg til Søbstadvegen
Økt trafikk i sørgående retning fra Søbstadvegen
Økt trafikk i nordgående retning mot Ringvålvegen
1.3

Formål
Formålet med rapporten er å
dokumentere fremkommelighet for MetroBuss i Heimdal sentrum, Søbstadvegen og gjennom krysset med Ringvålvegen
gjennomgå revidert reguleringsplan for Omstigningspunkt Heimdal stasjon mhp trafikale
funksjoner og trafikksikkerhet. Planen er revidert i januar 2018.
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HEIMDAL SENTRUM
Innsendt reguleringsplan for Heimdal stasjon, knutepunkt for Metrobuss er vist i Figur 4.

Reguleringsplan

Fase 1

Fase 2
Figur 4 Reguleringsplan, illustrasjonsplan 1 og illustrasjonsplan 2

Byggeplanen deles i to faser. I fase 1 bygges Heimdalsvegen med fire felt, hvor høyre felt er
kollektivfelt. I nordgående retning er kollektivfelt nytt. Feltet opphører før krysset med Søb-
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stadvegen og går over i ett venstresvingefelt og ett felt for trafikk rett fram. Adkomst fra sør i
kryss Bjørndalen/Søbstadvegen stenges.
Fase 1 gir liten mulighet til å prioritere bussen igjennom krysset, men kapasitetsberegningene
viser at bussen i nordgående retning likevel vil ha grei fremkommelighet. M2 til Søbstadvegen får
kjørt forbi deler av køen ved å bruke kollektivfeltet.
I fase 2 åpnes adkomst fra sør i Bjørndalen/Søbstadvegen. Adkomsten gir plass til prioritering av
M2 i egen fase i signalanlegget. Arealet som i fase 1 er i bruk til parkering, kan benyttes til regulering f. eks av rute 77. Adkomst fra øst inn i krysset er tilgjengelig for alle kjøretøytyper og kan
benyttes av kiss&ride, vareleveranser, taxi og buss. Kiss&ride-arealet nord for taxiholdeplassen
kan benyttes til buss-for-tog når det er behov for det.
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Trafikale funksjoner i planen
Dette avsnittet omtaler planen for Heimdal sentrum som planlagt i fase 2. Det etableres kollektivfelt i nordgående retning, i tillegg til eksisterende i sørgående retning, som avsluttes før krysset. I fase 2 kjører bussene via en hank som kommer inn som en egen vei inn mot krysset med
Søbstadvegen. Midt på strekningen, nord for holdeplassene, etableres det et signalregulert gangfelt.

Figur 5 Illustrasjonsplan 2018.04.05

2.1.1

Kjøremønster MetroBuss

For å sikre fremkommelighet for MetroBuss M2 gjennom kryss med Søbstadvegen, er det valgt å
lage en hank innom BaneNOR sine arealer øst for Bjørndalen slik at bussen kan unngå venstresving i konflikt med motgående trafikk. I stedet avvikles MetroBuss i samme fase i signalplanen
som annen trafikk inkludert M2 i motsatt retning som kommer langs Søbstadvegen fra Kolstad.
Dette sikrer M2 god fremkommelighet fram til krysset fra sør. Ettersom det her er MetroBuss i
alle kjøreretninger, vil det være en utfordring å prioritere disse i forhold til hverandre gjennom
krysset.
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Figur 6 Kjøremønster M2 fra Heimdal til Kolstad via hank

Som vist på illustrasjonsplanen, er det planlagt innkjøring for taxi, HC, vareleveranser, kiss&ride
og buss-for-tog fra sør over kollektivfelt og fortau inn på stasjonsområdet nord for Torget. Alle
disse får anledning til å kjøre ut via hank i kryss med Søbstadvegen. Den nordre innkjøringen til
hanken like nord for det nye gangfeltet, er forbeholdt buss. Innkjøring utformes slik at det ikke
er anledning til å kjøre ut gjennom denne fra stasjonsområdet pga. faren for å hindre MetroBussen sin innkjøring til hanken. Kapasiteten til eventuell venstresvingende trafikk i dette punktet
ville vært svært lav i rush og det er derfor bedre å tillate alle kjøretøy på veg ut fra stasjonsområdet å bruke østlig arm i signalanlegget sammen med MetroBussen.

Figur 7 Taxi, HC, kiss&ride og vareleveranse servicebygg

Metrobuss Heimdal

7 av 21

Buss-for-tog vi kunne benytte det samme arealet som er vist for taxi og kiss&ride, men vil fortrenge disse ved stor bussaktivitet i forbindelse med togankomst.
Linje 77 kommer til Heimdal fra sør og skal regulere og snu på Heimdal stasjon. Det er satt av
plass til regulering i hanken i fase 2.
2.1.2

Adkomst vareleveranse servicebygg BaneNOR

Figuren over viser vareadkomst til servicebygg sør for MetroBuss-holdeplass. Dette er samme
adkomst som taxi, HC, kiss&ride m.fl. benytter. Det forutsettes at vareleveranser til servicebygg
skjer over Torget med alle aktuelle kjøretøy.
2.1.3

Sykkelparkering

Det etableres sykkelhotell, ca 50 kvm, i tilknytning til servicebygget vist med gult på illustrasjonsplanen. Adkomst til dette er over Torg fra fortau eller fra kjøreveg.
Det plasseres sykkelstativ på MetroBuss-stasjonene på begge sider av Bjørndalen. Foreløpig opptelling gir 16 plasser på østsida og 28 plasser på vestsida.
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Gangsystem og gangkryssinger
Gangsystemet på østsida henger sammen med eksisterende fortau langs Heimdalsvegen fra sør.
Alle signalregulerte kryssinger i krysset Heimdalsvegen/Ringvålvegen opprettholdes. Nytt gangsystem etableres på stasjonsområdet som binder sammen togperrong, MetroBuss-stasjoner,
torgareal, adkomst til undergang under sporarealet mot øst og ny signalregulert gangkryssing
over Bjørndalen nord for MetroBuss-stasjonene. Denne leder til eksisterende gangfelt langs fasaden på vestsida av Bjørndalen. Gangsystemet på østsiden av Bjørndalen avsluttes ved det midtre
gangfeltet. Det er ikke gangtilbud videre nordover på østsiden av Bjørndalen.

Figur 8 Illustrasjonsplan fase 2 – gangsystem med rosa

Det etableres gangfelt over sykkelvegen tre steder langs holdeplassen på vestsiden av Bjørndalen. (Skisse oppdateres i byggeplan).
2.3

Signalregulerte kryss og gangfelt
Det er tre signalregulerte systemer på en strekning på mindre enn 250 m, eksisterende kryss
med Ringvålvegen med gangfelt i alle armer, eksisterende kryss med Søbstadvegen med gangfelt
bare langs Bjørndalen og nytt signalregulert gangfelt midt mellom disse.
Det er krevende å få til god kollektivprioritering i et system med buss i alle armer i alle kryss og
med en gangkryssing mellom som ligger like før innkjøring til metrostasjon fra nord og i fase 1
umiddelbart etter utkjøring fra sør.

2.4

Sykkeltilbud
Dagens sykkeltilbud på vestsida av Bjørndalen opprettholdes som sykkelveg med fortau. Det
forutsettes sykling i kjørefelt eller langs fortau fram til sykkelstativer på stasjonene og til sykkelhotellet på østsida av Bjørndalen. Kryssing over sykkelvegen ved det nye gangfeltet nord for
stasjonene, sikres med gangfelt over sykkelvegen. Kryssing over Søbstadvegen langs Bjørndalen
skjer i gangfeltet i gangfasen i signalanlegget. Det samme skjer i kryss med Ringvålvegen.
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Sporingsanalyse
Det er plass til å kjøre MetroBuss via hanken og det er plass til å regulere buss på et areal med
lengde 25m samtidig som MetroBussen passerer. Innkjøring for buss til hanken er utformet slik
at det ikke skal være mulig å kjøre ut her.

Figur 9 Sporing MetroBuss hank Bjørndalen/Søbstadvegen
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3.

STREKNINGSTILTAK SØBSTADVEGEN

3.1

Bakgrunn
Trafikkberegninger fra forprosjekt for MetroBuss på Heimdal viser at MetroBussen vil stå i kø i
Søbstadvegen i sørgående retning mot krysset med Bjørndalen. Krysset Søbstadvegen x Søbstadvegen er trangt til at to busser kan møtes.

Figur 10 Sporing MetroBuss Søbstadvegen

Dagen bussholdeplass, Ditlev Bloms veg, legges ned og vil åpne muligheten for å omdisponere
arealer. En løsning er å ta av rabatten mellom kjørebane og fortau langs Søbstadvegen nord/sør
for å gi mulighet for M2 å kjøre rett fram inn i krysset før den svinger ned mot kryss med Bjørndalen. Da vil to busser kunne møtes i Søbstadvegen.

Figur 11 Rabatt mellom gang- og sykkelveg og kjørebane i Søbstadvegen
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Trafikktellinger gjennomført i februar 2018 viser at andelen i rush som foretar venstresving i
Søbstadvegen til bensinstasjonen er svært lav. Venstresvingen fra Søbstadvegen til Søbstadvegen sør ligger på 20 kjt/t morgenrush og 70 kjt/t ettermiddagsrush, mens trafikken mellom Søbstadvegen nord og Søbstadvegen ligger på 200- 300 kjt/t.

Søbstadvegen
nord

Søbstadvegen sør

Figur 12 Dagens situasjon Søbstadvegen

Gangfelt over Søbstadvegen nord ligger nær svingen, og det er dårlig sikt til gangfeltet for trafikk
fra øst. I tillegg ligger gangfeltet skrått, og har lang kryssingslengde i forhold til at det krysser
bare to kjørefelt.
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Kapasitetsberegninger
Det er gjennomført kapasitetsberegninger for flere varianter for omdisponering av arealet i Søbstadvegen mellom kryssene Søbstadvegen x Søbstadvegen og Søbstadvegen x Bjørndalen. Beregningene er gjort med Johan Tillers veg del 1, rutestruktur 2019, dagens trafikkmengde 2018
og kollektivfelt Bjørndalen i nordgående retning (med ny holdeplass) i Heimdal sentrum.
Beregningene viser at å øke kapasiteten i østgående retning har best effekt for dagens trafikk.
Kollektivfelt i østgående retning reduserer kapasiteten og øker kølengden i Søbstadvegen, og
hindrer venstresvingende trafikk mot Søbstadvegen sør. Dette medfører fare for tilbakeblokkering ut mot Bjørndalen på grunn av kort kømagasin.
Alternativ med ett felt i vestgående retning i Søbstadvegen og to vanlige felt i østgående retning,
kommer best ut i beregningene. Dette fordi kapasiteten mot øst økes, slik at kølengden reduseres og venstresvingende biler til Søbstadvegen sør ikke blir hindret i noen stor grad.

Figur 13 Illustrasjon, foreslått løsning

Følsomhetsberegninger viser at denne løsningen går greit med 10% trafikkvekst. Med 20% får
man problemer med lang kø og tilbakeblokkering tilbake til Bjørndalen da det ikke er eget venstresvingefelt. Skulle trafikken her vokse såpass i framtiden, vil det være forholdsvis enkelt å endre
oppmerking slik at det blir plass til et kort venstresvingefelt fra Søbstadvegen til Søbstadvegen
sør for å unngå tilbakeblokkering til Bjørndalen.
3.2.1

Anbefaling

Vår anbefaling er
Breddeutvide Søbstadvegen nord med tilgjengelig areal slik at to busser kan møtes
Stenge innkjøring til bensinstasjonen
Forkjørsregulere krysset Søbstadvegen x Søbstadvegen
Breddeutvide Søbstadvegen i øst slik at begge kjørefeltene har full bredde og store kjøretøy kan kjøre samtidig med øvrig trafikk
Omdisponere vegarealet i Søbstadvegen på strekningen mellom krysset Søbstadvegen x
Søbstadvegen og krysset Søbstadvegen x Bjørndalen slik vist i figuren under.
Justere kryssutformingen i krysset Søbstadvegen x Søbstadvegen
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Foreslått løsning
Foreslått løsning for strekningstiltak Søbstadvegen er vist i Figur 14.

Figur 14 Søbstadvegen forprosjekt

Skissen fra forprosjektet viser to felt i østgående retning i Søbstadvegen og ett i vestgående.
Feltene i østgående retning er utvidet slik at begge feltene har full bredde (i motsetning til i dag).
Krysset ser strammet opp, og forkjørsregulert på strekningen mellom nord og øst. Adkomst til
bensinstasjon mot Søbstadvegen reguleres med kun høyre ut. Adkomsten til bensinstasjonen i
Søbstadvegen sør opprettholdes.
Dagens gangfelt er flyttet lengre nord for å bedre siktforholdene i området og for å oppnå kortere
kryssavstand. Gang- og sykkelveg fra Bjørndalen forlenges som fortau fram til kryssingen.
3.3.1

Vurdering

Planforslag i forprosjektet er i tråd med innspill fra kapasitetsberegningene. Med økt kapasitet ut
mot Bjørndalen blir det god fremkommelighet for M2 i retning mot Heimdal. Kølengden i Søbstadvegen fra krysset med Bjørndalen reduseres, slik at M2 i nordgående retning ikke hindres av
venstresvingende kjøretøy som skal til Søbstadvegen sør.
3.3.2

Gående og syklende

Trafikksikkerheten for gående økes da sikt til gangfeltet blir betydelig bedre og kryssingslengden
kortere.
3.3.3

Sporingsanalyse

Sørgående felt i nordlig arm er breddeutvidet slik at to MetroBusser kan møtes. Se sporingskurver i Figur 15.

Metrobuss Heimdal

Figur 15 Sporingskontroll MetroBuss Søbstadvegen forprosjekt
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4.

HEIMDALSVEGEN/RINGVÅLVEGEN/BJØRNDALEN

4.1

Bakgrunn
M1 vil gå rett fram mellom nord og sør, og M2 vil gå mellom Bjørndalen og Ringvålvegen. Bussbevegelsene vil ikke gå i samme fase i signalvekslingen, og ikke være i konflikt i kryssområdet.
Sporingen viser at Ringvålvegen er smal, men det synes ikke å være behov for å flytte stopplinjer i forhold til dagens plassering.

Figur 16 Sporing MetroBuss Bjørndalen/Ringvålvegen

Kryssutvidelse i den fylkeskommunale vegen Heimdalsvegen-Ringvålvegen foreslås for å oppnå
bedre fremkommelighet for buss. Dette gjelder spesielt for bussene som kommer fra Kattemskogen.
Dagens busser opplever forsinkelser i krysset og kysset vil ha avviklingsproblemer med en videreføring av dagens utforming. Nye Johan Tillers veg medfører endret kjøremønster i krysset,
ifølge kapasitetsberegningene, og trafikk fra sør til Ringvålvegen øker. Dette forsterker behovet
for tiltak i krysset for å redusere forsinkelsen for MetroBussen. Forsinkelsen i nordgående retning
fra Heimdalsvegen øker mest i beregningene. Det ble derfor i kapasitetsberegningene foreslått å
utvide Heimdalsvegen med et venstresvingefelt fra sør.
Prøvekjøring med MetroBuss bekrefter at dagens kryss skaper kødannelser fra Heimdalsvegen og
inn i Ringvålvegen. Tiltak her ligger på AtB’s prioriteringsliste (Miljøpakken, 2018).
Det er i gjeldende reguleringsplan for Heimdal senterområde vest lagt inn rekkefølgekrav om å
etablere venstresvingefelt. Rekkefølgekravene er også foreslått for reguleringsplanen som i juni
2018 ligger ute til offentlig ettersyn, plannavnet er Heimdalsvegen 1-3. Det er i dag noe usikkert
når utbyggingen vil bli gjennomført (Miljøpakken, 2018).
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Rundkjøring eller signalregulering
I forprosjektet ble både videreføring av signalregulert kryss og etablering av rundkjøring i krysset
Heimdalsvegen/Ringvålvegen vurdert. Bakgrunnen for at rundkjøringsalternativet kom opp var at
en utvidelse av tilfart fra sør med et venstresvingefelt i signalregulert kryss ville gi økt kryssingslengde i gangfeltet i den sørlige armen i krysset.

Figur 17 Rundkjøringsskisse Heimdalsvegen/Ringvålvegen

En rundkjøring vil gi fleksibel og god fremkommelighet ved lave og middels trafikkmengder. Den
kan gi forsinkelser uten mulighet for å prioritere enkeltstrømmer ved høy trafikk. Rundkjøring
med ett kjørefelt inn i hver arm vil gi korte kryssingslengder i gangfelt.
Et signalregulert kryss med ett kjørefelt inn mot krysset fra nord og fra vest, og to kjørefelt inn
fra sør, vil gi lengre kryssingslengde i gangfelt i søndre arm. Signalanlegget vil kunne prioritere
enkeltstrømmer med MetroBuss, men i dette krysset vil det i rush ofte kunne oppstå situasjoner
med samtidige MetroBuss-ankomster fra konflikterende kjøreretninger. Det vil ikke være mulig å
etablere sykkelkryssing over Ringvålvegen uten eget høyresvingefelt fra nord. Planforslaget inneholder ikke høyresvingefelt. Syklende fra sykkelveg med fortau langs Bjørndalen og Heimdalsvegen må derfor krysse i utvidet gangfelt over Ringvålvegen.
Signalregulert gangfelt over tre kjørefelt er akseptabelt i de andre kryssene lengre nord i Bjørndalen. Som del av prosjektet med Heimdal stasjon etableres et nytt signalregulert gangfelt over
fire kjørefelt nord for MetroBuss-stasjonene.
Ut fra en samlet vurdering ble det besluttet å gå videre med signalregulert kryss med venstresvingefelt fra sør.
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Tre alternativer for venstresvingefelt fra sør:

Figur 18 Tre alternativer for venstresvingefelt

Venstresvingefeltet krever ca 3m bredde og det ble vurdert tre mulige alternativ:
1. Utvide vegareal mot vest og ta 3m fra grøntrabatt med trær i vest
2. Bruke fortausareal på østsiden til kjørefelt, ta rabatt med trær til fortau og etablere ny
grøntrabatt med ny trerekke på BaneNORs areal øst for dagens grøntrabatt.
3. Bruke fortauseareal på østsiden til kjørefelt, la trærne stå og etablere nytt fortau på østsiden av grøntrabatt med trær
Det viktigste argumentet for å velge alternativ 2 var å få et gjennomgående gateløp med fortau
inntil vegbanen slik den er videre sørover i Heimdalsvegen.
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Foreslått løsning
Foreslått løsning er vist i Figur 19. Figuren viser en utvidelse av Heimdalsvegen med eget venstresvingefelt i dagens høyre felt. Ettersom det ikke går MetroBuss i venstresvingen, aksepteres
3 m bredt kjørefelt i dette kjørefeltet.

Figur 19 Forprosjekt Heimdalsveien/Ringvålveien, (Asplan Viak 31.05.2018)

Tiltaket innebærer omdisponering av grøntrabatt med treallé og deler av dagens fortau. Dagens
fortau på østsiden og grøntareal på samme side flyttes østover for å frigi arealer for et nytt kjørefelt. Trerekken reetableres på østsiden, og dermed opprettholdes gatepreget med trerekker på
begge sider. På vestsiden beholdes dagens sykkelveg og fortau, samt rabatt med trerekke, som i
dag.

Figur 20 Snitt Heimdalsvegen fra sør, forprosjekt (Asplan Viak, 31.05.2018)
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Vurdering

Ett ekstra kjørefelt fra sør medfører økt kryssingslengde for gående og behov for økt grønntid for
gående i signalreguleringen. Dette betyr at fasen med trafikk fra Ringvålvegen får økt grønntid
når fotgjengere er inne, ettersom de går i samme fase. Dette medfører kortere grønntid for fasen
fra Heimdalsvegen og Bjørndalen, men vil ikke redusere avviklingen i stor grad da kapasiteten fra
sør er økt og trafikkmengden fra nord sannsynligvis er noe redusert. Avviklingen i krysset vil
sannsynligvis bli noe bedre enn i dag. Her er det antatt at faseplanen ikke endres (kun tider),
men venstresvingefelt åpner for mulighet for å endre signaplanen ved behov.
Venstresvingefeltet sikrer M1 bedre fremkommelighet i nordgående retning, da kølengden på
strekningen med ett felt reduseres. M2 fra Ringvålvegen vil får omtrent samme fremkommelighet
som busser har i dag. Det er uheldig at det er busser i alle retninger i krysset, da det gjør det
svært vanskelig å prioritere bussene i forhold til hverandre.
4.3.2

Gående og syklende

For gående over gangfelt blir det ett ekstra kjørefelt å krysse i forhold til dagens situasjon, men
ettersom gangfeltet inngår som del av signalanlegget, påvirker ikke dette trafikksikkerheten.
Øvrig er tilbudet til gående og syklende som i dag.
4.3.3

Sporing MetroBuss Bjørndalen/Ringvålvegen

Sporingskontroll av forslag til endret kryss med Ringvålvegen er vist i Figur 21.

Figur 21 Sporingskontroll Ringvålvegen
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