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1. SAMMENDRAG 

Ny rutestruktur for buss skal innføres i Trondheim kommune i august 2019. Dagens holdeplasser 

langs Metrobuss-traséene oppgraderes for å møte krav til ny geometri, ny busstype og egne 

stasjoner. På Tonstad skal det etableres et nytt omstigningspunkt, med Kiss & Ride. Det er utar-

beidet et planforslag for Tonstad omstigningspunkt som skal betjenes av Metrobusslinjene M1 og 

M2, samt øvrige busser i området. Langs Østre Rosten foreligger det forslag til strekningstiltak 

for Metrobuss i form av kollektivfelt i nordgående retning fra holdeplassen ved City Syd til rund-

kjøringen i Østre Rosten/Ytre Ringveg.  

 

Det er i dag avviklingsproblemer i området i rush, med svært stor trafikkmengde i østgående 

retning langs Kolstadvegen i morgenrush, og vestgående i ettermiddagsrush, med fletting og 

store forsinkelser mot Bjørndalsbrua, som tilbakeblokkerer til området som er planlagt for nytt 

omstigningspunkt. Det er periodevis køoppbygging inn mot signalanlegget Kolstadvegen/Ytre 

Ringveg som strekker seg tilbake til og igjennom rundkjøringen med Østre Rosten.  

 

Det er gjennomført kapasitetsberegninger i Aimsun for omstigningspunktet, strekningstiltaket 

langs Østre Rosten, samt av forslag til tiltak i rundkjøringen mellom omstigningspunktet og Østre 

Rosten.  

 

Beregningene for Tonstad omstigningspunkt viser noe økte forsinkelser og kølengder med nytt 

omstigningspunkt sammenlignet med beregnet dagens situasjon. Årsaken til dette er en sum av 

små endringer som ombyggingen fører til: 

- Venstresvingefelt inn mot Øvre Sjetnhaugan forsvinner 

- Kortere kømagasin mellom signalanlegg og rundkjøringa i Østre Rosten 

- Økt omløpstid i signalanlegg (2 s) på grunn av behov for økte sikkerhetstider 

- Økt lokaltrafikk ved omstigningspunktet på grunn av Kiss & Ride, endret kjøremønster 

 

Følsomhetsberegninger viser at vegnettet ikke tåler noe særlig trafikkøkning uten at det gjøres 

andre tiltak for å bedre avviklingen i området og for å sikre bussene god fremkommelighet.  

 

For ikke å hindre høyresvingende trafikk og kødannelse i Kolstadvegen i østgående retning inn 

mot krysset med Ytre Ringveg, bør det være minimum 2 Metrobusslengder med eget kollektivfelt 

i østgående retning inn mot signalanlegget. Dette er også for å sikre at tilbakeblokkering fra 

rundkjøringen med Østre Rosten ikke hindrer bussen mot omstigningspunktet.   

 

Beregningene for Østre Rosten viser at buss langs Østre Rosten har svært god nytte av kollektiv-

felt i nordgående retning. Forsinkelsen inn mot krysset med John Aaes veg reduseres betraktelig, 

og det vil bli en del redusert forsinkelse inn mot rundkjøringen med Østre Rosten, da bussen kan 

kjøre forbi store deler av køen inn mot rundkjøringen, selv om den må flette inn med øvrig tra-

fikk. Det er foreslått og kapasitetsberegnet en utvidet rundkjøring i Østre Rosten.  

 

Det er også beregnet med utvidet rundkjøring med to felt inn mot rundkjøringen fra Østre Rosten 

og fra Gamle Okstadbakkan, og to felt ut i Ytre Ringveg, hvor det ene feltet er kollektivfelt. Dette 

øker fremkommeligheten for bussen da den slipper fletting med øvrig trafikk, og har et eget felt 

ut av rundkjøringen. Rundkjøringen vil også avvikle trafikken mot Østre Rosten mer effektivt enn 

i dag, men tilbakeblokkeringen fra signalanlegget med Kolstadvegen vil fremdeles være til noe 

hinder for trafikk gjennom rundkjøringen. 

 

Ved videre arbeid med denne rundkjøringen er det viktig å se på plassering; det er ønskelig med 

minst mulig reduksjon av kømagasin i Ytre Ringveg inn mot Kolstadvegen, og i Gamle Okstad-

bakkan tilbake til Øvre Sjetnhaugan. Det må sikres at en Metrobuss kan skifte felt inn mot rund-

kjøringen uten å hindre øvrig busstrafikk igjennom filterfeltet.   
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2. INNLEDNING 

Denne rapporten gjengir resultater og analyse av kapasitetsberegninger i Aimsun av forslag til 

utforming av omstigningspunktet for Metrobuss på Tonstad. Tiltaket er også sett i sammenheng 

med strekningstiltak langs Østre Rosten.  

 

2.1 Bakgrunn 

Ny rutestruktur for buss skal innføres i Trondheim kommune i august 2019. Dagens holdeplasser 

langs Metrobuss-traséene oppgraderes for å møte krav til ny geometri, ny busstype og egne 

stasjoner. Det skal etableres knute- og omstigningspunkter for å sikre en god omstigning mellom 

Metrobuss og andre kollektivtilbud og det skal etableres strekningstiltak på strekningene mellom 

knute- og omstigningspunktene. 

 

De tre Metrobusslinjene er: 

- M1 Kattem/Heimdal-Ranheim 
- M2 Kattem/Saupstad-Lade-Strindheim 
- M3 Hallset-Lohove 

 

På Tonstad skal det etableres et nytt omstigningspunkt innenfor regulert areal med formål «An-

net vegformål», opprinnelig tenkt som et «park&ride»-anlegg. Det er utarbeidet et planforslag for 

Tonstad omstigningspunkt som skal betjenes av M1 og M2. Langs Østre Rosten foreligger det 

forslag til strekningstiltak for Metrobuss i form av kollektivfelt i nordgående retning.  

 

 

Figur 1 Plassering av Tonstad omstigningspunkt  

 



 

Tonstad omstigningspunkt og Østre Rosten  

 

 

 

 
 
 

  

3 av 52 

2.2 Forslag til løsning 

2.2.1 Tonstad omstigningspunkt  

Nytt omstigningspunkt er skissert med to plattformer langs nordvendt rampe mot E6, en med 

lengde 50 m og en med lengde 40 m. I bakkant av plattformene legges det opp til ny gs-veg som 

tilknyttes eksisterende gs-veg mellom underganger i Ytre Ringveg og Gamle Okstadbakkan. Det 

etableres en kollektivsløyfe rundt hele omstigningspunktet, som håndterer busser i ulike ret-

ninger etter å ha stoppet på holdeplassen. Langs Gamle Okstadbakkan er det satt av plass til to 

felt for bussregulering, ett med pantograf til lading av el-buss. Inne på holdeplassområdet er det 

lagt opp til taxiholdeplass, HC-parkering og Kiss & Ride. Det er også mulighet for å etablere syk-

kelhotell og servicebygg i bakkant av plattformene. 

 

 

Figur 2 Planforslag forprosjekt  
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2.2.2 Strekningstiltak Østre Rosten  

Strekningstiltaket i Østre Rosten omfatter kollektivfelt i nordgående retning fra holdeplassen «Ci-

ty Syd Østre» til rundkjøringen i Østre Rosten/Ytre Ringveg. Inn mot alle kryss avsluttes kollek-

tivfelte for å gi plass til høyresvingende trafikk. Tiltaket innebærer utvidelse med et felt i nordgå-

ende retning i tillegg til dagens kjørefelt for hele strekningen.  Skisseforslag for strakningstiltaket 

er vist i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Strekningstiltak langs Østre Rosten 

City Syd- John Aaes veg John Aaes veg-
Rostengrenda 

Rostengrenda- 
Tonstdbrinken 

Tonstadbrinken-Ytre 
Ringveg 
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2.3 Gjeldende regulering  

Gjeldende reguleringsplan i området, r0460a E6 Sandmoen – Tonstad, viser rundkjøring både i 

krysset Kolstadvegen x Ytre Ringveg og i kryss Østre Rosten x Ytre Ringveg x Gamle Okstadbak-

kan x Øvre Sjetnhaugan (med tilhørende omlegging av Gamle Okstadbakkan og Øvre Sjetnhau-

gan). Dersom omstigningspunktet etableres ihht. gjennomført forprosjekt, og man senere ønsker 

å bygge ut i henhold gjeldende reguleringsplan blir det nødvendig med noe ombygging av om-

stigningspunktet. Dette gjelder; 

 Filterfelt/kollektivsløyfe må flyttes for å tilpasses ny rundkjøring. 

 Gamle Okstadbakkan får ny linjeføring med ny rundkjøring. Dette medfører at trafikkøyer og 

kollektivfelt må flyttes og tilpasses. 

 Reguleringsområde for buss må tilpasses ny linjeføring i Gamle Okstadbakkan. 

 Kryss med Kiss & Ride mm må tilpasses ny situasjon, mens øvrige arealer inne på plassen 

kan beholdes. 

 

Regulert rundkjøring i kryss Kolstadvegen og Ytre Ringveg kan ikke realiseres med tenkt plasse-

ring av Tonstad omstigningspunkt.  

 

Område vist med grønt på figur under viser hvor planforslaget for omstigningspunktet avviker fra 

gjeldende reguleringsplan og må bygges om dersom gjeldende reguleringsplan skal realiseres.  

 

 

Figur 3 Planforslagets plassering i forhold til gjeldende reguleringsplan (utsnitt av tegning C631) 
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2.4 Problemstilling og hensikt med rapporten 

Hensikten med beregningene er å kontrollere at planforslaget for omstigningspunktet ivaretar 

god fremkommelighet for bussen i fremtidig situasjon, og å avdekke eventuelle behov for juste-

ringer av geometri fra forprosjekt til reguleringsplan. Planforslaget bygger ned rundkjøringen i 

nord i gjeldende reguleringsplan. Det er derfor ønskelig å finne ut om man ved å etablere om-

stigningspunktet avvikende fra gjeldende reguleringsplan, skaper en verre trafikksituasjon enn i 

dag i forhold til bussenes fremkommelighet.  

 

I tillegg skal strekningstiltaket for buss langs Østre Rosten beregnes og sees i sammenheng med 

effekten av Tonstad omstigningspunkt. 

 

Resultatkapitlene er to-delt da beregningene er gjennomført i to etapper; først for omstignings-

punktet, deretter strekningstiltak for Østre Rosten.  

 

Første del av resultatene i rapporten tar for seg kapasitetsberegninger i Aimsun for fremtidig 

omstigningspunkt, sammenlignet med beregninger for dagens situasjon. Fokusområdet er om-

stigningspunktet og avviklingen i kryssene tilknyttet til dette.  

 

Andre del av resultatene i rapporten tar for seg strekningstiltaket i Østre Rosten, sett i sammen-

heng med avviklingen rundt Tonstad omstigningspunkt, med forslag til tiltak for å øke fremkom-

meligheten for buss fra Østre Rosten til omstigningspunktet.   

 

For dagens situasjon og oppbygging av Aimsunmodell er begge tiltak omtalt sammen.  
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2.5 Metode og modell 

Til kapasitetsberegningene benyttes mikromodellering i programverktøyet Aimsun, versjon 8.2.  

 

Det er etablert en modell for dagens situasjon, som begrenses av Bjørndalsbrua, E6 i nord og 

sør, Østre Rosten til og med krysset med John Aaes veg, Gamle Okstadbakkan og Øvre Sjet-

nhaugan.  Modellens avgrensning er vist i Figur 4. 

 

 

Figur 4 Modellens utstrekning  

Trafikkmatrisen er kalibrert ved hjelp av tellinger i rundkjøringen i Østre Rosten/Ytre Ringveg og 

krysset med Øvre Sjetnhaugan, detektortellinger i de to signalanleggene og telledata fra bom-

passeringer i Tonstadkrysset.  

 

Modell fra dagens situasjon er også kalibrert ut fra observerte kølengder og avvikling, men ikke 

på reisetid. For detaljer rundt kalibrering og validering, se vedlegg 3.  Fokusområdet i denne 

modellen og rapporten er avvikling rundt det nye omstigningspunktet med tilhørende kyss. Be-

regningene er gjennomført for to timer morgen- og ettermiddagsrush; 

- 07:00-09:00 

- 15:00-17:00 
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Figur 5 Fokusområdet 

En mikrosimuleringsmodell er en modell hvor adferden til hvert enkelt kjøretøy modelleres sepa-

rat. Hvert kjøretøy tildeles et sett med egenskaper som brukes til å modellere kjøretøyets adferd. 

Atferdsmodellene består gjerne av ulike delmodeller som for eksempel feltskifte, og hvordan 

kjøretøyene forholder seg til kjøretøyene foran osv. 

 

Mikromodellene er stokastiske. Dette innebærer at resultatene vil variere fra beregning til bereg-

ning. Dette kan sammenlignes med den variasjonen man kan observere når man sammenligner 

trafikkregistreringer fra en ukedag med tilsvarende registreringer fra ulike uker. Fordi modellen 

er stokastisk må man gjennomføre flere gjentak av hver beregning for å finne et representativt 

gjennomsnitt. I dette oppdraget er det benyttet et gjennomsnitt av 10 replikasjoner.  

 

Det forutsettes kun busser i kollektivfeltene i modellen. 

 

For definisjon på resultater som beregnes i modellen, se vedlegg 3.  
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2.6 Grunnlag 

2.6.1 Trafikkmengder 

Det er gjennomført trafikktellinger i to kryss i forbindelse med oppdraget. Tellingene ble gjen-

nomført kl. 07:00-09:00 og 15:00-17:00 i følgende kryss; 

- Rundkjøring i Østre Rosten/Ytre Ringveg (09.01.2018) 

- T-kryss i Gamle Okstadbakkan/Øvre Sjetnhaugan (11.01.2018) 

Registreringene de to dagene viser stor forskjell i trafikkmengder i de to nærliggende kryssene. 

Delvis kan det skyldes tellefeil, men også sannsynligvis generell variasjon i trafikk mellom uke-

dager. Som grunnlag til Aimsun er krysset med minst trafikk, rundkjøringen, justert opp til å 

matche tellingene i T-krysset. Det ble også gjort video-opptak av avvikling og kødannelse i de to 

kryssene.  

 

Det er mottatt tellinger fra detektorer i signalanleggene i modellen; 

- Vestre Rosten/Kolstadvegen (november 2017) 

- Kolstadvegen/Ytre Ringveg (november 2017) 

- Østre Rosten/John Aaes veg (januar 2017) 

 

Det er også hentet ut antall passeringer i bomstasjonene i Tonstadkrysset, fra grunnlaget til 

Aimsunmodellen for Trondheim (v.0.93).  

 

2.6.2 Signalplaner 

Det er mottatt faseplaner og uttak fra faktiske tider i rush for de overnevnte signalanleggene. 

Signalanleggene i Kolstadvegen er forenklet til tidsstyrt i modellen. Kodingen er gjennomgått 

sammen med Statens vegvesen. Signalanlegget i Østre Rosten/John Aaes veg er behold trafikk-

styrt da dette er klipt fra en modell for Tiller, etablert av Rambøll i forbindelse med kollektivknu-

tepunkt Tiller.  

 

2.6.3 Bussruter 

Dagens bussruter er hentet fra AtB sin ruteplan for våren 2018. Rutestruktur og avgangstider for 

2019, per desember 2017, er mottatt fra AtB.  
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3. DAGENS SITUASJON 

3.1 Vegnett 

Området rundt Tonstad omstigningspunkt 

består i dag av Gamle Okstadbakkan som 

kommer fra nord på østsiden av omstig-

ningspunktet, inn mot rundkjøring med 

Østre Rosten sør for planområdet. Langs 

Gamle Okstadbakkan er det et T-kryss 

med Øvre Sjetnhaugan som er eneste 

adkomst til hovedvegnettet for Sjetne-

marka. Det er venstresvingefelt fra Gam-

le Okstadbakkan til Øvre Sjetnhaugan.  

 

Det er ett felt i hver arm inn og ut av 

rundkjøringen, og ett felt i sirkulasjons-

arealet. Bredden på sirkulasjonsfeltet er 

ca. 8-8,5 inkludert overkjørbart areal. 

 

På vestsiden går Ytre Ringveg fra rund-

kjøringen med Østre Rosten og møter 

Kolstadvegen i et signalregulert T-kryss 

med E6-rampe (på mot nord og av fra 

sør).  

 

 

Figur 6 Vegnett rundt omstigningspunktet 

I signalanlegget er det to felt inn fra hver arm. Fra Ytre Ringveg i sør går det filterfelt for buss 

utenom signalanlegget, inn i kollektivfelt og inn på E6 i nordgående retning. Fra vest er det eget 

filterfelt for høyresvingen fra Kolstadvegen til Ytre Ringveg. Filterfeltet er signalregulert, men 

stoppes kun når det er grønt for venstresvingen fra E6.  

 

 

Figur 7 Kryss Ytre Ringveg/Kolstadvegen 
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Langs Østre Rosten er det kollektivfelt i sør-

gående retning, som starter ca. 60 m sør for 

rundkjøringen i Østre Rosten/Ytre Ringveg. I 

nordgående retning er det i dag ikke eget 

kollektivfelt. Fra Sentervegen er det to kjø-

refelt og tre inn mot krysset med John Aaes 

veg. Videre nord er det ett kjørefelt fram til 

rundkjøringen. 

 

Fra Sentervegen mot nord er det to kjøre-

felt. I krysset med John Aaes veg er det to 

venstresvingefelt og et rett fram og høyre-

felt. Fra John Aas veg mot nord er det ett 

kjørefelt fram til rundkjøringen ved Ytre 

Ringveg/Gamle Okstadbakkan. 

 

 

Figur 8 Start kollektivfelt Østre Rosten, sørgående 
retning 

 

 

  



 

Tonstad omstigningspunkt og Østre Rosten  

 

 

 

 
 
 

  

12 av 52 

3.2 Døgntrafikk 

Gjennomsnittlig døgntrafikk i området er vist i Figur 9. Trafikkmengdene er hentet fra NVDB, 

men trafikken på avrampe fra E6 nord er splittet basert på telledata. Trafikkmengden på Kol-

stadvegen mellom Vestre Rosten og Ytre Ringveg er også beregnet/estimert ut fra telledata på 

strekningen. ÅDT på Ytre Ringveg og Gamle Okstadbakkan er beregnet ut fra tellinger, da tall i 

NVDB virker lave. For detaljert beskrivelse av fremgangsmåte og forutsetninger for ÅDT-

beregninger, se: «T-not-003 ÅDT som grunnlag til Støy for Østre Rosten, Tonstad og Kolstadve-

gen». 

 

 

Figur 9 Gjennomsnittlig døgntrafikk (NVDB, 2017 og beregninger) 
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3.3 Trafikkstrømmer 

Det er sett på trafikkmengden fra tellingene i de ulike kryssene over to timer rush, for å anslå 

størrelsesorden på de ulike trafikkstrømmene i området.   

 

I morgenrush går den største strømmen til E6 mot sentrum, i størst grad fra Kolstadvegen, men 

også noe fra Gamle Okstadbakkan/Øvre Sjetnhaugan/Østre Rosten.  Samtidig går det en del 

trafikk til Vestre Rosten og Østre Rosten.  

 

 

Figur 10 Trafikkstrømmer 2t morgen 
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I to timer ettermiddagsrush er den største trafikkstrømmen fra E6 nord til Bjørndalsbrua.  Vi ser 

at trafikkmønsteret ved Østre Rosten og Ytre Ringveg er relativt likt som i morgenrush, men 

mønsteret inn/ut Øvre Sjetnhaugan er byttet om.  Trafikkstrømmen fra vest til øst/nord er frem-

deles en av de dominante strømmene, men noe lavere i ettermiddagsrush enn morgenrush.  

 

 

Figur 11 Trafikkstrømmer 2t ettermiddag 

 

I alt er trafikkstrømmene morgen og ettermiddagsrush svært like, men ettermiddagsrushet er 

supplert med stor trafikkstrøm fra nord til Kolstadvegen vest, mens trafikken i østgående retning 

er noe lavere.   
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3.4 Fartsgrense 

Fartsgrensene på vegnettet i området er vist i Figur 12.  

 

 

Figur 12 Fartsgrense (NVDB, 2017) 

Det er 50 km/t på Ytre Ringveg og i Gamle Okstadbakkan. Overgangen fra 60 til 80 km/t fra 

Kolstadvegen til rampe til E6 skjer øst for kryss med kollektivfeltrampen. Langs Østre Rosten er 

fartsgrensen 50 km/t tilbake til Sentervegen. 
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3.5 Kollektivruter 

Området betjenes i dag av følgende ruter: 

 Rute 4 og 6 via Bjørndalsbrua til/fra E6  

 9 og 11 via Vestre Rosten  

 19 via Vestre Rosten og Bjørndalsbrua 

 38 langs E6 

 16, 46 og 47 via Østre Rosten til/fra E6 

 43 via Østre Rosten og Gamle Okstadbakkan  

 

 

Figur 13 Dagens rutetilbud Tonstadkrysset  

Dagens holdeplasser ved Tonstadkrysset er spredt mellom Kolstadvegen, Vestre Rosten og Ytre 

Ringveg. Lange gangavstander mellom holdeplassene gjør omstigning lite hensiktsmessig, selv 

om det er gode gangforbindelser mellom holdeplassene.  
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Figur 14 Dagens holdeplasser i Tonstadkrysset  

 

3.6 Trafikkavvikling 

I forbindelse med trafikktellingene i rundkjøringen i Østre Rosten og T-krysset i Gamle Okstad-

bakkan ble det gjort videoregistreringer for å se på avviklingen. I tillegg er det sett på typisk 

trafikkavvikling fra google-maps og uttak av grønntider i signalanlegg for å få et helhetlig bilde 

av trafikkavviklingen i morgen- og ettermiddagsrush.  

 

Morgen 

I morgenrush er det en stor dominerende trafikkstrøm langs Kolstadvegen i østgående retning 

videre til E6 i retning sentrum via krysset med Ytre Ringveg, som danner kø inn mot begge sig-

nalanleggene i østgående retning. I tillegg er det en betydelig andel i retning sentrum fra Ytre 

Ringveg.  

 

Observert avvikling i forbindelse med tellingene i rundkjøringen i Østre Rosten og T-krysset i 

Gamle Okstadbakkan viste noe kødannelse i Ytre Ringveg, typisk halvveis tilbake til rundkjøring-

en. I rushtopp litt over kl. 08:00 er det tilbakeblokkering til rundkjøringen, men køen avvikles 

etter kort tid. Periodevis kødannelse i Øvre Sjetnhaugan på grunn av vikeplikt for trafikken i 

Gamle Okstadbakkan og tilbakeblokkering fra kø inn mot rundkjøringen. Etter at køen tilbake fra 

rundkjøringen er avviklet, er det god trafikkflyt ved rundkjøringen og mot signalanlegget. Frem-

deles noe kødannelse fra Kolstadvegen.  

 

Ettermiddag 

I ettermiddagsrushet er avviklingen i området i stor grad styrt av det som skjer i vestgående 

retning langs Kolstadvegen til Bjørndalsbrua. Ett kjørefelt fra krysset med Vestre Rosten og to 

felt fra avrampen fra E6 går sammen til ett felt over Bjørndalsbrua. Fletting på denne strekningen 

gjør at trafikken går sakte ut av krysset. Jevn mating av trafikk i samme retning fører til kødan-

nelser i de øvrige armene i krysset og langs avrampen fra E6. I Kolstadvegen i vestgående ret-

ning mot krysset med Vestre Rosten vokser køen tilbake til krysset med Ytre Ringveg, som i pe-

rioder hindrer trafikken fra avrampen fra E6 og Ytre Ringveg i å komme igjennom krysset. Dette 

fører igjen til periodevis køoppbygging som strekker seg tilbake til rundkjøringen i Ytre Ring-

veg/Østre Rosten og danner kø langs Østre Rosten og Gamle Okstadbakkan. God flyt i området 

ved rundkjøringen etter 16:45, men noe kø inn mot signalanlegget i alle retninger.  
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Flybilde fra finn.no/kart illustrerer situasjonen godt: 

 

 

Figur 15 Avvikling ettermiddag fra flyfoto på Finn.no/kart 

Rundkjøringen i Østre Rosten har egentlig bare ett felt gjennom rundkjøringa, men sirkulasjons-

arealet er såpass bredt (tilpasset buss og tunge kjøretøy) at det i perioder med stillestående kø 

mot lyskrysset, er plass for kjøretøy å passere forbi køen. Dette er observert i retning fra Østre 

Rosten til Gamle Okstadbakkan og fra Gamle Okstadbakkan til Østre Rosten. Trafikken ut fra 

Øvre Sjetnhaugan fletter inn med trafikken fra Gamle Okstadbakkan i de periodene køen strekker 

seg tilbake forbi krysset.  

 

Signalanlegget i krysset med Vestre Rosten er fininnstilt for å takle disse trafikkmengdene på 

best mulig måte, uten å skape tilbakeblokkering langs E6.  
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4. AIMSUNMODELL 

4.1 Dagens situasjon 

Figur 16 viser modell for dagens situasjon rundt det planlagte omstigningspunktet.  

 

  

Figur 16 Aimsunmodell dagens vegnett 

 

Rundkjøringen i Østre Rosten/Ytre Ringveg er kalibrert med to kjørefelt i øst og nord, basert på 

observert atferd i rundkjøringen. Det er lagt en kort breddeutvidelse på utkjøringen fra Øvre 

Sjetnhaugan som en breddeutvidelse inn mot krysset. Høyresvingende biler kan vente på luke 

ved siden av køen. Dette hadde liten innvirkning på resultatene.  

 

Modellens fulle utstrekning er vist tidligere, og strekker seg tilbake til krysset med Østre Ros-

ten/John Aaes veg, se Figur 17. 
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Figur 17 Aimsunmodell dagens vegnett, Østre Rosten 

Modellen samsvarer godt med trafikkmengder og observert avvikling/kødannelser ved området 

for området for planlagt omstigningspunkt og ved krysset med John Aaes veg. For mer detaljer 

rundt modellens samsvar med dagens situasjon, se vedlegg 3.  
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4.2 Fremtidig situasjon 

4.2.1 Kollektivtilbud 

Med nytt omstigningspunkt samles holdeplassene til ett punkt, og alle de nye rutene via Tonstad 

vil gå via omstigningspunktet. Oversikt over ruter og kjøremønster (per desember 2017) er vist i 

Figur 18.  

 

 

Figur 18 Rutestruktur Tonstadkrysset per 12.12.2017 (AtB, 2017) 

 

Rute 26 er oppjustert til 5 min frekvens etter informasjon fra AtB i møte 15. januar.  

 

I tillegg vil det kunne bli behov for å sette inn innsatsruter i rush. Dette er ikke med i modellen, 

men må tas hensyn til i planlegging og vurdering.  
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4.2.2 Omstigningspunkt 

Figur 19 viser omstigningspunktet som kodet i modellen. I tillegg til omstigningspunktet, ses det 

på strekningstiltak langs Kolstadvegen i et annet prosjekt. Dette er ikke lagt inn i modellen, men  

det er lagt inn en Metrobusslengde inn mot krysset med Ytre Ringveg som vil være nødvendig for 

at buss som venter på grønt ikke blokkerer trafikk fra vest i filterfeltet til høyre.  

 

 

Figur 19 Omstigningspunktet i Aimsun 

Holdeplassene samles i to parallelle plattformer, hvor det i hovedsak er tenkt at Metrobussen i 

begge retninger skal stoppe på den nordligste plattformen.  Avstigning for linje 40 og øvrige bus-

ser skal stoppe på den andre holdeplassen. For de øvrige rutene er det en reserveholdeplass 

langs Ytre Ringveg på vestsiden, før hovedplattformene, hvor passasjerer kan slippes av dersom 

det er fullt på hovedplattformene. I Aimsun må det på forhånd bestemmes hvilke veglenker bus-

sene bruker og hvilke holdeplasser de stopper på. I modellen er rute 15 og 24 satt til å stoppe 

her.  

 

Rute 40 er en lokallinje mellom Flatåsen og Tonstad, og skal fungere som en matebuss til Metro-

bussen. Den slipper av passasjerer på samme plattform som Metrobussene, og plukker opp på 

den sørlige plattformen. Linje 40 skal også regulere/lade ved omstigningspunktet. Denne linjen 

er forenklet i modellen, dvs. det er lagt inn en rute med kort regulering slik at frekvens på holde-

plassene blir den samme. Alternativet ville vært å splitte opp i flere ruter og legge inn lengre 

reguleringstid. Denne rapporten skal ikke svare ut arealbehovet for lading, og derfor er forenklet 

løsning valgt.  

 

Det er tidligere gjort en vurdering av holdeplasskapasitet på plattformene med fremtidig rute-

struktur. Notatet konkluderte med at utforming med to doble oppstillingsplasser synes å være 

tilstrekkelig i forhold til en teoretisk betraktning og mer detaljert gjennomgang av planlagte an-

komsttider. Det ble foreslått å justere rutetider noe for å unngå samtidighet (rute 26) og vurdere 

en hensiktsmessig allokering av hvilke linjer og retninger som betjener hvilke plattformer.  For 

ytterligere informasjon, se notat om holdeplasskapasitet fra Rambøll datert 23.11.2017. 
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4.2.3 Signalplan Ytre Ringveg/Kolstadvegen 

Signalanlegget i krysset Ytre Ringveg/Kolstadvegen vil ha like mange felt inn som i dag, men 

bussfeltet fra vest er trukket lengre sørover for å lette innkjøring til plattformene. Dette gjør at 

stopplinjen for trafikken fra sør ligger ca. 10 m lengre bak enn i dag. Signalplanen er beholdt 

som i dagens situasjon, men det er lagt til 1 s ekstra sikkerhetstid etter fase fra sør (G3 og 4) og 

fra vest (G1). I praksis betyr dette 2 s lengre omløpstid i krysset sammenlignet med modellert 

dagens situasjon.  

 

Det er ikke gjort endringer i øvrige signalanlegg i modellen. 
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4.2.4 Strekningstiltak Østre Rosten 

Det er lagt inn kollektivfelt i nordgående retning på hele strek-

ningen fra holdeplassen ved City Syd. Kollektivfelt opphører før 

hvert kryss for å gi plass til høyresvingende trafikk. Buss tillates 

rett fram.  

 

Det er ikke gjort endringer i signalanlegget i John Aaes veg. 

 

 

Figur 20 Kryss med Rostengrenda (t.v.) og Tonstadbrinken (t.h.)  

  

 

 

Figur 21 Kryss John Aaes 
veg/Østre Rosten 

 

  

Figur 22 Kryss med Ytre Ringveg, dagens (t.v.) og utvidet rundkjøring 
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4.2.5 Trafikkmengder 

For fremtidig trafikk er det forutsatt 0-vekst fram til 2019. Kiss & Ride vil derimot bidra til endret 

trafikkmønster i området. Det er anslått omlag 5 000 omstigninger i døgnet, og antar at det i 

løpet av to timer rush blir kjørt ca. 200 til Kiss & Ride (totalt 400 turer i sum til/fra). Det forut-

settes at de fleste turene allerede finnes i vegnettet i dag slik at total trafikk i dagens situasjon 

og i fremtidig situasjon blir den samme, men at kjøremønster endres noe.  

 

Som grunnlag for støyberegninger er det gjennomført beregning av ÅDT for år 2019 med 5 % 

trafikkvekst. Det er tatt hensyn til endret kjøremønster med Kiss & Ride og Hårstadkrysset. Da-

gens rutestruktur er erstattet av rutestruktur 2019, og fører til endrede tungandeler på de fleste 

strekninger. For detaljert beskrivelse av fremgangsmåte og forutsetninger for ÅDT beregninger, 

se: «T-not-003 ÅDT som grunnlag til Støy for Østre Rosten, Tonstad og Kolstadvegen». 

 

ÅDT for 2019 med 5 % trafikkvekst er vist i Figur 23 for Tonstad omstigningspunkt og i Figur 24 

for hele modellområdet. 

 

 

Figur 23 ÅDT 2019 +5 % trafikkvekst, Tonstad omstigningspunkt 
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Figur 24 ÅDT 2019 +5 % trafikkvekst  

Merk at ÅDT i Gamle Okstadbakkan er mangelfull. 
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5. RESULTATER TONSTAD OMSTIGNINGSPUNKT 

Dette kapittelet viser beregningsresultater fra Aimsun for dagens situasjon og for 2019 med om-

stigningspunktet og dagens trafikkmengder.  

 

Resultatet er vist i form av verdier og farger på lenker i vegnettet med gjennomsnittlig forsinkel-

se. Forsinkelsen viser gjennomsnittet for de to timene i rush, i sekunder per kjøretøy. Det pre-

senteres også forsinkelse på vegnettet for Metrobuss og buss. Figurene vil vise noe ulike resulta-

ter mellom Metrobuss og øvrige busser. Dette skyldes at forsinkelsen beregnes som et gjennom-

snitt av antall busser som ikke vil være likt i de to kategoriene, samt at alle busser passerer til 

ulike tidspunkt i modellen, med ulik avvikling i vegnettet. 

 

Det er sett på tetthet (kjt/km per kjørefelt) på halvtimesintervall, for å se avviklingen over to 

timer rush morgen og ettermiddag.  Tetthetsplottene ligger i vedlegg 3, og resultatet gjengis 

skriftlig i de kommende avsnittene.  

 

Først presenteres dagens situasjon morgen, etterfulgt av fremtidig situasjon (2019) morgen, 

deretter samme rekkefølge for ettermiddag. Deretter følger følsomhetsberegninger. For definisjon 

av parameterne, se vedlegg 3. 

 

5.1 Resultat dagens situasjon, morgen 

I dagens morgenrush er det en gradvis økning av trafikk fra Gamle Okstadbakkan, Øvre Sjet-

nhaugan og Østre Rosten inn mot krysset med Kolstadvegen, som danner en rushtopp med kø 

tilbake til og gjennom rundkjøringa rundt 08:00. Køene er stort sett avviklet rundt 08:30.  

 

5.1.1 Forsinkelse dagens situasjon, morgen 

Gjennomsnittlig forsinkelse for morgenrush i dagens situasjon er vist i figuren under. 

 

 

Figur 25 Gjennomsnittlig forsinkelse 2t morgen, dagens situasjon, sek per kjt 
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5.2 Resultat morgen, 2019 

Med nytt omstigningspunkt ser vi fremdeles gradvis trafikkøkning inn mot Kolstadvegen fra Østre 

Rosten, Øvre Sjetnhaugan og Gamle Okstadbakkan med rushtopp 08:00, og noe forlenget rush. 

Det stå fremdeles kø rundt 08:30, men avvikles før 09:00.  

 

5.2.1 Forsinkelse morgen, 2019 

Gjennomsnittlig forsinkelse for morgenrush 2019 er vist i figuren under.  

 

 

Figur 26 Gjennomsnittlig forsinkelse, morgen 2019, sek per kjt 

Vi ser en økning i gjennomsnittlig forsinkelse for store deler av veinettet rundt omstigningspunk-

tet i forhold til dagens situasjon. Dette er en kombinasjon av noe økt busstrafikk og Kiss & Ride-

trafikk og noe mindre effektiv signalplan i kryss med Ytre Ringveg pga. tilrettelegging for innkjø-

ring til omstigningspunktet. Særlig stor økning er det ut Øvre Sjetnhaugan som må vike for en 

større trafikkmengde. 

 

Gjennomsnittlig forsinkelse for Metrobuss er vist i Figur 27 og øvrige busser i Figur 28.  
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Figur 27 Gjennomsnittlig forsinkelse Metrobuss, morgen 2019, sek per kjt 

 

 

Figur 28 Gjennomsnittlig forsinkelse Buss, morgen 2019, sek per kjt 

Beregningene viser grei framkommelighet for Metrobuss til/fra Østre Rosten, og noe forsinkelse 

for Øvre Sjetnhaugan.   
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5.3 Resultat ettermiddag, dagens situasjon 

I ettermiddagsrush er rushtoppen rundt 15:30, med kø inn mot rundkjøringen i alle armer, som 

delvis skyldes tilbakeblokkering fra signalanlegget i Ytre Ringveg/Kolstadvegen. Køen mot signal-

anlegget avtar gradvis utover rushet, men fremdeles periodevise køoppbygging inn til rundkjø-

ringen selv om det ikke er tilbakeblokkering. Kødannelse i Kolstadvegen inn mot krysset med 

Vestre Rosten i store deler av rush, som tilbakeblokkerer til Ytre Ringveg i perioder, og påvirker 

avviklingen i rundkjøringen. Avtar mot slutten av rush. 

 

5.3.1 Forsinkelse ettermiddag, dagens situasjon 

Gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder per kjøretøy for veinettet for dagens situasjon i ettermid-

dagsrush er vist i figuren under. 

 

 

Figur 29 Gjennomsnittlig forsinkelse dagens situasjon, ettermiddag, sek per kjt 
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5.4 Resultat ettermiddag, 2019  

I ettermiddagsrush 2019 med nytt omstigningspunkt ser vi et noe forskjøvet og forlenget rush, 

som følger av endret trafikkmønster og økt trafikk til/fra Kiss & Ride. Økt kø i alle armer inn mot 

rundkjøringen i Østre Rosten. Avvikles noe senere enn dagens situasjon, men god flyt mot slut-

ten av rushperioden. 

 

5.4.1 Forsinkelse ettermiddag, 2019 

Gjennomsnittlig forsinkelse ettermiddagsrush i 2019 er vist i figuren under.  

 

 

Figur 30 Gjennomsnittlig forsinkelse ettermiddag 2019, sek per kjt 

Figuren viser noe økte forsinkelser for stort sett hele vegnettet. Økte forsinkelser inn mot rund-

kjøringen.  
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Figur 31 Gjennomsnittlig forsinkelse for Metrobuss ettermiddag 2019, sek per kjt 

 

Figur 32 Gjennomsnittlig forsinkelse Buss, ettermiddag 2019, sek per kjt 
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5.5 Følsomhetsberegninger 

Dette kapittelet viser beregningsresultater fra Aimsun for to ytterlige scenarier for 2019; 

- Halvert trafikk til Kiss & Ride 

- +5 % trafikkvekst, med unntak av Kiss & Ride 

 

Følsomhetsberegning med 5 % trafikkvekst gjøres for å se hvor robust systemet er, selv om man 

har et 0-vekstmål. Beregningene med vekst vil også være med å representere variasjon i trafikk, 

selv om flere replikasjoner representerer dette, da det er usikkerhet i trafikkgrunnlaget og varia-

sjon av trafikkmengder over året og mellom ukedager. 

 

Begge scenariene er i forhold til 2019 situasjon som tidligere beregnet. Resultat morgen og et-

termiddag er vist per scenario.  

 

Her presenteres forsinkelse (sekunder per kjøretøy) i gjennomsnittet for de to timene i rush for 

begge scenarier, for alle kjøretøy, Metrobuss og øvrige busser. Tetthetsplott for halvert Kiss & 

Ride-trafikk er lagt i vedlegg.  
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5.6 Halv trafikk til Kiss & Ride 

Trafikken til/fra Kiss & Ride er satt til totalt 200 i stedet for 400. Total trafikk i matrisen er den 

samme som for tidligere beregnet 2019 scenario og dagens situasjon.  Beregningene viser den 

samme trenden i trafikkavvikling som med tidligere beregnet scenario med Kiss & Ride-trafikk, 

men generelt noe lavere tetthet og mindre kødannelse. Rushet og kølengdene er noe kortere, og 

det synes å være noe bedre avvikling rundt rundkjøringen med Østre Rosten og innkjøringen til 

Kiss & Ride.  

 

5.6.1 Forsinkelse 

Morgen 

 

Figur 33 Gjennomsnittlig forsinkelse 2019, halvert Kiss & Ride, morgen, sek per kjt 

Ettermiddag 

 

Figur 34 Gjennomsnittlig forsinkelse 2019, halvert Kiss & Ride, morgen, sek per kjt 
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5.7 5 % trafikkvekst  

Det er lagt inn en trafikkvekst på 5 % på all trafikk utenom til og fra Kiss & Ride. Øvrig er det 

ikke gjort endringer i modellen. 

 

Morgen 

 

Figur 35 Gjennomsnittlig forsinkelse 2019 +5 % trafikkvekst, morgen, sek per kjt 

 

Ettermiddag 

 

Figur 36 Gjennomsnittlig forsinkelse 2019 +5 % trafikkvekst, ettermiddag, sek per kjt 
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Økte forsinkelser morgen og ettermiddag. Fremkommelighetsproblem for buss ved rundkjøring 

med Østre Rosten. Svært store forsinkelser for Øvre Sjetnhaugan ettermiddag, noe som tyder på 

at systemet er svært følsomt for trafikkvekst. 

 

Metrobuss Morgen 

 

Figur 37 Forsinkelse (sek/kjt) Metrobuss morgen, 5 % trafikkvekst 

 

Buss Morgen 

 

Figur 38 Forsinkelse (sek/kjt) buss morgen, 5 % trafikkvekst  
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Metrobuss ettermiddag 

 

Figur 39 Forsinkelse (sek/kjt) Metrobuss ettermiddag, 5 % trafikkvekst 

 

Buss ettermiddag 

 

Figur 40 Forsinkelse (sek/kjt) buss ettermiddag, 5 % trafikkvekst 
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6. VURDERING TONSTAD OMSTIGNINGSPUNKT 

Beregningene viser noe økte forsinkelser og kølengder med nytt omstigningspunkt sammenlignet 

med beregnet dagens situasjon. Årsaken til dette er en sum av små endringer som ombyggingen 

fører til: 

- Venstresvingefelt inn mot Øvre Sjetnhaugan forsvinner 

- Kortere kømagasin mellom signalanlegg og rundkjøringa i Østre Rosten 

- Økt omløpstid i signalanlegg (2 s) på grunn a behov for økte sikkerhetstider 

- Økt lokaltrafikk ved omstigningspunktet på grunn av Kiss & Ride, endret kjøremønster 

 

Dette gir en økning av trafikk i rundkjøringen i Østre Rosten, Ytre Ringveg og deler av Gamle 

Okstadbakkan som er med på å forsterke forsinkelse og kø inn mot krysset Ytre Ring-

veg/Kolstadvegen og i Gamle Okstadbakkan og Øvre Sjetnhaugan. Venstresvingefeltet i Gamle 

Okstadbakkan som forsvinner har noe betydning for kølengden og forsinkelsen langs Gamle Ok-

stadbakkan, men ikke i stor grad, da andelen venstresvingende er relativt lav. Strekningen mel-

lom rundkjøringa i Østre Rosten og signalanlegget i Ytre Ringveg/Kolstadvegen får økt trafikk 

med endret kjøremønster til Kiss & Ride, som forsterker køoppbyggingen fra signalanlegget tilba-

ke til og igjennom rundkjøringen.  

 

Årsaken til økt forsinkelse på det øvrige vegnettet som ikke ligger i direkte tilknytning til omstig-

ningspunktet er endret kjøremønster for trafikken da trafikk skal innom K&R på veien.  

 

Det er ikke observert blokkering av høyresvingen fra Kolstadvegen til Ytre Ringveg i beregninge-

ne. Det er satt av plass til en buss i modellen, men det er ikke gjort beregninger med innsatsru-

ter i tillegg. Modellen har plass til en buss i eget felt inn mot signalanlegget, og denne bevegelsen 

har høy prioritet i signalplanen. Dersom man skal ta hensyn til innsatsruter, og sannsynlighet for 

samtidige busser bør nok kollektivfeltet være noe lengre (to Metrobusser), slik at man slipper 

blokkering av høyresvingen og videre tilbakeblokkering langs strekningen. Det skal sees nærme-

re på behovet for kollektivfelt i et annet prosjekt.  

 

Det er også usikkerhet i beregningen, i hvordan trafikkmønsteret faktisk vil være i 2019 og hvor 

mange som skal inn til Kiss & Ride. Det gjennomføres derfor følsomhetsberegninger. En annen 

usikkerhetsfaktor er at signalanleggene er behold med samme tidsstyrte plan som for dagens 

situasjon (med unntak av økt sikkerhetstid). Et trafikkstyrt signalanlegg vil i praksis kunne hånd-

tere variasjon i trafikk og endret kjøremønster i krysset bedre enn modellert.  

 

Fremkommelighet for buss 

Det er god fremkommelighet for bussen til omstigningspunktet fra vest, samt for bussene som 

kan benytte filterfeltet i rundkjøringen. I rushtopp morgen og ettermiddag med kø i Gamle Ok-

stadbakkan inn mot rundkjøringen vil det være noe forsinkelse for bussen inn mot krysset, selv 

om den har utkjøring like før rundkjøringen. Bussen må presse seg inn i køen, noe den sannsyn-

ligvis også vil gjøre, men må likevel vente på luke. Dette kan forsinke eventuell buss som kom-

mer bak og skal benytte filterfeltet.  

 

Buss fra sør inn mot rundkjøringa med Østre Rosten vil ha noe forsinkelse da den må vente i kø 

med øvrig trafikk inn mot krysset. På vei ut av krysset vil det også være noe forsinkelse dersom 

køen står langs hele Ytre Ringveg tilbake til rundkjøringa, da kollektivfeltet inn mot omstignings-

punktet starter en strekning etter rundkjøringen. Her ville det vært en fordel om bussen hadde 

eget kollektivfelt ut av rundkjøringen.  

 

Buss ut fra Øvre Sjetnhaugan vil få økte forsinkelser sammenlignet med i dag, da trafikken ut her 

får mer trafikk å vike for.  
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Beregningene viser en del forsinkelser for Metrobuss og buss i venstresving fra E6-rampen mot 

Kolstadvegen øst. Modellen er ikke godt nok kalibrert i dette området til å tallfeste forsinkelsen 

for Metrobussen her, da dette ikke er en del av fokusområdet for dette oppdraget. Faktisk forsin-

kelse i dette krysset vil være lik forsinkelsen som er i vegnettet på denne strekningen i dages 

situasjon, da omstigningspunket ikke fører til store endringer her. Forskjellen er noe flere buss-

passeringer og lengre busser igjennom systemet. Det er ikke ønskelig å gjøre endringer i krysset, 

da det er såpass finjustert til å avvikle nok trafikk mot øst som krysset med Ytre Ringveg klarer å 

avvikle, uten at det blir stopp i hele systemet.   

 

6.1 Forhold til gjeldende reguleringsplan og andre strekningstiltak 

Gjeldende reguleringsplan er vist med gult i Figur 41, sammen med planlagt omstigningspunkt. 

Konsekvenser av å gå bort fra reguleringen er vurdert, men ikke beregnet. 

 

 

Figur 41 Planforslag i forhold til gjeldende reguleringsplan (utsnitt av tegning C631) 

Regulert rundkjøring i Ytre Ringveg/Kolstadvegen 

Avviklingen i ettermiddagsrushet styres i stor grad av saktegående trafikk i flettefeltet på Bjørn-

dalsbrua i vestgående retning som skaper tilbakeblokkering gjennom krysset med Vestre Rosten 

og til krysset med Ytre Ringveg. Dette skaper igjen kø da videre langs Ytre Ringveg, da kømaga-

sinet i Kolstadvegen mot vest til tider er fullt.  Den regulerte rundkjøringa vil ikke bidra til å løse 

dette.  
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Med rundkjøring i krysset vil trafikken fra sør fremdeles ha en stor trafikkstrøm å vike for i mor-

genrush fra vest da Kolstadvegen mot øst mates fra alle retninger i (nesten) alle faser i signalan-

legget i Vestre Rosten, og det vil sannsynligvis bli få luker.  Det er få venstresvingende fra E6 sør 

som skaper luker. Gjeldende reguleringsplan for krysset med Vestre Rosten er også rundkjøring, 

men denne vil også mate Kolstadvegen med jevn trafikkstrøm i østgående retning.   

 

Rundkjøringer gir ikke mulighet for å prioritere trafikkstrømmer, og ved omstigningspunktet vil 

det være behov for å kunne prioritere Metrobussen. 

 

Regulert rundkjøring med Østre Rosten 

I reguleringsplanen kommer trafikken fra Øvre Sjetnhaugan direkte inn i rundkjøringen, og rund-

kjøringen er regulert med fire armer i stedet for tre. Dette vil forsterke køen i Gamle Okstadbak-

kan og forbi innkjøring til omstigningspunktet da det vil være en ekstra trafikkstrøm å vike for. 

Dette vil være uheldig for Metrobussen og andre busser som skal mot sør.  Dette vil imidlertid 

være en fordel fra bussen fra Øvre Sjetnhaugan.  

 

Samtidig er gjeldende regulert rundkjøring større, med to felt inn og ut av rundkjøringen, noe 

som sannsynligvis vil gi generelt bedre avvikling. Det er vanskelig å si sikkert hvilke konsekven-

ser denne rundkjøringen vil ha med endrede trafikkstrømmer, eller i forhold til avviklingen i krys-

set Kolstadvegen/Ytre Ringveg uten beregninger.   

 

Strekningstiltak Kolstadvegen mellom Vestre Rosten og Ytre Ringveg 

Midtstilt kollektivfelt vil sikre fremkommelighet for bussen i østgående retning, samt for biltrafikk 

til høyre, da de ikke vil bli hindret av buss i kø. Lengde av denne strekningen bør sannsynligvis 

minimum være to Metrobusslengder (50 m+). Det arbeides med dette i et eget prosjekt.  
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7. BEREGNINGSRESULTATER ØSTRE ROSTEN 

I dette kapittelet presenteres beregningene for strekningstiltaket i Østre Rosten. Beregningene 

for Tonstad Omstigningspunkt viste økte avviklingsproblemer for buss gjennom rundkjøringen i 

Østre Rosten. Det er skissert forslag til løsning i et separat notat «T-not-002 Rundkjøring Østre 

Rosten», som skal bearbeides i et eget forprosjekt. Følgende beregninger er gjennomført for 

strekningen langs Østre Rosten:  

- Scenario 1: 2019 med Tonstad omstigningspunkt, uten strekningstiltak 

- Scenario 2: 2019 med Tonstad omstigningspunkt og strekningstiltak Østre Rosten 

- Scenario 3: 2019 med Tonstad omstigningspunkt, strekningstiltak Østre Rosten og tiltak i 

rundkjøring 

- Følsomhetsberegning for Scenario 3 med 5 % trafikkvekst 

 

7.1 Analysestrekning 

Strekningen det hentes ut resultater fra er vist i figuren til høyre, 

og strekker seg fra Østre Rosten i sør, etter kryss med Senterve-

gen, til bussen er igjennom rundkjøringen med Østre Rosten og 

inn på kollektivfeltet etter rundkjøringen. Strekningen er ca. 1,1 

km for alle alternativ.  

 

Det hentes kun ut resultater for buss/Metrobuss, ikke øvrig trafikk. 

Resultater vises i form av tabell med gjennomsnittlig reisetid 

(sek/kjt), forsinkelse (sek/kjt) og hastighet (km/t) for Metrobuss 

langs strekningen og i form av resultatplott på kart med forsinkel-

se fra modellen for Metrobuss og buss.  

 

Det forutsettes kun buss i kollektivfeltene i beregningene. Rundt 

omstigningspunktet MÅ dette være en forutsetning for at det skal 

fungere. Langs strekningen vil det ikke bli så stor forskjell fra reell 

situasjon, da kollektivfeltene uansett opphører før kryss for å gi 

plass til høyresvingende trafikk.  

 

Det er ikke gjort endringer i signalanlegget med John Aaes veg 

med unntak av en detektor etter holdeplassen for å detektere bus-

sen tidligere inn mot krysset.  

 

Figur 42 Analysestrekning 
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7.2 Scenario 1: 2019 uten strekningstiltak 

Gjennomsnittlig reisetid, forsinkelse og hastighet for Metrobuss langs strekningen i Østre Rosten 

uten strekningstiltak med Tonstad omstigningspunkt, morgen og ettermiddag, er vist i Tabell 2.  

Tabell 2 Resultat Metrobuss Østre Rosten, scenario 1 

 Morgen Ettermiddag 

Gj.snitt. reisetid (s/kjt) 254 204 

Gj.snitt. forsinkelse (sek/kjt) 100 68 

Gj.snitt. hastighet (km/t) 18 21 

 

Gjennomsnittlig forsinkelse for Metrobuss og buss for vegnettet langs Østre Rosten og ved rund-

kjøringen er vist i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Gjennomsnittlig forsinkelse Metrobuss og buss, scenario 1 

Gjennomsnittlig forsinkelse (sek/kjt) for Metrobuss og buss, 2019 

Metrobuss Øvrige busser 

Morgen Ettermiddag Morgen 

  
 

 

  

Ettermiddag 

 

 

Beregningene viser at det er en del forsinkelse langs strekningen for Metrobuss langs Østre Ros-

ten inn mot rundkjøringen. Forsinkelsen oppstår i størst grad inn mot krysset med John Aaes veg 

og gjennom rundkjøringen i Østre Rosten/Ytre Ringveg.  
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Differansen i forsinkelse mellom Metrobuss og buss skyldes at forsinkelsen beregnes som et 

gjennomsnitt av antall busser, samt at alle busser passerer til ulike tidspunkt i modellen, med 

ulik avvikling i vegnettet.  
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7.3 Scenario 2: 2019 med strekningstiltak 

Gjennomsnittlig reisetid, forsinkelse og hastighet for Metrobuss langs strekningen i Østre Rosten 

med strekningstiltak, morgen og ettermiddag, er vist i Tabell 4.  

Tabell 4 Resultat Metrobuss Østre Rosten, scenario 2 

 

 

Gjennomsnittlig forsinkelse for Metrobuss og buss for vegnettet langs Østre Rosten og ved rund-

kjøringen er vist i Tabell 5.  

Tabell 5 Gjennomsnittlig forsinkelse Metrobuss og buss, scenario 2 

Gjennomsnittlig forsinkelse (sek/kjt) for Metrobuss og buss, Scenario 2 

Metrobuss Øvrige busser 

Morgen Ettermiddag Morgen 

  
 

 

  

Ettermiddag 

 

 

Beregningene viser redusert forsinkelse for Metrobussen langs strekningen i nordgående retning. 

Noe økt forsinkelse inn mot rundkjøringen på grunn av fletting med øvrig trafikk.   

  

 Morgen Ettermiddag 

Gj.snitt. reisetid (s/kjt) 154 154 

Gj.snitt. forsinkelse (sek/kjt) 45 45 

Gj.snitt. hastighet (km/t) 28 27 
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7.4 Scenario 3: 2019 med strekningstiltak og ny rundkjøring 

Gjennomsnittlig reisetid, forsinkelse og hastighet for Metrobuss langs strekningen i Østre Rosten 

med strekningstiltak og utvidet rundkjøring, morgen og ettermiddag, er vist i Tabell 6.  

 

Tabell 6 Resultat Metrobuss Østre Rosten, scenario 3 

 Morgen Ettermiddag 

Gj.snitt. reisetid (s/kjt) 162 155 

Gj.snitt. forsinkelse (sek/kjt) 52 45 

Gj.snitt. hastighet (km/t) 26 27 

 

Gjennomsnittlig forsinkelse for Metrobuss og buss for vegnettet langs Østre Rosten og ved rund-

kjøringen er vist i Tabell 7. 

Tabell 7 Gjennomsnittlig forsinkelse Metrobuss og buss, scenario 3 

Gjennomsnittlig forsinkelse (sek/kjt) for Metrobuss og buss, Scenario 3 

Metrobuss Øvrige busser 

Morgen Ettermiddag Morgen 

 
 

  

  

Ettermiddag 
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Beregningene viser uendret forsinkelse for bussen, selv om man ville forventet bedre avvikling og 

mindre forsinkelse med større rundkjøring. Det er flere årsaker som fører til dette resultatet.  

Den ene årsaken er at det er vanskelig å oppnå en logisk og effektiv feltbruk i rundkjøringer med 

flere felt i Aimsun ved store trafikkmengder. Det gjelder i noen grad i denne rundkjøringen, og 

det er rimelig å anta at den i praksis vil fungere bedre enn beregnet.  

 

Bussene i kollektivfeltet fra sør forsøker i stor grad å legge seg i venstre felt inn mot rundkjøring-

en slik den er kodet, som fører til ekstra forsinkelser inn mot rundkjøringen. I praksis vil bussen 

fortsette å ligge i høyre felt, og sannsynligvis ta hele bredden deler av sirkulasjonsarealet når den 

skal igjennom rundkjøringen (noe Aimsun ikke tar hensyn til). Det er testet flere måter å kode 

rundkjøringen på, og endelig versjon er den som gir mest logisk feltbruk og minst forsinkelser.  

 

I tillegg vil det fremdeles være periodevis tilbakeblokkering fra signalanlegget i krysset Ytre 

Ringveg/Kolstadvegen, som også forsterkes av rundkjøringens plassering i modellen. Rundkjø-

ringens plassering tar utgangspunkt i å beholde dagens sentraløy, som betyr at breddeutvidelse 

til to kjørefelt i rundkjøringen fører til kortere kømagasin i Ytre Ringveg mot krysset med Kol-

stadvegen og i Gamle Okstadbakkan mellom rundkjøringen og Øvre Sjetnhaugan.  
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7.5 Følsomhetsberegning Scenario 3 med 5 % trafikkvekst 

Det er gjennomført følsomhetsberegninger for scenario 3 med 5 % trafikkvekst. Gjennomsnittlig 

forsinkelse for buss og Metrobuss (sek/kjt) morgen og ettermiddag er vist henholdsvis Figur 43 

og Figur 44. 

 

 

Figur 43 Gjennomsnittlig forsinkelse (sek/kjt) scenario 3, 2019 +5 % trafikkvekst, morgen 

 

 

Figur 44 Gjennomsnittlig forsinkelse (sek/kjt) scenario 3, 2019 +5 % trafikkvekst, ettermiddag 
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Beregningene viser betydelig økte forsinkelser i vegnettet, men god fremkommelighet for M1 i 

morgenrush. I ettermiddagsrush er det økt forsinkelse for Metrobussen inn mot rundkjøringen, 

på grunn av kodingen i Aimsun, som beskrevet tidligere.   

 

7.6 Oppsummering og vurdering 

Det er gjennomført beregninger for strekningstiltak for Metrobuss langs Østre Rosten, som er 

under regulering. Beregningene for Tonstad omstigningspunkt viste at det også ville være behov 

for endring av rundkjøringen som knytter omstigningspunktet og strekningstiltaket sammen.  

 

Følgende scenario er beregnet for Østre Rosten: 

- Scenario 1: 2019 med Tonstad omstigningspunkt, uten strekningstiltak 

- Scenario 2: 2019 med Tonstad omstigningspunkt og strekningstiltak Østre Rosten 

- Scenario 3: 2019 med Tonstad omstigningspunkt, strekningstiltak Østre Rosten og tiltak i 

rundkjøring 

 

Det er hentet ut forsinkelse for Metrobuss på strekningen i nordgående retning langs Østre Ros-

ten, fra holdeplassen ved City Syd til den er kommet igjennom rundkjøringen og inn mot kollek-

tivfelt ved omstigningspunktet. I tillegg er det sett på forsinkelse for Metrobuss og øvrige busser i 

veinettet i modellen for de ulike scenariene.  

 

Beregnet forsinkelse langs strekningen gjennom rushperiodene for de tre scenariene er oppsum-

mert i Figur 45 for morgenrush og Figur 46 for ettermiddagsrush. 

 

 

Figur 45 Forsinkelse Metrobuss langs analysestrekning, morgen 
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Figur 46 Forsinkelse Metrobuss langs analysestrekning, ettermiddag 

Figurene viser en betydelig redusert forsinkelse for Metrobussen i nordgående retning langs Østre 

Rosten med kollektivfelt (scenario 2 og 3) enn uten (scenario 1), særlig i morgenrush. Forsinkel-

sen reduseres i størst grad inn mot krysset med John Aaes veg. Med utvidet rundkjøring er det 

også noe redusert forsinkelse for Metrobussen igjennom rundkjøringen.  

 

Figurene viser liten differanse mellom dagens rundkjøring og utvidet rundkjøring. Dette gjelder i 

stor grad inn mot rundkjøringen, da bussene i modellen ønsker å ligge i venstre felt på grunn av 

kodingen (som forklart i forrige kapittel). I realiteten vil rundkjøringen fungere mer effektivt enn 

beregnet i modellen.  

 

Periodevis tilbakeblokkering fra signalanlegget i krysset Ytre Ringveg/Kolstadvegen vil fremdeles 

forekomme, og skape forsinkelse igjennom krysset, men med to felt i rundkjøringen vil det være 

enklere for trafikk til Østre Rosten og Gamle Okstadbakkan å kjøre forbi køen, og lette avvikling-

en i Gamle Okstadbakkan og Østre Rosten noe. Modellen klarer ikke å beregne dette godt nok.  

 

En viktig observasjon for utvidet rundkjøringen er plasseringen. I modellen er det tatt utgangs-

punkt i dagens sentraløy, for minst mulig inngrep. Med utvidelse av sirkulasjonsarealet blir det 

kortere kømagasin inn mot signalanlegget i Kolstadvegen/Ytre Ringveg, som vil forsterke tilbake-

blokkeringen. I tillegg blir det kortere avstand mellom rundkjøringen og Øvre Sjetnhaugan, og 

kortere strekning å skifte felt på for buss som skal til Østre Rosten. Det ville vært en fordel om 

rundkjøringen kunne trekkes lengre sør, slik at dagens lengder av Ytre Ringveg og Gamle Ok-

stadbakkan kunne opprettholdes (eller forlenges).  

 

Beregningene er gjennomført med ett felt inn mot rundkjøringen fra Ytre Ringveg, da bereg-

ningene for Tonstad omstigningspunkt ikke antydet behov for to felt inn her. Heller ikke følsom-

hetsberegninger, med utvidet rundkjøring antyder dette. Det kan likevel være fare for tilbake-

blokkering tilbake til Kolstadvegen ved trafikkvekst, eller dager med svært mye trafikk, som igjen 

blokkerer for buss i Kolstadvegen inn mot omstigningspunktet. Dette kan sikres ved tilstrekkelig 

lengde på kollektivfeltet i Kolstadvegen, og evt utvide til to felt inn mot rundkjøringen fra Ytre 

Ringveg. 
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8. KONKLUSJON OG ANBEFALING 

Beregningene viser noe økte forsinkelser og kølengder med nytt omstigningspunkt sammenlignet 

med beregnet dagens situasjon. Årsaken til dette er en sum av små endringer som ombyggingen 

fører til: 

- Venstresvingefelt inn mot Øvre Sjetnhaugan forsvinner 

- Kortere kømagasin mellom signalanlegg og rundkjøringa i Østre Rosten 

- Økt omløpstid i signalanlegg (2 s) på grunn av behov for økte sikkerhetstider 

- Økt lokaltrafikk ved omstigningspunktet på grunn av Kiss & Ride, endret kjøremønster 

 

Følsomhetsberegninger viser at vegnettet ikke tåler noe særlig trafikkøkning uten at det gjøres 

andre tiltak for å bedre avviklingen i området og for å sikre bussene god fremkommelighet.  

 

For ikke å hindre høyresvingende trafikk og kødannelse i Kolstadvegen i østgående retning inn 

mot krysset med Ytre Ringveg, bør det være minimum to Metrobusslengder med eget kollektiv-

felt i østgående retning inn mot signalanlegget. Dette er også for å sikre at tilbakeblokkering fra 

rundkjøringen med Østre Rosten ikke hindrer bussen mot omstigningspunktet.   

 

Rundkjøring i Kolstadvegen/Ytre Ringveg i gjeldende reguleringsplan vil ikke bidra til å løse av-

viklingsproblemene i dagens situasjon, da det i morgenrush vil være bedre fremkommelighet for 

trafikken fra Kolstadvegen vest, som trafikken i Ytre Ringveg må vike for. I ettermiddagsrush er 

det i hovedsak saktegående trafikk på grunn av fletting ved Bjørndalsbrua som skaper tilbake-

blokkeringer med ettervirkninger tilbake til krysset med Ytre Ringveg. En rundkjøring vil ikke løse 

dette problemet.  

 

Rundkjøringen i Østre Rosten i gjeldende reguleringsplan, med fire armer, vil sannsynligvis ikke 

bidra til bedre fremkommelighet for Metrobussen da muligheten for filterfelt forbi rundkjøringen 

forsvinner pga. kurvatur, og trafikken fra Gamle Okstadbakkan og fra omstigningspunktet får en 

større trafikkstrøm å vike for i rundkjøringen enn i dag.  

 

Beregningene for Østre Rosten viser at buss langs Østre Rosten har svært god nytte av kollektiv-

felt i nordgående retning. Forsinkelsen inn mot krysset med John Aaes veg reduseres betraktelig, 

og det vil bli en del redusert forsinkelse inn mot rundkjøringen med Østre Rosten, da bussen kan 

kjøre forbi store deler køen inn mot rundkjøringen, selv om den må flette inn med øvrig trafikk. 

Det er foreslått og beregnet en utvidet rundkjøring i Østre Rosten. Den er beregnet med to felt i 

sirkulasjonsarealet, to felt inn mot rundkjøringen fra Østre Rosten og Gamle Okstadbakkan, og to 

felt ut i Ytre Ringveg, hvor det ene feltet er kollektivfelt. Aimsun klarer ikke å simulere denne 

rundkjøringen optimalt, men beregningene antyder en liten reduksjon i forsinkelse. I realiteten vil 

avviklingen i denne rundkjøringen trolig være mer effektiv, og avvikle buss og øvrig trafikk bedre 

enn beregnet. Ved videre arbeid med denne rundkjøringen er det viktig å se på plassering; det er 

ønskelig med minst mulig reduksjon av kømagasin i Ytre Ringveg inn mot Kolstadvegen, og i 

Gamle Okstadbakkan tilbake til Øvre Sjetnhaugan. Det må sikres at en Metrobuss kan skifte felt 

inn mot rundkjøringen uten å hindre øvrig buss igjennom filterfeltet.  

 

Beregningene er gjennomført med ett felt inn mot rundkjøringen fra Ytre Ringveg, da bereg-

ningene for Tonstad omstigningspunkt ikke antydet behov for to felt inn her. Heller ikke følsom-

hetsberegninger, med utvidet rundkjøring antyder dette. Det kan likevel være fare for tilbake-

blokkering tilbake til Kolstadvegen ved trafikkvekst, eller dager med svært mye trafikk, som igjen 

blokkerer for buss i Kolstadvegen inn mot omstigningspunktet. Dette kan sikres ved tilstrekkelig 

lengde på kollektivfeltet i Kolstadvegen, og evt utvide til to felt inn mot rundkjøringen fra Ytre 

Ringveg. 
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Tiltak i Øvre Sjetnhaugan bør vurderes om man ønsker bedre fremkommelighet for bussen her. 

Det er ikke beregnet på utvidet høyresvingefelt i Øvre Sjetnhaugan. Dersom det er mulig å utvi-

de, vil det likevel være med på å bidra til noe reduserte forsinkelser her, særlig dersom det er en 

stor andel til Kiss & Ride fra Øvre Sjetnhaugan. 
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1. VEDLEGG 3 – TEKNISK NOTAT AIMSUNMODELL TON-

STADKRYSSET 

Forenklet dokumentasjon av Aimsunmodell for Tonstadkrysset og nytt omstigningspunkt.  

Resultatet med tetthetsplott det er referert til i hovedrapporten er presentert i slutten av dette 

vedlegget.   

 

1.1 Grunnlag 

Trafikkmengder 

Det er gjennomført trafikktellinger i to kryss i forbindelse med oppdraget. Tellingene ble gjen-

nomfør 07:00-09:00 og 15:00-17:00 i følgende kryss; 

- Rundkjøring i Østre Rosten/Ytre Ringveg (09.01.2018) 

- T-kryss i Gamle Okstadbakkan/Øvre Sjetnhaugan (11.01.2018) 

Registreringene de to dagene viser stor forskjell i trafikkmengder i de to nærliggende kryssene. 

Delvis kan det skyldes tellefeil, men også sannsynligvis generell variasjon i trafikk over uken. 

Som grunnlag til Aimsun er krysset med minst trafikk, rundkjøringen, justert opp til å matche 

tellingene i T-krysset. Det ble også gjort video-opptak av avvikling og kødannelse i de to krysse-

ne.  

 

Det er mottatt tellinger fra detektorer i signalanleggene i modellen; 

- Vestre Rosten/Kolstadvegen (november 2017) 

- Kolstadvegen/Ytre Ringveg(november 2017) 

- Østre Rosten/John Aaes veg (januar 2017) 

 

Det er også hentet ut antall passeringer i bomstasjonene i Tonstadkrysset, fra grunnlaget til 

Aimsunmodellen for Trondheim (v.0.93).  

 

For fremtidig trafikk er det forutsatt 0-vekst fram til 2019. Kiss & Ride vil derimot bidra til endret 

trafikkmønster i området. Det er anslått omlag 5000 omstigninger i døgnet, og antar at det i 

løpet av to timer rush blir kjørt ca. 200 til Kiss & Ride (totalt 400 turer i sum til/fra). Det forut-

settes at de fleste turene allerede finnes i veinettet, men blir brutt, samt at det er noen som end-

rer kjøremåte, slik at total trafikk i dagens situasjon og fremtidig blir den samme.  

 

Signalplaner 

Det er mottatt faseplaner og uttak fra faktiske tider i rush for de overnevnte signalanleggene. 

Signalanleggene i Kolstadvegen er forenklet til tidsstyrt. Kodingen er gjennomgått sammen med 

Statens vegvesen. Signalanlegget i Østre Rosten/John Aaes veg er behold trafikkstyrt da dette er 

klipt fra en modell for Tiller, etablert av Rambøll i forbindelse med kollektivknutepunkt Tiller.  

 

Bussruter 

Dagens bussruter er hentet fra AtB sin ruteplan for våren 2018. Rutestruktur og avgangstider for 

2019, per desember 2017, er mottatt fra AtB.  

 

Dagens bussruter er lagt inn med dagens frekvens, men forenklet ankomsttid. Det er lagt inn 

avvik i rutetabellen slik at ikke alle skal komme samtidig.  

 

Fremtidige bussruter er lagt inn med estimerte ankomsttider i modell ut fra rutetabell, basert på 

ankomsttider til holdeplassene i modellen.  

 

Oppholdstid på holdeplass 15 +/- 5s for alle holdeplasser og ruter. 

 

Vegnett og soner 
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Vegnett og soner er klippet fra Aimsunmodellen for Trondheim, versjon 0.93 (uferdig). Vegnetts-

høyder er satt til 0 for å forenkle kodingen av omstigningspunktet. Vegnett er øvrig justert etter 

behov for korrekt atferd. Soner langs Østre Rosten er slått sammen til en på østsiden og en på 

vestsiden. Matrise fra modellen er kalibrert fra tellinger. 

 

1.2 Modell 

Til kapasitetsberegningene benyttes mikromodellering i programverktøyet Aimsun, versjon 8.2.  

 

Det er etablert en modell for dagens situasjon, med vegnettsgrunnlag og sonestruktur via utklipp 

fra uferdig versjon av Aimsunmodell for Trondheim (v0.93, Sweco 2017).  Området er opprinne-

lig etablert med Aimsun meso. Modellen er deretter kalibrert, både på vegnett, signaplaner, tra-

fikkmengder, trafikkprofil og avvikling for å passe til dagens situasjon og modellering i mikro. 

Modellens avgrensning er vist i Figur 4. 

 

 

Figur 47 Modellens utstrekning  

Modellen begrenses av Bjørndalsbrua, E6 i nord og sør, Østre Rosten til og med krysset med John 

Aaes veg, Gamle Okstadbakkan og Øvre Sjetnhaugan. Det er ikke rutevalg i modellen slik den er 

etablert. 

 

Trafikkmatrisen er kalibrert ved hjelp av tellinger i rundkjøringen i Østre Rosten/Ytre Ringveg og 

krysset med Øvre Sjetnhaugan, detektortellinger i de to signalanleggene og telledata fra bom-

passeringer i Tonstadkrysset. Matrisen er etablert med 15-min oppløsning, basert på trafikkens 

fordeling over to timer fra tilgjengelige telledata ved de ulike sonene. Modell fra dagens situasjon 

er også kalibrert ut fra observerte kølengder og avvikling, men ikke på reisetid.  
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Asplan Viak AS har etablert en modell for deler av området, med fokus på avvikling i krysset 

Kolstadvegen/Vestre Rosten og mulige strekningstiltak for Metrobussen over Bjørndalsbrua til 

Tonstadkrysset. Det er ikke fokusert på å få korrekt kølengder for dagens situasjon i dette områ-

det i modellen benyttet i dette oppdraget, men krysset er essensiell del av avviklingen videre inn 

mot krysset med Ytre Ringveg. Spesielle tilpasninger/kalibrering i Asplan Viaks modell er videre-

ført til modellen i dette oppdraget for å realistisk avvikling langs Kolstadvegen på strekningen 

mellom Vestre Rosten og Ytre Ringveg.  

 

Fokusområdet i denne modellen og rapporten er avvikling rundt det nye omstigningspunktet med 

tilhørende kyss. Beregningene er gjennomført for to timer morgen- og ettermiddagsrush; 

- 07:00-09:00 

- 15:00-17:00 

 

 

Figur 48 Fokusområdet 

En mikrosimuleringsmodell er en modell hvor adferden til hvert enkelt kjøretøy modelleres sepa-

rat. Hvert kjøretøy tildeles et sett med egenskaper som brukes til å modellere kjøretøyets adferd. 

Atferdsmodellene består gjerne av ulike delmodeller som for eksempel feltskifte, og hvordan 

kjøretøyene forholder seg til kjøretøyene foran osv. 

 

Mikromodellene er stokastiske. Dette innebærer at resultatene vil variere fra beregning til bereg-

ning. Dette kan sammenlignes med den variasjonen man kan observere når man sammenligner 

trafikkregistreringer fra en ukedag med tilsvarende registreringer fra ulike uker. Fordi modellen 

er stokastisk må man gjennomføre flere gjentak av hver beregning for å finne et representativt 

gjennomsnitt. I dette oppdraget er det benyttet et gjennomsnitt av 10 replikasjoner.  

 

Det forutsettes kun busser i kollektivfeltene i modellen. 

 

1.3 Kalibrering 

Modell og matrise er først kalibrert på flat matrise for å se at totaltrafikken over to timer stem-

mer og at vegnettet fungerer. Deretter et det lagt på trafikkprofiler og etablert 15-min matrise, 

og kalibrert på avvikling og kølengder ved å se på trafikkmengder på svingebevegelser, signalan-

legg og fletting ved Bjørndalsbrua.  

 

Trafikkprofiler 

For å gjenskape det faktum at trafikken ankommer ulikt på de ulike veglenkene inn i modellen, 

er det etablert trafikkprofiler i modellen morgen og ettermiddag på de viktigste retningene. Tra-

fikkprofilene er etablert på bakgrunn av tellinger og etablert på 15-min intervaller.  
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Spesielle tilpasninger 

Kalibrering videreført fra Aimsun Asplan-modell for å ha samsvar: 

- Reaksjonstiden er justert fra standardinnstillingen 0,80 til 1,10 sekunder.   

o «Reaction Time at Stop» er endret fra standard 1,20 til 1,50 sekunder og 

«Reaction Time at Traffic Light» er endret fra 1,6 til 2,30 

 

I tillegg er det lagt inn to «Traffic conditions» i Kolstadvegen vestover mot Bjørndalsbrua som er 

aktivert i ettermiddagsrush. Dette for å prøve å gjenskape køoppbygging og forsinkelse som 

skjer i ettermiddagsrush pga. fletting vestover. Attribute override’n inneholder en hastighetsre-

duksjon og er videreført i denne modellen, men delt opp i to tidsperioder basert på observasjoner 

av effekten dette har ved omstigningspunktet.  

 

Samarbeidsmodellen 

Samarbeidsmodellen er lagt inn i T-krysset mellom Gamle Okstadbakkan og Øvre Sjetnhaugan. 

Trafikk fra Gamle Okstadbakkan er satt til å flette inn trafikken fra Øvre Sjetnhaugan når køen i 

sidegaten begynner å bli lang. Trafikk fra sør viker ikke, for å unngå blokkering tilbake til rund-

kjøringen.  

 

Busstype og lengde 

Akseptabel tidsluke for busser er redusert, da de vanligvis er mer aggressive i trafikken enn 

standardparameterne i Aimsun. Metrobuss er lagt inn som en egen kjøretøyklasse. 

 

Kryssutforming rundkjøring  

To felt i deler av rundkjøringen for å illustrere faktisk kjøremønster. 
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1.4 Validering trafikkmengder 

GEH 

GEH er et statistisk estimat som brukes i trafikkmodellering til å angi grad av samvariasjon mel-

lom for eksempel beregnet (M) og observert trafikk (C) (se Formel 1). Metoden er brukt i mange 

land og anbefales blant annet av Highway Agency’s Design Manuel for Roads og det svenske Tra-

fikkontoret. 

Formel 1: GEH formel 

 

𝑮𝑬𝑯 =  √
 𝟐(𝑴 − 𝑪)^𝟐

𝑴 + 𝑪
 

 

Ved å benytte GEH unngår man problemstillinger rundt å bruke for eksempel prosent når man 

sammenligner små og store trafikkstrømmer. For eksempel vil 50 % avvik på en motorveg med 

15 000 kjt/døgn være noe helt annet en 50 % på en lokalveg med 2000 kjt/døgn.  

 

For sammenligning mellom beregnet og observert trafikk er en GEH på mindre enn 5 ansett som 

et akseptabelt samsvar (trafikkmengden er sannsynligvis OK), og mellom 5 og 10 er risiko for feil 

i nettverk og/eller matriser akseptabel. Avvik større enn dette må etterforskes grundigere og bør 

rettes opp. 

 

Morgen: 

 

 

Avvik: For mye trafikk inn mot rundkjøringen med Østre Rosten, men stemmer med trafikken 

sørgående retning fra E6 og Kolstadvegen. Avvikling ok. Avvik aksepteres. 

 

Avvik østgående retning fra Kolstadvegen til E6 pårampe mot nord: for mye trafikk, men stem-

mer med trafikken rett fram gjennom krysset og total trafikk i nordgående retning ved bomsnitt. 

Aksepteres da avviklingen stemmer.  

 

  



 

Tonstad omstigningspunkt og Østre Rosten  

 

 

 

 
 
 

  

3-8 

 

Ettermiddag: 

 

Avvik: litt for lite trafikk på venstresving fra Vestre Rosten til Bjørndalsbrua, påvirker ikke avvik-

ling rundt omstigningspunktet.  

 

For Østre Rosten er det kun tellinger fra krysset med John Aaes veg som er innhentet. Her ligger 

alle armene under GEH 5 morgen og ettermiddag. Det er en del usikkerheter i tellingene her da 

de er hentet fra detektortellinger og krysset ligger såpass i utkant av modellen.  

 

 

Figur 49 GEH morgen 

 

Figur 50 GEH ettermiddag  
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1.5 Hvilke parametere er det sett på i Aimsun? 

I disse beregningene har vi fokusert på følgende resultater for alternativene: 

- Tetthet av kjøretøy på vegstrekningen 

- Forsinkelse 

 

1.5.1 Tetthet av kjøretøy på vegen 

Tettheten viser hvor mange kjøretøy 

som befinner seg per kilometer på len-

kene per kjørefelt; kjt/km per kjørefelt. 

Ved høy tetthet, er hastigheten lav da 

kjøretøy ligger tett. Ved lav tetthet er 

det god flyt. Figur 51 viser typisk sam-

menheng mellom tetthet og fart, med 

fargeoppdeling i samsvar med rappor-

tens tetthetsfigurer. Samsvarende Level 

of Service-verdier (LOS) er også vist i 

figuren, hentet fra HCM 1994. Grønne 

lenker representerer LOS A og B, og gult 

representerer LOS C og D.  

Figur 51 Tetthet-hastighet-diagram med typiske verdier 

Tetthetsverdier i nærheten av kryss/rundkjøringer vil ofte være kunstige i en AIMSUN-modell 

grunnet lav hastighet inn mot konfliktområder. For en realistisk kjøreoppførsel inn mot kryss 

lages kortere lenker i modellen med nedsatt lenkehastighet. Da disse lenkene er korte, typisk et 

par billengder, vil det ofte oppstå kø over hele lenken ved inngang kryss – altså kunstig høy verdi 

for tetthet. 

 

Resultatet benyttes til å beskrive avvikling og kødannelse. Tetthetsplott er vist i slutten av dette 

vedlegget.  

 

For mer lesbare resultater er verdier under 2 skjult i de presenterte resultatene.  

 

1.5.2 Forsinkelse (strekning) 

Gjennomsnittlig forsinkelse per kjøretøy. Differansen mellom 

forventet reisetid (under ideelle forhold) og faktisk reisetid. 

Beregnes som et gjennomsnitt av alle kjøretøy på strek-

ningen. Inkluderer ikke ventetid utenfor modellen eller opp-

holdstid på holdeplass for bussen.  

 

Vises som gjennomsnitt av alle kjørefelt per veglenke. Farge-

ne som vises på veglenkene representerer andelen forsinkel-

sen utgjør av reisetid på lenken.  

 

 

 

Figur 52 Fargekoder forsinkelse 
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1.6 Resultater: Tetthetsplott per halvtime fra Aimsun 

 

1.6.1 Tetthet morgen, dagens situasjon 

Tetthet (kjt/km) per halvtime for morgenrush i dagens situasjon er vist i Figur 53 til Figur 56. 

 

 

Figur 53 Tetthet (kjt/km) dagens situasjon, 07:30 

 

Figur 54 Tetthet (kjt/km) dagens situasjon, 08:00 
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Figur 55 Tetthet (kjt/km) dagens situasjon, 08:30 

 

Figur 56 Tetthet (kjt/km) dagens situasjon, 09:00 

Vi ser en gradvis økning av trafikk fra Gamle Okstadbakkan, Øvre Sjetnhaugan og Østre Rosten 

inn mot krysset med Kolstadvegen, med rushtopp og kø tilbake til og gjennom rundkjøringa 

rundt 08:00. Køene er stort sett avviklet rundt 08:30.  

 

1.6.2 Tetthet morgen, 2019 

Tetthet på vegnettet per halvtime for morgen 2019 er vist i Figur 57 til Figur 60. 
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Figur 57 Tetthet (kjt/km) 2019, 07:30 

 

Figur 58 Tetthet (kjt/km) 2019, 08:00 
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Figur 59 Tetthet (kjt/km) 2019, 08:30 

 

 

Figur 60 Tetthet (kjt/km) 2019, 09:00 

Med nytt omstigningspunkt ser vi fremdeles gradvis trafikkøkning inn mot Kolstadvegen fra Østre 

Rosten, Øvre Sjetnhaugan og Gamle Okstadbakkan med rushtopp 08:00, og noe forlenget rush. 

Det stå fremdeles kø rundt 08:30, men avvikles før 09:00.  

 

1.6.3 Tetthet ettermiddag, dagens situasjon 

Tetthet per halvtime for ettermiddagsrush i dagens situasjon er vist i Figur 61 til Figur 64. 
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Figur 61 Tetthet (kjt/km) dagens situasjon, 15:30 

 

 

Figur 62 Tetthet (kjt/km) dagens situasjon, 16:00 
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Figur 63 Tetthet (kjt/km) dagens situasjon, 16:30 

 

 

Figur 64 Tetthet (kjt/km) dagens situasjon, 17:00 

I ettermiddagsrush er rushtoppen rundt 15:30, med kø inn mot rundkjøringen i alle armer, som 

delvis skyldes tilbakeblokkering fra signalanlegget i Ytre Ringveg/Kolstadvegen. Køen mot signal-

anlegget avtar gradvis utover rushet, men fremdeles periodevise køoppbygging inn til rundkjø-

ringen selv om det ikke er tilbakeblokkering. Kødannelse i Kolstadvegen inn mot krysset med 

Vestre Rosten i store deler av rush, som tilbakeblokkerer til Ytre Ringveg i perioder, og påvirker 

avviklingen i rundkjøringen. Avtar mot slutten av rush. 

 

Noe avvik fra E6 nord, sørgående retning, ikke like tett med trafikk og like lange kølengder som 

observert, men området rundt omstigningspunktet stemmer godt med observert situasjon.  
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1.6.4 Tetthet ettermiddag, 2019 

 

Figur 65 Tetthet (kjt/km) 2019, 15:30 

 

Figur 66 Tetthet (kjt/km) 2019, 16:00 
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Figur 67 Tetthet (kjt/km) 2019, 16:30 

 

Figur 68 Tetthet (kjt/km) 2019, 17:00 

I ettermiddagsrush 2019 med nytt omstigningspunkt ser vi et noe forskjøvet og forlenget rush, 

som følger av endret trafikkmønster og økt trafikk til/fra Kiss & Ride. Økt kø i alle armer inn mot 

rundkjøringen i Østre Rosten. Avvikles noe senere enn dagens situasjon, men god flyt mot slut-

ten av rushperioden. 
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1.6.5 Tetthet, halvert Kiss & Ride-trafikk, morgen 

Morgen 

 

Figur 69 Tetthet (kjt/km) 2019, halvert Kiss & Ride, 07:30 

 

 

Figur 70 Tetthet (kjt/km) 2019, halvert Kiss & Ride, 08:00 
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Figur 71 Tetthet (kjt/km) 2019, halvert Kiss & Ride, 08:30 

 

 

Figur 72 Tetthet (kjt/km) 2019, halvert Kiss & Ride, 09:00 
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1.6.6 Tetthet, halvert Kiss & Ride-trafikk, ettermiddag 

 

Ettermiddag 

 

Figur 73 Tetthet (kjt/km) 2019, halvert Kiss & Ride, 15:30 

 

 

Figur 74 Tetthet (kjt/km) 2019, halvert Kiss & Ride, 16:00 
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Figur 75 Tetthet (kjt/km) 2019, halvert Kiss & Ride, 16:30 

 

 

Figur 76 Tetthet (kjt/km) 2019, halvert Kiss & Ride, 17:00 

Med halvert Kiss & Ride-trafikk ser vi samme trend som med dobbelt så mye trafikk til Kiss & 

Ride, men generelt noe lavere tetthet og mindre kødannelse. Rushet og kølengdene er noe korte-

re, og det synes å være noe bedre avvikling rundt rundkjøringen med Østre Rosten og innkjø-

ringen til Kiss & Ride.  


