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1 BAKGRUNN

Asplan Viak er engasjert av Statens vegvesen Region midt til å prosjektere ny vegsituasjon i 
Kolstadvegen mellom Vestre Rosten og Ytre Ringveg i Tonstadkrysset i Trondheim. 
Bakgrunn for behovet et nytt omstigningspunkt for busspassasjerer når nytt kollektivsystem 
innføres høsten 2019. Rambøll har prosjektert nytt omstigningspunkt og laget en 
trafikkanalyse som viser behovene for endringer slik at bussene er sikret god 
fremkommelighet i omstigningspunktet. 

Denne trafikkanalysen skal beskrive behov for tiltak knyttet til Kolstadvegen mellom Vestre 
Rosten og Ytre Ringveg. Analysen er basert på trafikkanalysen til Rambøll og tidligere 
utarbeidet trafikkanalyse av Asplan Viak for Kolstadvegen vest for krysset Vestre Rosten x 
Kolstadvegen og frem til Ytre Ringveg.
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2 OMSTIGNINGSSPUNKTET TONSTAD 

Rambøll har arbeidet med utforming av Tonstad omstigningspunkt. Figur 1 viser opptegnet 
løsning av nytt omstigningspunkt. 

Figur 1. Nytt omstigningspunkt tegnet av Rambøll, datert 15.12.2017. 
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Omstigningspunktet slik det er tegnet opp skal ivareta behov for oppstilling av busser som 
slipper av og tar på passasjerer, overgang mellom Kiss and Ride og buss samt gående og 
syklende. I tillegg er det relativt store trafikkmengder i dette kryssområdet. Det er 
gjennomført trafikkmodellering av ny trafikksituasjon som er dokumentert i eget notat. Det er i 
tillegg utarbeidet et notat med følsomhetsberegninger av omstigningspunktet1. De viktigste 
funnene fra trafikkanalysen av Tonstad omstigningspunkt er følgende:

 Trafikksimulering av nytt omstigningspunkt med fremtidig rutestruktur og 10 ekstra 
innsatsruter i rush med stopptid 20 sekunder ved plattform kan håndteres av de to 
plattformene uten at det er påvist tilbakeblokkering og forsinkelse i Kolstadvegen mot 
Vestre Rosten. Det er forutsatt at det er plass til oppstilling av én buss i krysset 
Kolstadvegen x Ytre Ringveg slik at høyresvingende trafikk kan kjøre forbi uten 
hindring av ventende buss. Se Figur 2.

Figur 2. Omstigningspunktet slik det er modellert i Aimsun. 

 En økning av stopptiden til 40 sekunder viser noe økt forsinkelse i Kolstadvegen, men 
det er beregnet mindre enn 10 sekunder økning i ettermiddagsrush og det er ikke 
observert kø tilbake til Vestre Rosten i simuleringen. Morgenrush er tilnærmet 
uforandret.

 En simulering med 60 sekunder stopptid gir økt forsinkelse med opp mot 30 sekunder 
i Kolstadvegen over Bjørndalsbrua og 1,5 minutter i Vestre Rosten i 
ettermiddagsrush. Det er også observert tilbakeblokkering av kø fra Ytre Ringveg til 
Vestre Rosten i denne perioden. Det er også påvist forsinkelse i morgenrush i 
modelleringen. En økning i forsinkelse opp mot 1 minutt i Kolstadvegen over 
Bjørndalsbrua. 

Med utgangspunkt i funn i trafikksimuleringen og bekymringer for at omstigningspunktet ikke 
er tilstrekkelig robust for avvikssituasjoner, som for eksempel hendelser i kryssområdet eller 
knyttet til stopp ved plattformene, er det utarbeidet en alternativ løsning for bedre kapasitet 
for buss i Kolstadvegen fra vest inn mot omstigningspunktet. 

1 T-not-001 Robusthet Tonstad omstigningspunkt, 2018-03-20
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3 KOLLEKTIVFELT I KOLSTADVEGEN

I trafikkanalysen som Asplan Viak laget i 2017 for vestre del av Tonstadkrysset ble det 
anbefalt å vurdere om dagens bussholdeplass i Kolstadvegen østgående retning og 
filterfeltet fra Vestre Rosten kunne fjernes og at arealet i Kolstadvegen kunne brukes til 
kollektivfelt i vestgående retning.  I ettertid har AtB kommet med ønske om å opprettholde 
filterfeltet på grunn av innsatsruter i rush som vil ha stor nytte av dette. I tillegg har AtB 
utrykket bekymring for om omstigningspunktet vil klare å håndtere busstrafikken i østgående 
retning. Rambøll har vist at stopptider opp mot 60 sekunder ved plattform (eller tilsvarende 
forsinkelser i vegnettet) vil kunne påvirke reisetiden for busser i Kolstadvegen. Det er 
arbeidet med løsninger som kan bidra til å sikre fremkommeligheten i Kolstadvegen ved slike 
situasjoner. 

Det er ikke helt uproblematisk å utvide Kolstadvegen med ett nytt kollektivfelt. Gang- og 
sykkelvegen under E6 må flyttes til sørsiden av søylene til E6-brua. Dette er en kostbar 
endring. Se eget notat om kostnad og konsekvens. Rambøll har modellert en slik løsning og 
denne er vist i Figur 3. Rambøll påpeker i sin analyse at det er viktig at kollektivfeltet ikke 
begynner for tidlig slik at det blir en god overgang/veksling for trafikk som skal svinge til 
høyre mot Ytre Ringveg og de som skal rett frem i krysset. For trafikkavviklingen i 
Kolstadvegen over Bjørndalsbrua vil det uavhengig etablering av kollektivfeltet eller ikke 
være viktig at det ikke bygges opp køer av busser i Kolstadvegen, da simuleringen påviser at 
det også med denne løsningen er beregnet forsinkelse over Bjørndalsbrua med lengre 
stopptider i omstigningspunktet.  

Figur 3. Alternativ løsning med kollektivfelt under E6 i Kolstadvegen. 
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4 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Analyser av trafikkavviklingen i Kolstadvegen mellom Ytre Ringveg og Vestre Rosten med 
nytt omstigningspunktet på Tonstad viser at foreslått løsning kan håndtere fremtidig 
rutestruktur, også med innsatsruter i rush. 

Følsomhetsberegninger viser at hendelser som økt stopptid på holdeplass eller flere 
samtidige busser enn det som er forutsatt i normal rushsituasjon vil kunne gi forsinkelser for 
buss og biltrafikken i Tonstadkrysset og Kolstadvegen over Bjørndalsbrua. Økning i 
biltrafikkmengder og større behov for Kiss and Ride er også faktorer som påvirker 
trafikkavvikling i kryssområdet.

En utvidelse av kapasiteten med ett ekstra kollektivfelt under E6 i Kolstadvegen vil kunne 
bidra til en mer robust løsning for trafikkavvikling. Kollektivfeltet bør ikke lages for langt slik at 
kapasitet for biltrafikken mellom de to kryssene blir for liten og skaper tilbakeblokkering. 

En variant midt imellom dagens løsning og utvidelse med nytt kollektivfelt under brua er en 
mindre justering av løsningen øst for E6 slik at det er plass til én MetroBuss og én matebuss 
og at filterfeltet for høyresvingene trafikk flyttes noe sørover. En slik løsning er ikke tegnet ut 
men anbefales utredet.


