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1. Forutsetninger
1.1 Ruteplan

Mottatt ruteplan fra AtB med uttrekksperiode 4023, Utskrevet
16/11-2017, benevnt «Bussanbud Stor-Trondheim 2019, justert
nov. 2017»

1.2 Ruter i analysen
M1 Ranheim – Strindheim – sentrum - Kattem
M2 Strindheim – Lade – sentrum – Saupstad - Kattem
15 Torgård – Tiller – Omkjøringsvegen – Strindheim - Østmarka
24 Tiller – Okstad – Rate – Lerkendal - Brattøra
26 Sjetnmarka – Tiller – Tillerringen - Torvtaket
40 Flatåsen – Tonstadkrysset1

51, 53, 54 er ikke tatt med. Dette er arbeidsbusser som i stor grad
har passeringstider utenfor det analyserte makstimeintervallet.

1.3 Avgrensning
Kun vurdert holdeplassene med de ruter som beskrevet over. Ka-
pasitet og plassbehov i forhold til regulering (og lading?) av rute 40
er ikke vurdert.

2. Teoretisk forankring
Vi velger å vise til teoretisk estimert kapasitet basert på tilgjengelig
empiri fra bla. veiledere for kollektivtrafikk. Det teoretiske grunnla-
get er hentet fra den tidligere håndboken til Statens Vegvesen,
HB232, ny revidert veileder V123 og rapport fra Sweco som grunn-
lag til revidert veileder. Tabellen under viser en teoretisk beregning
av holdeplasskapasitet ved 10 % sannsynlighet for at holdeplassen
er opptatt av annen buss (avvisning). Tabellen gir en indikasjon på
hvilke grenser som gjelder for holdeplasskapasiteter der det er
kritisk å måtte vente ved innkjøring til holdeplass. Det opereres

1 Overskriften på oversendte arbeidskjøreplaner viser «Flatåsen – Husebytunet – Lundåsen»



2/4

med relativt store intervaller for kapasiteten målt i busser (kjt) per time.

Oppstillingsplasser Opphold 25 sek Opphold 40 sek Opphold 60 sek

1 15-100 kjt/t 10-60 kjt/t 5-40 kjt/t
2 70-170 kjt/t 45-100 kjt/t 30-65 kjt/t
3 150-240 kjt/t 90-140 kjt/t 60-90 kjt/t

Tabell 1 – Anbefalinger i Statens vegvesens veileder V123, Kapasitet -  antall kjøretøyer pr time gitt < 10
% sannsynlighet for avvisning

I tidligere kapasitetsberegninger ble ofte brukt Poisson-fordelt (tilfeldig) ankomst og grense
< 5 % sannsynlighet for avvisning.

Oppstillingsplasser Opphold 25 sek Opphold 40 sek Opphold 60 sek

1 18-20 kjt/t 4,5 kjt/t 3 kjt/t
2 45-55 kjt/t 26-30 kjt/t 18-21 kjt/t
3 100-125 kjt/ 65-73 kjt/t 45-50 kjt/t
4 170-190 kjt/t 110-120 kjt/t 75-83 kjt/t

Tabell 2 – Anbefalinger i Statens vegvesens håndbok 232, Kapasitet - antall kjøretøyer pr time gitt < 5 %
sannsynlighet for avvisning

Forskjellene i det teoretiske grunnlaget er at det i seneste versjon (V123) er lagt opp til en
noe høyere kapasitet enn tidligere (HB232), gitt en noe større sannsynlighet for avvisning. I
tillegg er intervallet utvidet for de korteste oppholdene. Dette er i tråd med de funn som er
gjort i kartleggingsarbeidet i forkant av revidert veileder. Likheten mellom metodikkene er
at oppholdstid er den største enkeltfaktoren for holdeplasskapasitet fremfor antallet busser.

3. Tonstad omstigningspunkt
Figuren under viser Tonstad holdeplassområde med de plattformer (A-E) som er benyttet i
analysen, og fordelingen av linjer på plattformer.

Figur 1 – Plassering av plattformer Tonstad. Allokering av ruter for 2019
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4. Kapasitet, dokumentasjon og funn
Det er analysert for makstime morgen (0730 – 0830) og makstime ettermiddag (1530-
1630). Alle registrerte passeringstider er summert og gruppert i h.t. plattform og linjenum-
mer.

4.1 Totalt, makstimebetraktning og kapasitet
Det er registrert 69 rutesatte ankomster i makstimen på plf. A og B. Gitt det teoretiske
grunnlaget gir dette nær 2 oppstillingsplasser jfr. V123 gitt maks 25 sekunders oppholdstid.
I h.t. poissonfordeling av ankomster, gitt 18 ankomster i makskvarteret, gir to plattformer
en sannsynlighet på 7 % for avvisning.

4.2 Fordelt på holdeplasser
En fremstilling av planlagte ankomsttider innenfor samme minuttall viser at plattform A har
opptil 3 ankomster innenfor samme minuttall i morgenmakstimen, mens plattform B har
opptil 4 ankomster innenfor samme minuttall i ettermiddagsmakstimen.

Figur 2 – Ankomster fordelt på minuttall og plattform morgenmakstimen

Figur 3 – Ankomster fordelt på minuttall og plattform ettermiddagsmakstimen
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I praksis vil sjelden busser komme til oppsatt tid, spesielt busser som har lengre kjørevei før
ankomst (f.eks. M1 fra sentrum). Gjør også oppmerksom på at antallet ankomster er innen-
for samme minuttall, mens selve oppholdstiden er mindre. Likevel er det et potensial for å
justere kjøretidene noe for å oppnå mindre grad av samtidighet. F.eks. er det funnet at lin-
je/rute 26 har samme passeringstid i begge retninger ettermiddag, mens det er et minutt
forskjell morgen.

5. Konklusjon og evt. tiltak
Omstigningspunktets utforming med to doble oppstillingsplasser synes å være tilstrekkelig i
forhold til teoretisk betrakting og mer detaljert gjennomgang av planlagte ankomsttider. Det
foreslås å vurdere to tiltak for å ytterligere forbedre kapasiteten:

1. Justere rutetider noe for å unngå samtidighet (rute 26)
2. Vurdere en hensiktsmessig allokering av hvilke linjer og retninger som betjener hvil-

ke plattformer, f.eks. at M1 retning Heimdal/Kattem betjener plf. B.


