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Bakgrunn
I bestillingen fra Strategiseksjonen for kollektivarbeidet står det blant annet:
Arbeidsgruppen skal sørge for at eksisterende kunnskap og vedtak innenfor innsatsområdet blir lagt
til grunn i arbeidet med byutredningen. Denne delen av arbeidet skal munne ut i en formulering av 0alternativ/basisalternativ i utredningen. Det er analysen av dette alternativet som definerer
målestokken for nødvendige tilpasninger for å oppnå nullvekst i persontrafikken med personbil.
Videre skal arbeidsgruppen utvikle forslag til tiltak og virkemidler innenfor respektive innsatsområde
med to hovedfokus. Ett alternativ skal maksimere nytteeffekt av tiltak innenfor innsatsområdet, i
tillegg skal det utformes forslag til tiltak innenfor innsatsområdet som supplering til virkemidler
innenfor andre innsatsområder.
Når det foreligger beregningsresultater av tiltakspakker er det ønskelig at arbeidsgruppen foretar en
rimelighetsvurdering av de resultatene som er oppnådd innenfor innsatsområdet. En slik
gjennomgang har ikke til hensikt å «godkjenne» modellberegningene, men en drøfting i
arbeidsgruppen vil ha stor nytte som grunnlag for analyse og omtale av tiltakspakkene som det er
gjennomført modellberegninger for.
Videre må det tas hensyn til trafikken som genereres i hele det funksjonelle bo- og
arbeidsmarkedsområdet, dvs. at geografisk avgrensing er Trondheim og Trondheimsregionen.
Funksjonen til arbeidsgruppen omfatter følgende aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Framskaffe status og kunnskapsgrunnlag
Innspill til 0-alternativet (dagens med evt. suppleringer)
Forslag til tiltak og virkemidler. Hvilke tiltak er nødvendige for å nå nullvekstmålet
Holdningsskapende arbeid/ mobilitetsplanlegging
Kostnadsestimat (investering og drift)
Vurdere/ kvalitetssikre beregningsresultater»

Per 7. desember mangler fortsatt noen kostnadstall for forslagene om utvidet busstilbud.

Steinar Simonsen
7. desember 2017

Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 2

Innholdsfortegnelse
Bakgrunn ......................................................................................................................................... 2
Status og kunnskapsgrunnlag .......................................................................................................... 5
2.1

Baneløsninger, utredninger før 2000 ...................................................................................... 5

2.2

Bytog. Utredning 2003 ............................................................................................................ 5

2.3

Bybane. Utredning 2010. Rambøll .......................................................................................... 6

2.4

Bytog. Utredning 2016. Rejlers................................................................................................ 8

2.5

Jernbanestrategi. Fra NTP 2018- 29 ........................................................................................ 8

2.6

Mulig togsatsing 2022- 2030 ................................................................................................... 9

2.7

Stamrute øst, buss/bane ....................................................................................................... 10

2.8

Trikken i Gatebruksplanen .................................................................................................... 12

2.9

Gråkallbanen, innspill til utvidet banedrift............................................................................ 12

2.10

Nullvekstdokument, lokalt innspill 2015 ............................................................................... 15

2.11

AtB Kollektivstrategi Trøndelag 2030 .................................................................................... 16

2.12

KVU Trondheim- Steinkjer ..................................................................................................... 16

Dagens situasjon............................................................................................................................ 17
3.1

Banetransport, dagens tilbud ................................................................................................ 17

3.2

Buss og trikk i Stor- Trondheim ............................................................................................. 17

3.3

Buss i Trondheimsregionen og resten av fylket .................................................................... 19

3.4

Flybusser Trondheim- Værnes .............................................................................................. 19

3.5

Sjøtransport i Trondheimsregionen ...................................................................................... 20

3.6

Markedsandeler .................................................................................................................... 20

3.7

Pendling i Trondheimsregionen ............................................................................................ 25

3.8

Befolkning og arbeidsplasser i Trondheim ............................................................................ 25

3.9

Trondheim kommunes arealplan 2012-2024 ........................................................................ 26

3.10

Fordeling av trafikken fra nabokommunene i øst og sør ...................................................... 27

3.11

Relativ reisetid- konkurranseforholdet kollektiv/ bil ............................................................ 28

3.12

Systemkarakteristikk av ulike kollektive transportmidler, buss-bane i Trondheim .............. 29

Tiltak fram mot 2030 ..................................................................................................................... 31
4.1

Omfang på økt kollektivtrafikk for å bidra til nullvekstmålet................................................ 31

4.2

AtB. Rutestrukturen 2019- 2029 ........................................................................................... 31

4.3

Seminar om kollektivtransport i byutredningen 17.3.2017 .................................................. 34

4.4

Konkretisering av rutetilbud, 2030 ........................................................................................ 35
Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 3

4.4.1

Rutetilbud region:.......................................................................................................... 35

4.4.2

Utvikling av rutetilbud i Trondheim .............................................................................. 40

4.4.3

Produksjonsøkning buss ................................................................................................ 45

4.5

Konkretisering av framkommelighetstiltak, 2030 ................................................................. 45

4.6

Innfartsparkering ................................................................................................................... 47

4.7

Relativ reisetid region............................................................................................................ 47

4.8

Effekter av tiltak 2019 og 2030 ............................................................................................. 48

4.9

RTM- beregninger.................................................................................................................. 48

Kostnadsoverslag. KPA- alternativet ............................................................................................. 50
5.1

Økte driftskostnader buss ..................................................................................................... 50

5.2

Nye metrobuss- stasjoner i Trondheim ................................................................................. 50

5.3

Infrastruktur på veg i Trondheim, buss ................................................................................. 50

5.4

Innfartsparkering Trondheimsregionen ................................................................................ 51

5.5

Investeringer og driftskostnader bane .................................................................................. 51

Tiltak fram mot 2050. Mulige baneløsninger i Trondheim ........................................................... 52
Prising av kollektivtransport .......................................................................................................... 53
Holdningsskapende arbeid/ mobilitetsplanlegging mm. .............................................................. 56
8.1

Sammenheng mellom kollektivreiser, parkeringstilgang og relativ reisetid ......................... 56

8.2

Forprosjekt «Smart transport».............................................................................................. 57

Tilpasning til valgt areal- alternativ: Kollektiv ............................................................................... 58
Oppsummert tiltak 2030 ........................................................................................................... 60
10.1

Rutetilbud region................................................................................................................... 60

10.2

Rutetilbud Trondheim ........................................................................................................... 60

10.3

Framkommelighetstiltak ....................................................................................................... 62

10.4

Innfartsparkering Trondheimsregionen ................................................................................ 63

Vedlegg. Influensområder nye busslinjer 2030 ..................................................................................... 64

Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 4

Status og kunnskapsgrunnlag
Det gis i dette kapittelet en oppsummering av tidligere relevante utredninger og faktaopplysninger
som vil være nyttig i gruppas arbeide med deloppgave 3; forslag til tiltak og virkemidler og hvilke
tiltak som er nødvendige for å nå nullvekstmålet.

2.1 Baneløsninger, utredninger før 2000
Det er vurdert en rekke trasémuligheter for utvidelse av trikkelinjene og nye baneløsninger opp
gjennom årene. Figur 1 viser oversikt over traseer som er vurdert.

Figur 1. Grov oversikt over trikk- og baneforslag som har vært utredet før år 2000. Kilde: Rambøll

2.2 Bytog. Utredning 2003
Tilbudet for et bytog kan legges opp på flere måter. Frekvens og type materiell vil ha stor betydning
for hvilket tilbud som er mulig. Det ble skissert 4 ulike tilbud som kan være aktuelle, og hvor
tilbudene A – C kan trafikkeres med både dagens materiell og evt. nytt lettmateriell. Tilbud D med en
snusløyfe på Leangen kan ikke benyttes av annet enn lettmateriell.
Anbefalt konsept var «Ringbane Melhus – Lade/Leangen- Melhus». Fra Melhus via ringbane i
Trondheim om Stavne-Leangenbanen og tilsving retning Trondheim tilbake til Melhus. Sløyfen kan
kjøres kun en veg med dagens materiell. Begge veger med lett materiell. Reisetiden på sløyfa
betinger innsett av 3 togsett ved halvtimesavganger.
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Figur 2 Anbefalt konsept fra Bytogutredningen 2003

Ut fra virkningsanalysen kan man trekke at ingen av bytogalternativene er samfunnsøkonomisk
lønnsomme, men at alternativ med ringbane er det mest lønnsomme alternativet av de som er
beregnet. Det er ikke investeringskostnadene i prosjektet som er det mest kritiske. Driftskostnadene
ved togdriften i forhold til potensielle inntekter bidrar mest til dårlig lønnsomhet. Det er i tillegg
vanskelig å kunne forutsi hvilke reduksjoner en kan se for seg i bussdriften ved innføring av bytog.
Trafikkberegningene viser at de fleste potensielle passasjerer for bytoget er busspassasjerer, og lite
overført fra de som i dag benytter bil. Det er tatt hensyn til den restriktive parkeringspolitikken i
Trondheim, men det er likevel valgt å ikke legge opp til en vesentlig vridning av reisemiddelfordelingen.

2.3 Bybane. Utredning 2010. Rambøll
Utredningen i 2010 var en omfattende mulighetsstudie for bybane i Trondheim. Mulighetsstudien
inneholdt en beskrivelse av grunnlag og muligheter for etablering av et bybanesystem.
Oppsummeringen fra utredningen viste blant annet følgende:










Det er skissert to bybanelinjer i Trondheim. Disse dekker en stor del av de områdene som har
stort befolknings- og arbeidsplassgrunnlag og som kan danne grunnstammen i et samlet
kollektivsystem for Trondheim.
Det er valgt å gå videre med en løsning i egen trasé. Ut fra en samlet vurdering er det ikke
funnet gode grunner til å gå videre med kombibane med bruk av jernbanens infrastruktur.
Det er heller ikke videreutviklet et konsept som bygger på Gråkallbanens infrastruktur.
Baneløsningene er konstruert og linjeberegnet og kan med stor sannsynlighet gjennomføres
slik de er skissert.
Samlet investeringskostnad for banesystemet er anslått til i størrelsesorden 6 mrd. kroner.
Etter vår (Rambølls) vurdering vil de fleste fordelene med et banesystem kunne oppnås med
et superbusskonsept, til vesentlig lavere kostnader enn bybane. Samtidig opprettholder man
fleksibiliteten i ytre bydeler, med høy flatedekning og stor grad av byttefrie forbindelser, som
en baneløsning ikke klarer.
Dersom man på et senere tidspunkt likevel ønsker å gå videre med planer for bybane, i tråd
med mulighetsstudien, vil alle tiltakene nevnt ovenfor kunne inngå i et slikt system. Det vil
være fullt mulig å legge skinner og kjøreledning i superbusstrasé og busstunnel
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Ved å anta en dobling av kollektivetterspørselen i forhold til i dag kan man anslå et framtidig
potensial på i størrelsesorden 9 mill. reisende per år eller 25 000 per dag i gjennomsnitt for
hele bybanesystemet.
Passasjergrunnlaget for en baneløsning som skissert, tilsvarer ca. 1 000 passasjerer per
linjekilometer. Dette vurderes som lavt sammenlignet med nøkkeltall for byer i utlandet

Videre står det i utredningen at dersom man på et senere tidspunkt ønsker å gå videre med planer
for bybane i tråd med mulighetsstudien, vil det være fullt mulig å legge skinner og kjøreledning i
superbusstraseene. Figur 3 viser forslaget til et samlet bybanekonsept.

Figur 3 Traseer for mulig bybane, utredningen fra 2010

Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 7

2.4 Bytog. Utredning 2016. Rejlers
Dette er en studie som ble gjennomført i 2016 på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. I
forbindelse med arbeidet med Bymiljøavtalen for Trondheimsregionen ønsket Sør-Trøndelag
fylkeskommune en vurdering av potensialet for realisering av tog med 15 min frekvens på dagens
enkeltspor mellom Ranheim og Heimdal uten større investeringer i infrastruktur. Med mindre
infrastrukturtiltak menes her for eksempel signalanlegg, stasjonstiltak og kryssingsspor/
dobbeltsporparseller. Studien har vist at det kan være mulig å etablere kvartersfrekvens med bytog i
tillegg til gods- og fjerntogtrafikken uten å bygge dobbeltspor på hele strekningen. Ved å
gjennomføre en del mindre tiltak i infrastrukturen vil man få på plass tilstrekkelig antall
krysningspunkter.
Studien anbefaler at i det videre arbeidet kan det være nyttig å studere hvordan et bytog vil fungere i
samspill med øvrig kollektivtrafikk. En slik studie bør ta hensyn til de forandringene i
kollektivtrafikken som er planlagt. Det kan også undersøkes hvordan man kan utnytte StavneLeangenbanen til å forbedre systemets robusthet og/eller tilbudet til de reisende ytterligere. Kan
man for eksempel kjøre Nordlandsbanens fjerntog den veien?
I studien er det beregnet entreprisepriser uten påslag til rigg og drift, administrasjon, byggeledelse,
prosjektering mm. Prisnivået er 2015 priser uten inngående merverdiavgift.

2.5 Jernbanestrategi. Fra NTP 2018- 29
I arbeidet med NTP 2018-29 (februar 2016) «Langsiktig jernbanestrategi» er det utarbeidet en
jernbanestrategi som viser hvilke transporttjenester jernbanen skal levere på lang sikt, basert på
markedets behov og ønsket samfunnsutvikling. Målbildet for transporttilbudet på jernbanen
konkretiserer egenskaper togtilbudet bør ha for at jernbanen skal være attraktiv og relevant, og fylle
sin rolle i samspill med annen kollektivtransport og som del av transportnettverket for gods.
Strategien viser en trinnvis utvikling i togtilbud og infrastruktur fram mot målbildet for alle de fire
store byområdene. Strategien viser at for å nå målbildet for gods- og persontransport vil det være
nødvendig med betydelig utbygging av dobbeltspor i byregionene, samt utvikling av hovedkorridorer
for godstransporten som gjør det mulig å separere gods- og persontrafikk i større grad enn i dag. For
Trøndelag spesielt står det:
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Toget er i dag en viktig del av transporttilbudet mellom Trondheim og regionale sentra, som Steinkjer
og Stjørdal, men har en beskjeden rolle internt i byområdet i
Trondheim. En forutsetning for videreutviklingen av togtilbudet i
Trøndelag er en tydeliggjøring av de ulike transport-midlenes rolle
i stamnettet, og god samordning mellom transportmidlene. Dette
innebærer et stoppmønster for regiontogene som støtter opp
under knutepunkter med god overgangsmulighet til annen
kollektivtransport. Utviklingen av et lokaltogtilbud bør avklares
nærmere i en større byutredning for transportsystemet i
Trondheim, der seks avganger i timen er en mulighet.
Figur 4 Prinsippskisse for togstruktur,
Trondheimsregionen
I Trondheimsregionen gir elektrifisering av Trønderbanen og
elektriske tog, sammen med enkelte kapasitetsøkende tiltak, mulighet for å innføre Rutemodell
2027. Rutemodellen innebærer redusert reisetid for togene mellom Trondheim og Steinkjer, og at
det kjøres tog hvert 40. minutt på strekningen Steinkjer–Melhus (tre tog per to timer). I rush legges
det opp til tre tog i timen Steinkjer–Trondheim.

Et videre trinn i utviklingen av regiontogtilbudet mot nord kan være to tog i timen til Stjørdal med
flere tog i rush, som på sikt utvides til fire avganger i timen til Stjørdal og to avganger per time helt til
Steinkjer. Dobbeltspor Trondheim–Stjørdal, økt krysningskapasitet Stjørdal–Steinkjer og
Forbordsfjellet tunnel vil gi grunnlag for økt frekvens og vesentlig kortere reisetid. Regiontogtilbudet
og tilhørende infrastruktur sør for Trondheim bør utredes nærmere, men et naturlig første trinn i
utviklingen er halvtimesintervall til Melhus.

2.6 Mulig togsatsing 2022- 2030
Ei prosjektgruppe med deltakere Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, STFK, NTFK,
AtB. JBV, NSB, FMST, har i 2016/17 sett mulighetene for styrking jernbanens rolle i kollektivsystemet i
Trondheimsregionen fram mot 2022 og 2030. Utdrag fra presentasjon på workshopen i Trondheim
kommune 17.3.2017 er vist på de to neste figurene. Prosjektgruppen mener at det er mulig å få
etablert halvtimestilbud mellom Stjørdal og Marienborg i 2022, og kvarterstilbud innen 2030.

Figur 5 Skisse til jernbanens rolle i kollektivsystemet, trinn 1 fram til 2022
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Figur 6 Skisse til jernbanens rolle i kollektivsystemet, trinn 2 fram til 2029

På samme workshop orienterte Jernbanedirektorat om en mulig utvikling. Figur 7 viser et aktuelt
scenario med betydelig økt satsing på både lokaltog og regiontog, som kan innebære avganger inn
mot Trondheim hvert 10/15 minutt.

Figur 7 Jernbanedirektoratet: Mulig scenario med betydelig økt satsing på både lokaltog og regiontog, avganger i inn mot
Trondheim hvert 10/15 minutt

2.7 Stamrute øst, buss/bane
Asplan Viak gjorde i 2012 en studie av en mulig ny stamrute mellom sentrum og østlige bydeler via
en tunnel til Tyholt/ Valentinlyst- området. Etter vurdering av flere tunnel- traséer ble det valgt å gå
videre med et langt og et kort alternativ. Det korte tunnelalternativet har innslag i Ludvig Daaes gate
på Rosenborg. Innslaget vil ligge under Veimester Krohgs gate. Utslag på Tyholt vil være i
grøntarealet ved NRK, mellom Kong Øysteins veg og Tankvegen.
Det lange tunnelalternativet har innslag i det gamle steinbruddet på Møllenberg. Inngangen til
steinbruddet er i krysset Gamle Kongevei, Tautragata, Stadsingeniør Dahls gate. Innslaget vil ligge
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under Weidemanns vei. Utslag på Tyholt vil være i grøntarealet ved NRK, mellom Kong Øysteins veg
og Tankvegen.

Figur 8 Aktuelle traseer for stamrute øst

Investeringskostnadene for begge bussalternativene er forholdsvis like og ligger på 620- 630 millioner
kroner (2012- kroner). Det ene alternativet har lengre tunnel og større tunnelkostnader, men
kostnadene ved å bygge lengre veg i dagen er også store. Investeringskostnadene for trikk/banealternativet er nesten dobbelt så høye som bussalternativene.
Det ble også gjort vurderinger med å betjene traseen med trikk i stedet for buss. Baneløsningen som
ble utredet er vist på Figur 9. Investeringskostnadene for traseen var beregnet til ca. 1130 mill. kr.
(2012- kroner).

Figur 9. Trasé stamrute øst for alternativ A2E (bane) med angivelse av trasétyper og holdeplasser. Lang tunnel.
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I 2014 gjennomførte Urbanet Analyse en utredning med tema «Ringvirkninger av arealplanlegging –
for en mer bærekraftig bytransport». Utredningen omfatter også potensialet for superbuss langs
stamrute øst i Trondheim. I oppsummeringen står det:
«I de aktuelle områdene konkurrerer kollektivtransporten allerede godt med bil. Et bedret tilbud
med innføring av Stamrute Øst vil gi en enda bedre konkurransesituasjon. For reiser til sentrum er
nedgangen i den generaliserte reisekostnaden i snitt 7,3 prosent (vektet). Tilbudsforbedringen gir 6,3
prosent økt etterspørsel for rushtidsreiser fra sonene til sentrum. Med fortetting blir økningen på
totalt 17 prosent flere reisende på denne ruta.
Reisetidsbesparelsen som følge av tunnelen på strekningen er 9 minutter. For de reisende som får
denne reisetidsbesparelsen beløper dette seg til en nyttegevinst på 26,5 millioner kroner. Med en
tunnelkostnad på 111,4 millioner kroner, vil det grovt regnet ta 4 år før tunnelen har betalt seg i form
av en nyttegevinst for de reisende. Kostnad og nytte av tunnelen må sees i sammenheng med den
totale kostnaden og trafikantnytten i en kostnytteanalyse når prosjektet skal vurderes».

2.8 Trikken i Gatebruksplanen
Ulike alternativer for utvidelse av trikkenettet har vært utredet en rekke ganger. I Gatebruksplanen
fra 2007 er det drøftet forlengelser i og gjennom Midtbyen. Bystyret har vedtatt at skinnegående
transport skal styrkes gjennom en midtbysløyfe eller en ny sløyfe til Pirterminalen. I planen anbefales
å reservere en trasé langs Dronningens gate fram til Søndre gate og derfra videre over Meråkerbrua
til Brattøra. Dette vil gi en god betjening av Midtbyen samtidig som det blir enklere å finne fleksible
løsninger for tilrettelegging for buss- og sykkeltrafikk i Olav Tryggvasons gate.
Det ble pekt på at forlengelse av trikken kan foregå skrittvis. Med bussterminal i Prinsenkrysset blir
trikken knyttet til Midtbyterminalen. Det ble i Gatebruksplanen sagt at det likevel kan være aktuelt å
forlenge trikketraséen fram til Prinsens gate. Dette ble imidlertid ikke gjennomført. En etappevis
forlengelse fram til Trondheim sentralstasjon forutsetter at mulighetene for en vendesløyfe ivaretas
ved utbyggingen av stasjonsområdet. I foreliggende planer for utvikling av Trondheim S ligger det
ikke inne planer for en slik vendesløyfe.

2.9 Gråkallbanen, innspill til utvidet banedrift
Gråkallbanen betjener i dag linje 1 mellom Lian og St. Olavs gate i Trondheim. Strekningen er på 8.8
kilometer, og den tar 21 minutter fra Lian til St. Olavsgate. Gråkallbanen fraktet 937.000 passasjerer i
2016 tilsvarende ca. 3500 per hverdag. Siden 2005 har det vært en passasjerøkning på ca. 30 %.
Gråkallbanen har sett på mulige utvidelser av bybane i Trondheim, både når det gjelder traseer og
kostnader. Det er oversendt en presentasjon av de mulighetene som de ser for seg videre framover.
Her er en oppsummering av dette.
Det er utført betydelige investeringer i dagens infrastruktur siden 2011. Utvidet banedrift i
Trondheim vil bidra til å utnytte investeringene ytterligere. I første omgang peker Gråkallbanen på
mulighetene for utvidet trikkedrift fra dagens endeholdeplass i sentrum i St. Olavs gate til Piren
(Brattøra). En slik forlengelse vil bli på 1900 meter og betjene store knutepunkt for transport i
Midtbyen, Trondheim S og hurtigbåtterminalen, store arbeidsplass- og skolecampuskonsentrasjoner,
og områder for reiseliv og øvrige aktiviteter (f. eks. hoteller/ konferanselokaler, Pirbadet, Rockheim,
hurtigruta).
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Gråkallbanen har skissert to alternativer til traseer, se Figur 10. Dette er dobbeltspor hvor kart A viser
trasé til Piren og kart B viser trasé fra Piren.

Figur 10 Mulig utvidelse av Gråkallbanen gjennom Midtbyen til Brattøra. Kilde: Gråkallbanen 2017

Gråkallbanen beregner 6 minutters kjøretid St. Olavs gt.-Piren og totalt 27 min fra Lian. Vognbehov
Lian-Piren t/r vil være 5 vogner ved 15 min. frekvens eller 6 vogner ved 10 min. frekvens. Ved
lavtrafikk vil det være 3 vogner ved 30 min. frekvens.
Gråkallbanen har beregnet investeringene i infrastrukturen (under- og overbygning, kontaktledning
og prosjektering/ byggeledelse og nytt vognmateriell), se Tabell 1.
Tabell 1 Beregning av investeringer i materiell og infrastruktur ved forlengelse av trikken til Brattøra. Kilde: Gråkallbanen
2017

Det ikke er nødvendig å investere i 6 nye trikker for denne utvidelsen. Det er fullt mulig å kjøre det
med investering av 1 ny trikk for driften sin del. Skal en kunne tilby universelt utformede trikker så
kan et alternativ til innkjøp av nye trikker være å bygge inn midtseksjoner på dagens trikker som
tilfredsstiller kravene til universell utforming.
Gråkallbanen har også vurdert traséforlengelser sørover fra Munkvoll og østover fra
sentrumsområdet. Figur 11 viser et alternativ fra Munkvoll til Granåsen.
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Figur 11 Mulig traséforlengelse fra Munkvoll til Stavset og Granåsen. Kilde: Gråkallbanen 2017

I en studie fra 2011 av Civitas, Born40 og Boreal Bane AS ble det sett nærmere på en 9,6 km lang
trasé fra St. Olavs gate gjennom sentrum og Bakke bro i tunell til Valentinlyst og derfra til Brøset.
Kostnaden til trasé vil ligge i størrelse 750 til 1000 mill. kr. Usikkerheten ligger i kostnadene til
utgraving av tunell og holdeplass under bakken. Det vil ikke være nødvendig med et ekstra depot for
denne utbyggingen. Depotet på Munkvoll er stort nok. Det kan vurderes om en ønsker å sette opp
noe garasjering i øst for å unngå tomkjøring, men da snakker vi om enklere løsninger. Alt av
vedlikehold, service mm vil utføres på Munkvoll som i dag.
Det er også vurdert traseer til Lade og Leangen, se Figur 12.

Figur 12 Traseer for utvidelse av trikken/ bybane øst for sentrum. Kilde: Gråkallbanen 2017

Gråkallbanen mener at utbygging til Piren/Brattøra er et naturlig første steg, som også er naturlig ved
videre forlengelse mot øst Trondheim. Det er på østsiden av Trondheim mye av utviklingen vil skje i
de kommende årene, og en forlengelse av Gråkallbanen via Piren videre til Nyhavna, Lade og så mot
Leangen og Rotvoll med videre (Brundalen/Dragvoll) ville være veldig naturlig. Kobler en det på med
en tunell på Valentinlyst så ville en får en slags rundsløyfe som vil dekke en veldig stor del av
Trondheims befolkning. Det er ikke sett på endelige traséløsninger her, men det finnes flere
alternativer, og det finnes fortsatt plass.
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Fordelen med mange av områdene i øst er at de ikke er ferdig utbygd slik at en kan legge bane i egen
forstadsbanetrasé som er betydelig billigere å bygge ut enn spor i gate. Gråkallbanen synes det vil
være naturlig å se på og vurdere en slik løsning da den vil ha særdeles mye større kapasitet enn
bussene vil kunne ha, og en vil få en løsning som sterk vil bidra til at langt flere reiser kollektivt. Det
vil også være relativ kort reisetid til sentrumsområdene og behovet for antallet busser i og gjennom
sentrum vil kunne reduseres betydelig.

2.10 Nullvekstdokument, lokalt innspill 2015
Som grunnlag for forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det i 2015 laget en utredning med
en forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet. Sammendraget fra denne utredningen
gjengis her:
Forutsatt at rammebetingelser som fortetting, parkeringstiltak og andre restriktive tiltak innføres i
tilstrekkelig grad, vil hovedstrategiene for Trondheim for å nå nullvekstmålet være:
 Å utvikle et attraktivt og kapasitetssterkt hovedvegnett for sykkel med flere forkortende
lenker, og attraktive sykkelparkeringsplasser i sentrumsnære områder
 Å tilby de store befolknings- og arbeidsplass- konsentrasjonene et attraktivt og
kapasitetssterkt superbusstilbud
 Å utvikle et attraktivt hovednett for gangtrafikken med forkortende ganglenker/snarveger,
samt bygge ut trygge gang- og sykkelveger nær skoler og idrettsanlegg
 Å tilby økt kapasitet på innfartsparkering for bil og sykkel i Trondheimsregionen for de lange
reisene inn til regionsenteret Trondheim, samt etablering av attraktive
sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og holdeplasser i Trondheim
Transportformene gåing, sykkel og kollektiv må hver ta en økning på ca. 25- 30 000 reiser per dag i
2029 sammenlignet med dagens situasjon etter de prognosene som anbefales lagt til grunn.
Tilsvarende for 2050- situasjonen er en økning på ca. 65- 70 000 reiser per dag. Investeringsbehovet
er summert til ca. 17,8 mrd. kr i perioden fram til 2029. Fra 2029 til 2050 er beløpet anslått til 16,5
mrd. kr. Det kreves også driftskostnader for bussdriften i Trondheim på i gjennomsnitt 346 mill. kr/år
i perioden 2018-29 og 508 mill. kr i perioden 2030-50, se Tabell 12.
Det er ikke gjennomført trafikkberegninger for evt. å dokumentere at dette er tilstrekkelige tiltak for
å nå null- vekstmålet. Men kapasiteten i kollektivsystemet dobles fram mot 2050, det tilrettelegges
for 15 000 flere høystandard sykkelparkeringsplasser både i Trondheim og Trondheimsregionen,
hovednettet for sykkel utvikles på ca. 150 km strekning, og gangnettet utvikles også i betydelig
omfang.
For å nå målet om nullvekst for personbiltrafikken understrekes det at det er svært viktig at positive
virkemidler for de miljøvennlige transportformene som er beskrevet i denne analysen, kombineres
med en fortettingsstrategi, parkeringstiltak og andre restriktive tiltak overfor biltrafikken. Den
positive utviklingen som har vært i Trondheim siden etableringen av Miljøpakken i 2008, har
inneholdt denne kombinasjonen av positive og restriktive tiltak. I motsatt fall må satsingen på
spesielt kollektivtilbudet gjøres enda sterkere, med enda høyere merkostnader til driften. Tabellen
nedenfor viser samlet behov for investeringer i miljøvennlige transportformer, samt styrket drift av
buss- systemet.
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Tabell 2 Investeringsbehov fram mot 2030 og 2050, fra nullvekst-utredningen i NTP 2015

2.11 AtB Kollektivstrategi Trøndelag 2030
AtB har på bakgrunn av den vedtatte sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune fra
1. januar 2018 utarbeidet et forslag til strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag. Visjonen foreslås å
være «et kollektivtilbud for alle- og som knytter Trøndelag sammen!». Det overordnede målet
foreslås å være «et styrket kollektivtilbud som dekker samfunnet og kundenes behov, fremmer
regional utvikling og innfrir vedtatte klima- og miljømål». Dette skal oppnås ved blant annet å styrke
kollektivtilbudet og forbedre infrastrukturen. Spesielt relevant for denne Byutrdningen:







Utvikle et kollektivnettverk som dekker hele fylket og er tilpasset de ulike områdene, der tog,
stamlinjer med buss, ferge og hurtigbåt er ryggraden for lengre reiser.
Større regionale sentra skal ha bybuss, og i Trondheim er bybussen en del av et finmasket
nettverk sammen med tilbud av høy kapasitet som superbuss eller bybane.
Utenfor de største tettstedene skal det være lokalbusstilbud, og det skal i økende grad
innføres fleksible kollektivtilbud.
Det skal være enkelt å reise miljøvennlig og sømløst gjennom tilstrekkelige knutepunkt,
holdeplasser, kaianlegg, terminaler, omstigningspunkt og innfartsparkeringer med høy
standard
Tilbudet gjøres mer effektivt gjennom å bedre framkommeligheten for buss og tog ved flere
kollektivfelt, signalprioritering, bedre infrastruktur, samt større frekvens og kapasitet.

2.12 KVU Trondheim- Steinkjer
Statens vegvesen Region midt og Jernbaneverket la i 2011 fram konseptvalgutredningen for
transportløsning veg/bane Trondheim- Steinkjer. I anbefalingen heter det at forventet
befolkningsvekst i regionen tilsier økte trafikkmengder mellom Trondheim og Steinkjer, og det er
nødvendig å overføre vegtrafikk til kollektivtrafikk. For strekningen Trondheim - Steinkjer anses
jernbanen som det beste kollektivtilbudet ettersom den betjener byer og tettsteder i denne
korridoren. Konsept 1 vurderes å være best tilpasset forventet fremtidig transportetterspørsel.
Konseptet gir stor reisetidsreduksjon for både veg og bane. Regionen har i et ønske om at reisetiden
med tog mellom Trondheim og Steinkjer reduseres til ned mot en time. Konsept 1 gir en reisetid på 1
time og 19 minutt, og nærmer seg en time. Selv om konsept 4 vil gi en ytterligere reisetidsreduksjon
vurderes kostnadene for en ytterligere 9 minutters reduksjon til å være for stor i forhold til nytten.
Konsept 1 synes også å være best tilpasset forventede trafikkmengder på strekningen, og konseptet
gir ønsket ulykkesreduksjon. Konsept 1 har tilstrekkelige tiltak for å få den ønskede regionale
utviklingen i regionen.
Utbyggingsrekkefølgen viser en strategi der kritiske punkter i forhold til sårbarhet i det nasjonale
transportsystemet prioriteres i første byggetrinn. For jernbane vil elektrifisering være viktig da nytt
togsett både vil gi positive gevinster i forhold til kapasitet (lengre togsett), hastighet og reduserte
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miljøutslipp. I andre byggetrinn foreslås en utbedring av strekningen Trondheim - Stjørdal, der det i
dag er begynnende kapasitetsproblemer. I tredje byggefase foreslås en utbedring av strekningen
Åsen – Steinkjer her det er en høy grad av intern trafikk, behov for utvidelse av smale midtrekkverksstrekninger og en omlegging forbi tettsteder. Konsept 1 vil ha en relativt høy utbyggingskostnad.
Vegprosjektene forutsettes finansiert gjennom en kombinasjon av bompenger og statlige
bevilgninger. Jernbaneutbygging må i sin helhet finansieres over statsbudsjettet.
Regjeringen valgte i 2012 å gå videre med det såkalte "Konsept 1”. Regjeringen sa videre at dette er
ikke til hinder for at regjeringen på et seinere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for
jernbanen nord for Åsen, i tråd med ”Konsept 2” i utredningen.

Dagens situasjon
Dagens kollektivtilbud er det tilbudet AtB utfører i Trondheim og Trondheimsregionen med buss,
trikk og båt. Nedenfor gis en kort beskrivelse av dette tilbudet sammen med flybusstilbudet og
togtilbudet.

3.1 Banetransport, dagens tilbud
Rutetilbudet med Trønderbanen i 2017 innenfor ruteområdet Stjørdal- Trondheim- Melhus er
følgende:
Strekning
Stjørdal- Trondheim
Melhus- Trondheim

Mandag- fredag
20 avganger/dag
26

Lørdag
7
13

Søndag
8
11

Trønderbanen har normalt times- avganger, men i rushretningen morgen/ middag hhv. til/fra
Trondheim er det halvtimesavganger.
Med dagens vognmateriell gir dette et kapasitetstilbud på 20x130= 2600 plasser i hver retning
mellom Stjørdal og Trondheim på hverdagene, og 26x130= 3380 mellom Melhus og Trondheim. I
tillegg kommer tre regiontog per dag mellom Melhus og Trondheim, og 2 regiontog per dag mellom
Trondheim og Steinkjer.

3.2 Buss og trikk i Stor- Trondheim
Dagens kollektivtilbud i Stor- Trondheim består av






30 byruter, hvorav 8 er definert som stamruter og 2 matebussruter
17 ruter med relativt få avganger i ytre deler av området, samt arbeidsruter
19 skolebussruter
15 nattbussruter
1 trikkelinje mellom Lian og St. Olavs gate

Totalt produseres 13,2 mill. vognkilometer/ år i Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik (2015-tall, kilde
AtB årsrapport).
Antallet kollektivreiser har økt betydelig siden 2008. I hele Sør-Trøndelag reiste 33 mill. kollektivt i
2016. Dette var en økning på 1,4 mill. sammenlignet med 2015 (+4,6 %). 1,25 mill. av denne veksten
kom i Trondheim og Klæbu. Gråkallbanen hadde et passasjertall på 937 000 i 2016.
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Finansiering av buss- og trikketilbudet skjer fordelt på brukerbetaling og offentlige tilskudd er vist i
Figur 13.

Figur 13. Finansiering av hele kollektivtilbudet utført av AtB. Kilde AtB

Brukerbetalingen står for om lag 40 % av kostnadene, drøyt 50 % av offentlige tilskudd, og 7 % av
billettinntekter for skolelever som betales av kommuner og fylkeskommunen.
Brukerbetaling, kostnad og tilskudd per reise er vist i tabellen nedenfor (kilde AtB):
Område
Totalt (buss, trikk, hurtigbåt, ferje)
Buss Trondheim/ Klæbu
Buss Melhus/ Malvik

Inntekt/ reise
19,79
15,10
22,23

Kostnad/ reise
34,25
20,05
32,99
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Tilskudd/ reise
14,47
4,95
10,75

Figur 14. Linjekart for buss og trikk i Trondheim, dagens situasjon

3.3 Buss i Trondheimsregionen og resten av fylket
I Trondheimsregionen er det definert 5 stamruter. Rute 310 mellom Fannrem/ Orkanger- Trondheim
og Stjørdal er den desidert største ruta med 25 avganger i hver retning på alle hverdager. Videre er
det 11 regionruter og 25 lokalruter.
Stjørdals situasjon som omegnskommune er spesiell i det kollektivtilbudet her er underlagt NordTrøndelag fylkeskommune, og delvis ligger utenfor AtB’s operasjonsområde. I tillegg til stamrute 310
og rute 38 Melhus- Trondheim- Stjørdal eksisterer også et eget nærtilbud med buss internt i
kommunen med korrespondanse til regionale ruter over Stjørdal stasjon (Nettbuss/Pendel’n).

3.4 Flybusser Trondheim- Værnes
Nettbuss og Unibuss betjener strekningen Trondheim- Værnes. Traseene er noe ulik, men begge
selskapene betjener Trondheim sentrum. Rutetilbudet fra Trondheim er vist i tabellen nedenfor.
Selskap
Nettbuss
Unibuss

Mandag- fredag
112 avganger/dag
40

Lørdag
57
25

Søndag
98
35

Det er også tilbringertjeneste til/fra Værnes for områder som ikke dekkes av flybussene med rute 38.
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3.5 Sjøtransport i Trondheimsregionen
Tilbudet med hurtigbåt mellom Trondheim - Vanvikan t/r er vist i tabellen nedenfor. Frekvenstilbudet
er 13 tur- returavganger per hverdag, 8 på lørdager og på søndager.
Mandag- fredag
13 avganger/dag. Første avgang
05.50, siste 23.30

Lørdag
8 avganger/ dag. Første avgang
06.30, siste 18.00

Søndag
8 avganger/ dag. Første avgang
09.30, siste 22.55

Antall passasjerer med hurtigbåt i 2016: 198.200
Fergetilbudet mellom Flakk og Rørvik er følgende:
Mandag- fredag
40- 45 avganger/dag (mest på fredag)

Lørdag
29

Søndag
34

Trafikkdata på fergen Flakk- Rørvik i 2016:






Antall påstigninger totalt: 1.411.579
Antall fraktede kjøretøy: 675.598
Antall fraktede kjøretøy PBE: 1.019.806
PBE ÅDT: 2.794
Gjenstående PBE: <2%

3.6 Markedsandeler
Miljøpakkens sekretariat har analysert reisevanedataene fra den nasjonale RVU fra 2013/14. I alt
4600 personers reisevaner i Trondheimsregionen er analysert og dokumentert i egen rapport.
I oversiktene nedenfor er det sett nærmere på markedsandelene for ulike reiselengder for de ulike
transportformene. Dette gir bedre grunnlag for å si noe om konkurranseflatene. Dette vil også gi
grunnlag for å antyde hvor mye, og hvor kollektivtrafikken må ta av framtidig transportvekst for å nå
nullvekstmålet.
Figurene viser markedsandelene for bosatte i Trondheim og i Trondheimsregionen fordelt på
avstandskategorier opp til 20 km, og samlet for reiselengder over 20 km.
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Figur 15 Markedsandelene for bosatte i Trondheim fordelt på avstandskategorier

Figuren viser blant annet at kollektivtrafikkens markedsandeler i Trondheim er lave under 3 km.
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Figur 16 Markedsandelene for bosatte i Trondheimsregionen fordelt på avstandskategorier

Kollektivtransporten markedsandeler i Trondheimsregionen er høyest for lange reiser over 16 km, og
til dels svært lave for korte reiser.

Finstad (STFK) har bearbeidet data fra RVU 2013/14. Tabellen nedenfor viser markedsandeler i ulike
bydeler i Trondheim:
Reisemål

Transportmiddel på reiser med endepunkt i den enkelte bydel utvalg inkl.studenter
Bilfører

Bilpassasjer

Til fots

Sykkel

Kollektiv

Total

Bilførerandel Bilpass andel Bilfører alene Kollektivandel
pr. bydel

pr bydel

290
41
291
108
228
959
30,3
Sentrum u/Midtbyen
340
66
450
168
168
1191
28,5
Indre vest
131
12
26
10
13
193
67,8
Indre sørøst
261
29
145
54
40
530
49,3
Indre øst
366
86
106
39
54
651
56,2
Ytre vest
157
29
66
25
20
297
52,9
Ytre sørøst
261
37
79
30
54
461
56,7
Ytre øst
157
29
66
25
20
297
52,9
Sørbyen vest
105
12
0
0
20
137
76,3
Sørbyen øst
261
29
66
25
40
421
62,1
Sørbyen sør
235
29
26
10
13
314
75,0
Byneset og Bratsberg
52
8
0
0
0
61
86,4
Total
2617
407
1322
493
671
5510
47,5
Bilfører alene er her beregnet som andel bilfører minus andel bilpassasjer. Dvs kun 1 passasjer er lagt tilgrunn for andelen.
Midtbyen

pr bydel

4,3
5,5
6,4
5,4
13,3
9,7
8,0
9,7
9,0
6,8
9,2
13,6
7,4

pr.bydel

26,0
23,0
61,4
43,9
42,9
43,2
48,7
43,2
67,3
55,2
65,8
72,8
40,1

Figur 17 Markedsandeler i ulike bydeler i Trondheim

Figur 18 viser bilførerandeler i Trondheim basert på data fra Nasjonal RVU 2009/10.

Figur 18. Andel reiser som bilfører etter bosted i Trondheim tettsted. Omfatter reiser under 50 km fra/til eget hjem
foretatt av personer over 17 år. TØI rapport 1178/2011
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På bakgrunn av reisevanedata fra RVU 2013/14 er det gjort en beregning av transportarbeidet i
personkilometer per dag for de ulike transportformene. Det er lagt til grunn en del forutsetninger
som kan påvirke resultatene. Dette må ses på som et hjelpemiddel for å se hvor stort transportarbeid
kollektivtransporten utfører innenfor de ulike reiselengdene, og for å gi en antydning om
konkurranseforholdet mot andre transportformer. Figur 19 viser transportarbeidet i Trondheim. Det
er usikkerheter spesielt fordi det mangler detaljert informasjon for reiselengdene over 20 km.

Transportarbeid Trondheim. Km/ dag
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Figur 19 Beregning av transportarbeid i Trondheim basert reisevanedata fra RVU 2013/14.

Tabellen nedenfor viser andel reiser og andel av transportarbeidet med kollektivtransport i
Trondheim fordelt på tre avstandsgrupper:

Bidraget fra kollektivtransporten i Trondheim er med andre ord stort for reiser over 8 km.
Figur 20 viser reisemiddelfordelingen for antall reiser og transportarbeid.
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Figur 20. Reisemiddelfordeling i antall reiser og transportarbeid ii Trondheim fordelt på transportmiddel. Kilde: RVU
2013/14/Tore Kvaal.

Figur 21 viser transportarbeidet i Trondheimsregionen. Her er usikkerhetene spesielt store da det
mangler detaljert informasjon for reiselengdene over 20 km.
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Figur 21 Beregning av transportarbeid i Trondheimsregionen basert reisevanedata fra RVU 2013/14.

Tabellen nedenfor viser andel reiser og andel av transportarbeidet med kollektivtransport i
Trondheimsregionen fordelt på tre avstandsgrupper:
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3.7 Pendling i Trondheimsregionen
Figur 22 viser arbeidspendlingsomfanget til/fra Trondheim for bosatte i Trondheimsregionen.

Figur 22 Pendlingsomfang i Trondheimsregionen, 2012-data. Kilde: Ester Balvers

I tillegg er det også pendling mellom nabokommunene som ikke framgår av figuren. Data fra 2014
som er gjengitt i tabellen nedenfor, viser omfanget av dette.
Tabell 3 Pendlingsdata mellom kommunene i Trondheimsregionen, 2014- data

3.8 Befolkning og arbeidsplasser i Trondheim
Figur 23 og Figur 24 viser tettheten av arbeidsplasser og bosatte i Trondheim sammen med
metrobusslinjene.
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Figur 23 Tetthet av arbeidsplasser i Trondheim, med metrobusslinjene

Figur 24 Tetthet av arbeidsplasser i Trondheim, med metrobusslinjene

3.9 Trondheim kommunes arealplan 2012-2024
Trondheim kommune har en vedtatt arealplan fram mot 2024. Kartdelen av denne er vist i Figur 25.
Det kan bli lagt andre utviklingsløsninger fra arealgruppa i Byutredningen. Men det vil uansett være
relevant å vurdere utvikling av kollektivtrafikken i forhold til denne vedtatte planen da mange av de
aktuelle utbyggingsområdene høyst trolig vil komme fram mot 2030.
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Figur 25.Trondheim kommunes arealplan 2012-2024

3.10 Fordeling av trafikken fra nabokommunene i øst og sør
Ut fra RTM er det tatt ut en oversikt over hvor trafikken fra E6 øst ved Være og fra E6 sør ved Klett
fordeler seg i Trondheim og ut av Trondheim, se Figur 26 og Figur 27. Figurene viser at store deler av
biltrafikken fordeler seg mot Omkjøringsvegen, spesielt er dette tilfelle for trafikken østfra.
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Figur 26 Fordeling av biltrafikken fra snitt på E6 øst Være (trafikken ved Være= 100 %)

Figur 27 Fordeling av biltrafikken fra snitt på E6 sør Klett (100 %)

3.11 Relativ reisetid- konkurranseforholdet kollektiv/ bil
Reisetid er erfaringsmessig en viktig faktor for folks valg av reisemiddel. Tidligere internasjonale
erfaringer viser at reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og biltransport bør være lavere enn
1,7 for at kollektivtransporten skal være konkurransedyktig og et godt alternativ til bil. Svenske
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erfaringer (Kol-TRAST, 2012) viser at når reisetidsforholdet er nært 1,0 blir kollektivtrafikkandelene i
størrelse 70- 90 %. Se også kapittel 8.1.
Kartlegging 2012 Trondheim
I 2012 ble det gjort en beregning av reisetidsforholdet buss/bil i Trondheim ved hjelp av ATPmodellen. Rutetilbudet med buss/trikk og reisetider fra sanntidssystemet på enkelte strekninger
både med kollektivtransport og bil ble lagt inn som grunnlag for beregningene. Reisetidsforholdet til
reiser til fire viktige målområder (Midtbyen, Lade, Tiller og Øya/Gløshaugen) ble beregnet, se
tabellen nedenfor.

Med basis i disse tallene ble det beregnet et gjennomsnittlig reisetidsforhold vektet ut fra antallet
arbeidsplasser innenfor 600 meters gangavstand fra målpunktene. Måleindikatoren for relativ
reisetid mellom kollektivtrafikk og bil for 2012 ble da 1,91 i Trondheim. En slik beregning med nye
kollektivtilbud vil være interessant også for dette arbeidet med Byutredningen, og gjerne med
utvidet omfang for hele Trondheimsregionen. Dette er imidlertid en omfattende jobb ved bruk av
ATP- modellen. Alternativt kan det gjøres forenklede analyser for konkrete reiserelasjoner.
Region
Nedenfor er det gjort en sammenligning av reisetidsforholdet kollektiv/ bil for dagens situasjon og for
et nytt regionalt kollektivtilbud med tog og buss. Det er her kun sett på reiserelasjoner mellom
utvalgte steder i nabokommunene inn til noen målpunkt i Trondheim. Kollektivtilbudet i dag varierer
både for buss og tog avhengig av tider på døgnet. Det er gjort noen forenklinger både mht.
ventetider, gangtider og kjøretider. Men beregningene viser uansett at det i dag er et svært dårlig
konkurranseforhold mellom buss/tog og personbil på disse strekningene.

3.12 Systemkarakteristikk av ulike kollektive transportmidler, buss-bane i
Trondheim
I tiltakskatalogen om transport, miljø og klima foreligger det en utredning om «Rett kollektivtilbud på
rett» sted. Se Figur 28.

Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 29

Figur 28. Systemkarakteristikk av ulike kollektive transportmidler (Kilde: TØI- Aarhaug, 2016).

En transportkorridors personkapasitet gir uttrykk for hvor mange som kan passere på samme areal
innfor samme tidsenhet med ulike transportformer. Figur 29 viser personkapasitet per time og
kjørefelt på 3,5 meters bredde. Forfatteren (Breithaupt) mener at det ikke er faglig tilrådelig og mulig
for alle byer å bygge dyre banesystemer. Mange byer har lav tetthet og for høy spredning til at man
kan oppnå det antallet reiser som kan forsvare løsninger med bane, og at det er særdeles viktig raskt
å kunne tilby befolkningen attraktive, effektive og mindre forurensende transportmåter enn
personbil.

Figur 29. Transportmidlers persontransportkapasitet. Kilde: GmbH, Manfred Breithaupt

Francis Kühn1 har studert egenskapene ved BRT (Bus Rapid Transit) og LRT (Light Rail Transit). Han
konkluderer med at i byer med opptil 1 million innbyggere er BRT et seriøst alternativ til LRTsystemer. Videre peker han på at det som første steg i mellomstore byer kan være et godt valg å
begynne med BRT- løsninger (Metrobuss).
Med Kühn som kilde vises det i KVU for Transportsystemet på Jæren (2009) til terskelverdier for
introdusering av «Busway» og bybane, se Tabell 4.

1

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, Arcueil, France
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Tabell 4. Anbefalte terskelverdier for BRT og Bybane. Kühn 2009.

Transportmiddel BRT (Metrobuss)
Passasjerer per virkedøgn
per trasékilometer

>1000

Bybane, normal aksept Bybane, lav aksept
> 3500

> 2000

Bybaneutredningen fra Rambøll i 2010 viste et potensial på ca. 1000 passasjerer per trasékilometer
per dag for de to linjene som da ble utredet. Den største bussruta i Trondheim, linje 5 DragvollSentrum- Byåsen har til sammenligning knapt 1000 passasjerer per trasékilometer (ca. 15 000
påstigende passasjerer per dag (mars 2017), linjelengde 15,4 km).
Ut fra dette ser vi at trafikkgrunnlaget for å etablere flere baneløsninger i Trondheim er langt under
det internasjonale erfaringer tilsier. Trikk/bybane har større kapasitet enn Metrobuss- systemer, men
slike løsninger krever et klart større trafikkgrunnlag enn det vi så langt har klart å etablere i
Trondheim.

Tiltak fram mot 2030
I dette kapittelet diskuteres aktuelle tiltak fram mot 2030 for utvikling av kollektivtilbudet i StorTrondheim. AtBs nye rutetilbud fra august 2019 beskrives først, og dette ligger som en forutsetning
fram til 2029.

4.1 Omfang på økt kollektivtrafikk for å bidra til nullvekstmålet
Trondheim
Det er gjort en regneøvelse for å vurdere omfanget på økt transport i 2030 med en forutsatt vekst i
befolkningen på 19 %. Denne forutsetter at dagens reiselengder er de samme som i dag. Endret
arealbruk over tid kan selvsagt endre denne forutsetningen, enten slik at reiseomfang og
reiselengder øker eller helst minsker.
Transportarbeidet per dag i basert på RVU- en i 2013/14 var totalt ca. 2,630 mill. personkm, og for
kollektivtransporten ca. 385 000 km. Økningen fram mot 2030 blir med denne jevne framskrivningen
ca. 75 000 km/ år for kollektivtransporten, og 275 000 km/år for personbil. Dersom all denne veksten
skal tas med kollektivtransport betyr dette en økning i kollektivtransportarbeidet på ca. 90 %. Dette
må sjekkes mot RTM-tallene når disse foreligger.
Trondheimsregionen
Tilsvarende regneøvelse for Trondheimsregionen viser behov for en økning i transportarbeidet for
kollektivtransporten på ca. 160 %.

4.2 AtB. Rutestrukturen 2019- 2029
Fra august 2019 gjøres dagens pendeldrift med stam- og bylinjer gjennom Trondheim sentrum om til
et nettverkbasert rutetilbud med en tydelig satsing på bruken av en-linje konsept og nettverkseffekt.
Med nettverkseffekt menes frekvens på minimum 4 avganger/time på kryssende og
korresponderende linjer og kunden skal ha trygghet for at bussen aldri er langt unna. Nettverkseffekt
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vil følgelig variere over døgnet med et variabelt tilbud og behovet for tvungen korrespondanse
gjelder for disse periodene.
Tanken bak en-linje konseptet er å samle flere parallelle Linjer til færre Linjer med høyere frekvens
og med bussmateriell med økt totalkapasitet (metrobuss). Ved å driftsette færre linjer inn mot
sentrum, med høyere frekvens (metrobuss) vil den totale ressursinnsatsen som tidligere ble brukt til
å kjøre helt til sentrum på alle Linjer, heller kunne brukes til å kjøre oftere mellom boligområdene og
omstigningspunkt i bydelene og kundene skal således oppleve et bedre kollektivtilbud samlet sett.
Metrobusslinjene danner fundamentet i rutetilbudet med lang åpningstid, høy frekvens, god
fremkommelighet, høy regularitet og god komfort. Linjene skal betjene eksisterende og fremtidige
målepunkt og være en viktig premiss for byutviklingen i kontraktsperioden. Kryssende linjer
(tverrlinjer) med korresponderende frekvens skal bidra til at kunden opplever at bussen aldri er langt
unna (nettverkseffekt) og danner grunnlag for etablering av metrobussnettverket som ivaretar
kundens ulike reisebehov.
Hovedpilarene i det nye rutetilbudet er etablering av tre metrobusslinjer Lund- Ranheim (S1), LundSkovgård/Strindheim (S2) og Hallset- Lohove (S3).
Tabell 5 Metrobusslinjene fra 2019 med trasébeskrivelse og frekvenser. Fra anbudsgrunnlaget januar 2017

Åpningstidene for metrobusslinjene er som vist i Tabell 6. Rushperiodene utgjør 5 timer per hverdag,
mens normaltrafikken utgjør 8 timer og lavtrafikkperioden 6 timer.
Tabell 6. Åpningstid for metrobusslinjene. Fra anbudsgrunnlaget januar 2017

Stamlinjer med høy frekvens og god kapasitet etableres der hvor det i mindre grad kan tilrettelegges
for overgang til metrobuss ut fra infrastruktur, drifts- og kapasitetshensyn.
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Bylinjer omfatter rene bylinjer, bydelslinjer og matelinjer. Samtlige kjennetegnes med høy frekvens
og med mulig overgang til metrobuss/ stamlinje i omstignings- og knutepunkt. Bydelslinjene skal
sammen med matelinjene utføre sitt transportarbeid i bydelene, mens bylinjene vil trafikkere
strekninger til/fra Trondheim sentrum.
Bynære linjer skal i høytrafikk bringe passasjerer fra nabokommunene til knute- og omstigningspunkt
utenfor sentrum og legge til rette for effektive jobb- og studiereiser til Trondheims ulike bydeler.
Linjene vil fortsette til/ gjennom sentrum for å dekke dagens kjente behov. På normal- og lavtrafikk
planlegges det med at disse linjene snur i omstignings- eller knutepunkt.
Figur 30 viser linjekartet fra 2019.

Figur 30. Linjekartet for nytt busstilbud 2019. Fra anbudsgrunnlaget januar 2017
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AtBs ruteplan fra august 2019 for busstjenester i kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik
(Stor-Trondheim) i anbudsgrunnlaget fra januar 2017, er lagt inn i RTM.

4.3 Seminar om kollektivtransport i byutredningen 17.3.2017
Trondheim kommune arrangerte et seminar/ workshop om kollektivtransport i byutredningen der
målet var kunnskapsdeling og ønske om å skape en felles plattform mellom aktørene. Fra referatet
gjengis her fellestrekkene fra gruppearbeidene.

Buss:
Fellestrekk
Tiltakene som gruppene var mest enige om var fremkommelighet, arealutvikling og
restriktive tiltak for biltrafikken. Ved å sikre bussene best mulig fremkommelighet gjennom
nettverket vil tilbudet bli mer forutsigbart og reisetiden vil reduseres. Dette er tiltak som vil
kunne styrke bussens konkurranseforhold mot bilen. Arealutvikling og fortetting langs
traseer og rundt knutepunkt vil bygge opp under bussens trafikkgrunnlag. Begrensning av
tilgangen til arbeidsplassparkering ble særlig trukket frem som et restriktivt tiltak for
biltrafikken som kan medføre at flere reiser med buss.
Øvrige tiltak buss
* Redusert byttemotstand
- Enkel omstigning fra bil, jernbane og sykkel til buss.
- Omstigning på samme plattform.
- Park & ride ved knutepunkt og lokalsentre.
- Integrering med regionalt kollektivtilbud.
- Hyppige matebusser.
* Signalprioritering
* Mulighet for å ta med sykkel på bussen
* Nettverksstruktur med både radielle linjer og tverrlinjer
- Sørområdene - Omkjøringsvegen – Ranheim
- Byåsen – Sluppen
- Ringrute
- Flere metrobusslinjer, f.eks. å betjene Tillerringen og dagens linje 8 Stavset –
Risvollan
* Informasjonsløsninger
- Kart med presis og forutsigbar sanntidsinformasjon.
* Enkle billettløsninger
* Gode gang- og sykkelforbindelser til holdeplassen – tilgjengelighet
* Sykkelparkering under tak
* Tilknytning til bysykkelordning
* Holdningsskapende arbeid
* Andre bilrestriktive tiltak
- Flere bomstasjoner.
- Tilfartskontroll for bil mot sentrum.
* Bedre tilbud på kveldstid og i helg
* God kapasitet – særlig i rush
* Konsentrere arbeidsplasser som vist i arealalternativ 1
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* Komfort
- Antall personer per m2
- Sitteplasser
- Plass til bagasje
Bane
Fellestrekk
Tiltakene som gruppene var mest enige om var arealutvikling rundt stasjonene/
knutepunktene for å bygge opp under trafikkgrunnlaget, tettere sammenheng i kollektivtransporttilbudet, økt frekvens og takstsamarbeid mellom buss og jernbane.
Øvrige tiltak bane
* Gods- og fjerntrafikk i Lerkendaltunellen
* Tunell Ranheim – Hommelvik med dobbeltspor
* Tunell Klett – Selsbakk med undergrunnsstasjon på Heimdal
* Integrert kundeinformasjon
* Gode fasiliteter på stasjonene
* Restriktive tiltak for bilkjøring og parkering
* Stavne – Leangen som et alternativ til dobbeltspor
* Unngå parallellkjøring av tog og buss mellom Trondheim og Stjørdal
* Flytte Lerkendal stasjon eller bygge ny nærmere Holtermanns veg og fremtidig bycampus

4.4 Konkretisering av rutetilbud, 2030
Det er viktig at vi innretter kollektivtilbudet fram mot 2030 slik at det:



I størst mulig grad tiltrekker seg biltrafikanter primært på lange reiser. Dette gjelder både i
Trondheim og i Trondheimsregionen. Dette vil gi størst effekt på nullvekstmålet.
Utnytter togets styrke som er å ta store trafikkmengder over lengre distanser med høy
hastighet, og bussens styrke med større flatedekning. Tog og busstilbud på samme
reiserelasjoner bør unngås.

4.4.1 Rutetilbud region:
Tog bør ta den største økningen av
trafikken på lengre reiser, primært
til/fra Trondheim. Busstilbudet må
også utvikles, primært på relasjoner
som toget ikke dekker.
Tog. Det skisseres her et vesentlig
forbedret kollektivtilbud med tog
mellom Stjørdal- Trondheim S og
Marienborg/ Heimdal/ Melhus.
Tilbudet vil gi vesentlig forbedret
frekvens og kortere reisetid, og en
forenklet stasjonsstruktur.

Figur 31. Forslag til stasjonsstruktur for tog i Trondheimsregionen

Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 35

Med en forutsetning om elektrifisering til Steinkjer og dobbeltspor mellom Marienborg og Stjørdal,
vil tilbudet kunne bli følgende:



Melhus- Steinkjer: 30 minutters tilbud
Lerkendal- Stjørdal: 30 minutters tilbud

Mellom Marienborg og Stjørdal vil dette tilbudet gi 15- minutters togavganger i begge retninger.
Videre vil det være teknisk mulig å kjøre tettingsavganger i rushretningene mellom Melhus og
Trondheim slik at det også på denne strekningen blir 15- minutters tilbud.
Dette ruteopplegget vil gi en reisetid på 22-23 minutter mellom Stjørdal og Trondheim S, mot 38- 40
minutter i dag.
Stjørdal kommune mener Hell stasjon og Skatval stasjon må opprettholdes – også på lang sikt. Til
sammen representerer disse to stasjonene i dag et pendlertrafikk- grunnlag på ca. 5.000 innbyggere.
Særlig for Hell er det både en betydelig bolig- og næringsutvikling i nærområdet som ikke kan dekkes
fra stasjonen på Værnes. Jernbanedirektoratet kommenter til dette at Trønderbanen ikke skal
stoppe her med et regionalt («Intercity») togtilbud med fokus på sentrum i småbyer og tettsteder
(jfr. forslaget til samferdselsstrategi for Trøndelag fylke). Dersom man imidlertid skulle vurdert en
egen lokaltogpendel Melhus/Heimdal/Trondheim-Stjørdal så er selvsagt Hell et aktuelt stoppested.
Dette vil kreve økt kapasitet til en betydelig høyere kostnad (som det ikke er noe tall på foreløpig).
Dette kan være et mulig alternativ etter 2030.
Stjørdal kommune peker videre på at det med et funksjonelt dobbeltspor på strekningen Stjørdal –
Marienborg også må være mulig å differensiere stoppmønsteret mellom Intercity-pendelen og
lokalpendelen. Lokalpendelen kan da i tillegg betjene Hell, Rotvoll, Lilleby, Lademoen og Skansen.
Nye tog vil ha ca. 250 sitteplasser mot dagens 130. Kapasiteten vil med dette bli 1000 plasser i hver
retning i rushtidene mot i dag 260 plasser i rushretningen i maksimaltimen. Med åpningstider kl. 0624, og med eksempelvis 4 avganger per time fram til kl. 20 og 2 avganger fram til kl. 24, vil dette vil gi
et totalt kapasitetstilbud på ca. 17 500 plasser i hver retning både mellom Stjørdal og Trondheim og
mellom Melhus og Trondheim. Dette er en formidabel økning fra dagens tilbud på 2600/3600.
Matebuss til/ fra Marienborg stasjon
Marienborg stasjon ligger noe langt unna de store arbeids- og studieplassene ved St. Olavs Hospital,
Gløshaugen Nord, Teknobyen og det nye Campusområdet. Det er skissert ei matebussrute, se Figur
32, som korresponderer med det nye togtilbudet mellom Stjørdal-Marienborg-Melhus på alle
avganger og ankomster. Traseen er kun et eksempel på en mulig løsning.
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Figur 32. Mulig trasé for matebuss Marienborg- NTNU

Buss.
Vurderingene i kapittelet om «Relativ reisetid- konkurranseforholdet kollektiv/ bil», viste at det i dag
er et svært dårlig konkurranseforhold for buss på regionale reiser mot reisemål utenfor de sentrale
delene av Trondheim. Det skisseres her et betydelig styrket busstilbud via Omkjøringsvegen fra øst
og sør. Dette kan skje enten med bussruter med høy frekvens mellom kollektivknuteomstigningspunkter ved Klett- Sluppen- Ranheim (hvert 10. minutt i rushtid og 20. minutt på dagtid),
eller gjennomgående ruter mellom Melhus- Klett- Sluppen- Ranheim- Malvik. Figur 33 viser en
prinsippskisse for en slik satsing både med buss og tog.
Omstigningspunkter ved Klett, Sluppen og Ranheim vil i et slikt buss- system bli svært viktige, også
for trafikanter i Trondheim. Figur 34 og Figur 35 viser grovskisser for disse knutepunktene. Klett
kollektivknutepunkt blir etablert som en del av E6- utbyggingen i 2019. For Sluppen pågår det våren
2017 en mulighetsstudie som utføres av tre konsulentfirma. De skissene som er vist i Figur 35 er fra
en tidligere mulighetsstudie. Plasseringen av knute- omstigningspunktet er vist i to varianter; nord og
sør for Omkjøringsvegen.
For at en slik satsing skal lykkes er det svært viktig at det kombineres med restriksjoner på parkering
eller annen form for restriksjoner for bilreiser til arbeidsplasser langs aksen Tunga- OmkjøringsvegenSluppen. Se også Figur 47.
Det er også viktig at dersom man ønsker en slik satsing, må det gjøres fullt ut både mht. høy frekvens
og en visshet om at tilbudet vil bli varig. Belegget med nye ruter vil i en startfase erfaringsmessig
kunne bli relativt lavt. Da er det viktig at det i en slik startfase betjener linjen med mindre og tilpasset
materiell, f.eks. maxi- taxi. Med større trafikkgrunnlag kan vognmateriellet endres med større
enheter (småbusser, normalbusser osv.).
Med effektive omstigningspunkt og kobling til metrobusslinjene og øvrige busslinjer vil et slikt
tverrgående tilbud gi flere og raskere reisemulighet også for mange innbyggere i Trondheim.
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Det understrekes at dette nye tilbudet Malvik- Omkjøringsvegen- Melhus kommer i tillegg til det
sentrumsrettede tilbudet til/ fra regionen. Ved de viktige knutepunktene Klett, Sluppen og Ranheim
knyttes eksisterende ruter, spesielt stamrute 310 Stjørdal- Skaun- Orkanger sammen med den nye
tverrgående ruta slik at det åpner seg for nye effektive reisetilbud for svært mange.

Figur 33. Styrket tilbud med tog og buss i Trondheimsregionen

Figur 34. Ranheim og Klett omstigningspunkt. Klett utvikles i.fm. E6 Tonstad- Melhus. Ranheim- alternativet er her vist
ved E6 Fabrikken, men aktuelt omstigningspunkt kan også være ved Presthusveien dersom det bygges vestvendte
ramper
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Figur 35. Sluppen kollektivknutepunkt. To varianter; sør og nord for Omkjøringsvegen

Figur 36. Klettkrysset, reguleringsplan på høring august 2017. Løsningen gir mulighet for omstigning på samme plattform

Lokalbusstilbud Malvik
Det er kommet innspill fra Malvik kommune om styrking av busslinje 537, som er en intern buss i
Malvik kommune fra Vikhammeråsen via Hommelvik stasjon til Sveberghallen. Bussen har i dag
ugunstige avganger som ikke er tilpasset pendlere. Innspillet dreier seg om å øke frekvensen i
rushtiden for å gjøre det enklere for beboere på Sveberg å benytte seg av togtilbudet fra Hommelvik
stasjon. For å styrke tilbudet mellom Sveberg og det sterkt forbedrede togtilbudet som forutsettes i
2030 og kommunesenteret i Hommelvik, er det her skissert et sterkt forbedret lokalbusstilbud med 2
avganger per time i rushtidene og 1 avgang på lavtrafikk. Traseen er vist på Figur 37.
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Figur 37. Lokalbusstilbud Sveberg- Hommelvik stasjon

Bybusser i Stjørdal
I AtBs utredning om forslag til strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag pekes det på at det er et
markedsgrunnlag for bybuss også i de største byene og tettest befolkede byene og tettstedene,
herunder Stjørdal. Et slikt bybusstilbud er ennå ikke konkret definert.
4.4.2 Utvikling av rutetilbud i Trondheim
I seminaret 17.3.2017 ble flere ruteutvidelser diskutert:






Flere metrobusslinjer:
o Risvollan- Stavset
o Tiller øst- Langs «stamlinje øst» - traseen
o Frekvenstilbud på nye metrobusslinjer som det planlagte fra 2019: 10/10/20
minutter rushtid/dag/lavtrafikk
Ringrute i Trondheim som forbinder Byåsen- Sluppen- Omkjøringsvegen- Tunga- LadeBrattøra (Figur 38). Frekvenser: 15 minutter i begge retninger rushtid og dag.
Kollektivdekning Overvik
Ekspressbussavganger inn mot sentrum

Flere metrobusslinjer
Tre nye metrobusslinjer er skissert og vist i Figur 38:




M4- Overvik- Brundalsforbindelsen- Leangen- Strindheimtunellen- Sentrum- Flatåsen (sort
linje)
M5- «Stamlinje øst» - traseen- Tiller øst (gul linje)
M6- Risvollan- Stavset (blå linje)

M4 betjener nye store planlagte boligområder ved Leangen og Rotvoll, tar i bruk
Brundalsforbindelsen og er her videreført til Overviks søndre deler. I sør kan linjen fram mot 2030
kobles i pendel med Flatåsen der det også vil være betydelig boligutvikling i nordre del (ca. 620
boliger ved Buengveien og Flatåsen Nordre).
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M5 er ei ny metrobusslinje Tiller øst- langs «stamlinje øst» vil dekke betydelig bo- og
arbeidsplassområder. I Tillerområdet er det stor boligutbygging, og det planlegges betydelig mer
utbygging av både boliger og næringsbygg. Stamlinje øst vil med en tunnel fra Innherredsveien til
Tyholt og videre østover gi en rask forbindelse mot sentrum for store boligområder. I østlige områder
av byen vil ei slik metrobusslinje også gi tilbud til nye planlagte boligområder. Her er vist at traseen
går via nye boligområder ved Granåsen til Dragvoll.
M6 Risvollan- Stavset er dagens trasé langs linje 8. Dette er i dag den tredje største busslinjen i
Trondheim. En utvidelse av metrobusskonseptet til disse områdene synes å være en fornuftig
mulighet da den allerede har et stort trafikkgrunnlag. På Byåsen- siden viser kommunens arealplan at
det vil skje liten utvikling langs denne traseen. På Risvollan- siden er det vist boligutvikling i enden av
traseen, samt betydelig utvikling av arbeidsplasser langs hovedinnfartsåren fra sør.
Rutetilbudet på nye busslinjene forutsettes å være det samme som på de tre metrobusslinjene som
blir etablert i 2019:

I Heimdalsområdet vil det være behov for et justert matebuss- system mellom Lund- KongsvegenFlatåsen Nedre- Tonstad- Sjetnmarka.
Ringlinje
Ringlinje (sort prikket linje) som kan betjene områdene Byåsen- Sluppen- Omkjøringsvegen- TungaLade- Brattøra, med en god frekvens, kan bli et attraktivt tilbud både for arbeidsreiser og fritidsreiser.
Gode koblinger mot metrobusslinjene vil være viktig, både på Byåsen og langs Omkjøringsvegen.
Tilbudet kan i første omgang være et tilbud på dagtid:
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Figur 38. Skisse til flere metrobusslinjer; Stavset- Sentrum- Risvollan, Tillerbyen- Sentrum- "stamrute øst", og ny linje som
betjener Rotvoll, Brundalen og Overvik, samt ringlinje og endret matebusslinje Lund- N. Flatåsen- Sjetnmarka

ATP- beregninger av influensområder
Det er foretatt ATP- beregninger av trafikkpotensialet for disse nye skisserte linjene. I Figur 39 er
disse beregningene sammenstilt. Se også vedlegg som viser influensområdene på kart.
Data for videregående skoler og studenter gjelder bare for Trondheim kommune. Videre vil det for
bosted til noen studenter og alle elever i videregående skoler vil det være dobbeltellinger med
bosatte slik at det totale antallet som er gjengitt er for høyt. Data for hver gruppe bosatte,
arbeidsplasser, studenter, elever i videregående skoler, studentplasser og elevplasser finnes i eget
regneark.
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Ansatte/ bosatte/ studenter/ studieplasser/ elever er tilordnet til nærmeste holdeplass slik at de
altså er telt bare en gang. Videre må man være oppmerksom på at det også går andre ruter langs
deler av disse traseene.

Figur 39. ATP- beregninger av influensområde (bosatte, arbeidsplasser, studenter/elever, studieplasser) langs nytt
busstilbud

Disse beregningene viser at det er stort potensiale spesielt for ringruta og Metrobusslinje M5 Men
også de øvrige rutene har et godt trafikkpotensiale.
Disse beregningene tar utgangspunkt i grunnlagsdata delvis fra 2015, delvis fra 2017. Nye
boligområder f.eks. i østområdene er ikke inkludert i disse beregningene slik at potensialet for
spesielt de to foreslåtte metrobusslinjene M4 og M5 er større enn det som framkommer i figuren.
Influensområdene for de fem linjene er også framstilt på kart. Nedenfor er vist dette for tverrlinje
region og ringruta.
Omstigningspunkt langs Omkjøringsvegen
Det blir viktig at supebusslinjene får gode omstigningspunkt til tverrgående linje langs
Omkjøringsvegen, og til ringlinjen som omtalt foran. Med to nye metrobusslinjer vil slike
omstigningspunkt ligge i Tungaområdet, Moholt og Nardo.

Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 43

Figur 40. Viktig med effektive omstigningspunkt langs Omkjøringsvegen mellom metrobusslinjer, ringlinje og tverrgående
linje

For å betjene Tunga- området på en god måte med buss er det i Figur 41 vist to løsninger der den
ene er en bussveg i forlengelsen av Magnus Lagabøters veg. Den andre benytter Tungavegen og
Landbruksvegen.

Figur 41. Mulige busstraseer i området Tunga. Forutsetter tilknytting ny 200 m. bussveg Magnus Lagabøters veg til
Brundalsforbindelsen

Trikk
Dersom man ønsker en videreutvikling banesystem i Trondheim, kan Gråkallbanens idé om utbygging
til Piren/Brattøra være et naturlig første steg, se Figur 42. Senere, etter 2030 og fram mot 2050, kan
det tenkes en videre forlengelse mot østområdene i Trondheim. Med et slikt perspektiv er det viktig
å ta hensyn til en slik trasé i reguleringen av områdene videre østover mot Nyhavna- Lade- Leangen.
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Figur 42. Mulig forlengelse av trikken fra St. Olavs gate til Brattøra

4.4.3 Produksjonsøkning buss
Det er gjort en beregning av økt ruteproduksjon av de nye busslinjene i 2030- tilbudet i Trondheim og
Trondheimsregionen som er beskrevet foran.

I tillegg kan komme utvikling av et bybusskonsept i Stjørdal.
Totalt viser dette en økning på ca. 3,5 mill. vognkilometer med buss per år, noe som tilsvarer ca. 24 %
økning i forhold til dagens ruteomfang.
Innbyggerne både i Trondheim og Trondheimsregionen som bor langs eksisterende kollektivruter, må
høyst trolig reise mer kollektivt for at vi skal nå nullvekstmålet. Dette vil medføre at kapasiteten på
det eksisterende kollektivnettet også må økes, og tilbudet utvikles eksempelvis med ekstra avganger
som direktebusser med raskeste veg til sentrum, f.eks. fra Tonstad og fra Strindheim. Dette vil også
bidra til å forbedre reisetidsforholdet buss/bil. Omfanget av behovet for slik økt ekstrainnsats er ikke
beregnet, men vil kunne anslås nærmere etter RTM- beregningene av ulike alternativ.

4.5 Konkretisering av framkommelighetstiltak, 2030
Følgende framkommelighetstiltak er aktuelle:



Fra august 2019 planlegges det etablert ca. 10 km nye kollektivfelt i Trondheim
Kollektivfeltene i Kollektivbuen forbeholdes busser
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Det er også viktig at strekninger i Kollektivbuen som i dag ikke har kollektivfelt, og som i en
viss grad hindres av biltrafikk, får forbedret framkommeligheten for buss. Eksempler på dette
er Olav Tryggvasons gate, Bakkebrua, Havnegata og Prinsens gate nord

Fram mot 2030 er det aktuelt med flere kollektivfelt enn det som så langt ligger inne som tiltak fra
2019. Figur 43 viser et forslag til flere nye kollektivfelt i Trondheim fram mot 2030. Økningen i antall
km nye kollektivfelt/ kollektivprioriteringer er ca. 24 km (i dag totalt ca. 23 km).
To radikale forslag vil være:



Byåstunnelen bygges kun for kollektivtrafikk og næringstrafikk, evt. også for 2+/3+- kjøretøy
Reservere to kjørefelt på E6 sør og øst til buss og næringstrafikk når disse vegene får fire felt,
f.eks. i rushtidene (Figur 44) (dette er ikke inkludert i økningen på 24 kilometer nye
kollektivfelt i Trondheim)

Det vil være interessant å se hvor stor betydning disse tiltakene vil ha som bidrag til nullvekstmålet.

Figur 43. Eksisterende (rødt) og forslag til nye kollektivfelt 2030 (blått), samt at kollektivfelt i Kollektivbuen forbeholdes
busser
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Figur 44. To av 4 kjørefelt på E6 sør (Klett) og øst (Stjørdal) reserveres buss og næringstrafikk

4.6 Innfartsparkering
I denne kollektivutredningen har det ikke vært spesiell fokus på innfartsparkering. Det vises
imidlertid til utredningen av 21. september 2015 om «Nullvekstmålet i Trondheim. Forenklet analyse
av kostnader for å nå nullvekstmålet». Hovedstrategien som da ble lagt var å tilby økt kapasitet på
innfartsparkering for bil og sykkel i Trondheimsregionen for de lange reisene inn til regionsenteret
Trondheim, samt å etablere attraktive sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og
holdeplasser i Trondheim.
Innfartsparkering for bil vil være et bidrag til å nå nullvekstmålet, primært på de lengre reisene. Men
bilparkering er svært arealkrevende løsninger. Vi vurderer det som viktigst at dette skjer i størst
omfang i Trondheimsregionen da lange bilreiser her kan erstattes av kollektivtransport. I Trondheim
er det et jevnt over et meget godt kollektivtilbud slik at de fleste innbyggerne kan reise kollektivt,
særlig sett i sammenheng med et utvidet kollektivtilbud. I 2015- utredningen ble det foreslåtte et
omfang på 1025 nye bilparkeringsplasser i Trondheimsregionen. Investeringskostnadene ble anslått
til 175 mill. kr. Dette tilsvarer om lag 190 mill. 2017- kroner.
Investeringene i sykkelparkeringsanlegg er ivaretatt i sykkelutredningen.

4.7 Relativ reisetid region
Med det skisserte togtilbudet i 2030 mellom Melhus- Trondheim- Stjørdal, og et forbedret
tverrgående tilbud Malvik- Omkjøringsvegen- Sluppen- Klett- Melhus, er det gjort en forenklet
beregning av hvordan konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil kan utvikle seg.
Forutsetninger som er gjort:




Gangtider totalt i endene av reisen: Kollektiv 10 minutter, bil 6 minutter
Skjult ventetid kollektiv: Halvparten av ruteintervallet (tilbudet)
Kjøretider: Beregnet ut fra NAFs reiseplanlegger for bil, forutsetter ingen forsinkelser. Buss
tillegges 0,5 minutter i holdeplasstid per holdeplass
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Det er også gjort en beregning der biler med kun fører får økte forsinkelser som følge av en løsning
med sambruksfelt på E6 mellom Melhus- Sluppen og Stjørdal. I eksemplet er det lagt inn 5 minutter
lengre kjøretid på hver av strekningene Melhus- Tunga og Vikhammer- Sluppen.

Begge beregningene viser at toget på de valgte relasjonene blir meget konkurransedyktig
sammenlignet med personbil, også nå det her er tatt hensyn til skjult ventetid.
Buss på strekninger mellom nabokommunene og arbeidsplasskonsentrasjoner langs
Omkjøringsvegen (Tunga-Sluppen) og Tillerbyen, får også et reisetidsforhold som konkurrerer godt
med personbil.

4.8 Effekter av tiltak 2019 og 2030
Effekter av følgende tiltak er per oktober beregnet i RTM- modellen.
A. Dagens situasjon med nytt kollektivtilbud fra august 2019 (Metrobusslinjer og omlagt
rutestruktur i Trondheim)
B. 2030- situasjon med følgende tiltak:
Region



Utvikling av togtilbudet Stjørdal- Trondheim- Marienborg- Melhus (dobbeltspor og 15
minutters tilbud)
Tverrgående bussrute Malvik- Omkjøringsvegen- Melhus, som også gir bedre tverrgående
kollektivtilbud i Trondheim med viktige omstigningspunkt langs Omkjøringsvegen

Trondheim






Tre nye Metrobusslinjer. 10/20 minutters tilbud rush/lavtrafikk. Den ene er dagens linje 8, de
to andre gir tilbud til nye boligområder i Trondheims østområder og settes i pendeltrafikk
mot store boligområder i Heimdalsområdet
Ei ringlinje. 15/ 30 minutters tilbud rush/lavtrafikk
Ei «Campuslinje». 10/15 minutters tilbud rush/lavtrafikk
24 km nye kollektivfelt/ traseer

4.9 RTM- beregninger
Det vises her primært til resultatet vist i hovedrapporten.
Nedenfor er vist en sammensetning av reisemiddelfordelingen (antall reiser/ dag) for de ulike
virkemiddelpakkene.
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2016 Nullsituasjon, 2030 befolkning

2019 Metrobuss, 2030 befolkning

2030 VP1, 2030 befolkning

VP2, 2030 befolkning

VP2 halv takst kollektiv, 2030 befolkning
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VP3, 2030 befolkning

De to første tabellene viser effekten av det nye bussruteopplegget fra 2019. De øvrige tre tabellene
viser effekten av hele virkemiddelpakkene. Disse inneholder da en rekke andre tiltak som gang,
sykkel, parkering og bompenge- tiltak. I virkemiddelpakke 2 er det også beregnet en effekt av halvert
kollektivtakst.
RTM- modellen har en del kjente svakheter ved beregning av effekter av kollektivtiltak. Dette kan
være en årsak til at effektene av det nye kollektivtilbudet fra 2019 er beregnet å være små.

Kostnadsoverslag. KPA- alternativet
5.1 Økte driftskostnader buss
Det skisserte økte busstilbudet i Trondheim og Trondheimsregionen er beregnet ut fra økt
produksjon (rutekilometer) og en antakelse om tilskudd per rutekilometer. Beregningen viser at
merkostnadene vil bli 53- 54 mill. kr per år (avventer endelige tall fra AtB).

5.2 Nye metrobuss- stasjoner i Trondheim
De tre nye metrobusslinjene som er foreslått vil ha omlag 100 stasjoner. Ut fra anslagene som ble
gjennomført i 2016 for stasjonene som var planlagt i 2019, er det beregnet en investering i disse
stasjonene på om lag 510 mill. kr.

5.3 Infrastruktur på veg i Trondheim, buss
I tabellen nedenfor er det sammenstilt investeringsbehov på 4160 mill. kr for utvikling av
infrastrukturen som er beskrevet i kapittel 4.5. Tiltakene omfatter også Byåstunnelen og alle
gatetiltakene i Kollektivbuen. Dette er kostnader som også forutsettes delt med andre poster.
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5.4 Innfartsparkering Trondheimsregionen
Investeringer i innfartsparkerings- anlegg i Trondheimsregionen er anslått til 190 mill. kr.

5.5 Investeringer og driftskostnader bane
Merk! Opplysningene nedenfor er fra en rapport som per november ikke er offentlig.
Investering
Av de fire sportraseene som Bane Nord har utredet er det alternativ A som er billigst, 9,4 milliarder
kroner. Denne traseen går langs kysten som i dag, men nye tuneller gir rettere sportrasè.
Kostnadsberegningen viser at alternativ D2 (tunnel fra Være) er mindre enn 200 millioner kroner
dyrere. Trasealternativene B og C er kostnadsberegnet til henholdsvis 12,6 og 10,6 milliarder kroner.
Jernbanedirektoratet anbefaler å sette investeringskostnaden for jernbane til 10 mrd. kr.
Driftskostnader.
I forbindelse med konsekvensutredning for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal har Bane
NOR/Norconsult kommet fram til en økning i driftskostnader på 55,5-58,7 mill. kr. (2016-kr.)
avhengig av hvilken trase man velger.
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Tiltak fram mot 2050. Mulige baneløsninger i Trondheim
Hvordan kollektivtilbudet kan utvikles fram mot 2050 har arbeidsgruppa ikke hatt grunnlag nok for å
si noe om. Viktige forutsetninger om arealutvikling må legges før dette kan utredes nærmere. Men i
perioden 2030- 2050 kan utvikling av baneløsninger i Trondheim
være aktuelle. Ut fra foreliggende materiale tidligere omtalt i dette
dokumenter kan det gjøres noen resonnementer omkring dette.
Bybane, trikk og tog i Trondheim
Koordineringsgruppa og styringsgruppa har i september 2017 bedt
spesielt om at bybane analyseres som kollektivvirkemiddel.
Utgangspunktet for å etablere en bybane i Trondheim må være at
den gir store befolkningsmengder en raskere reise enn alternativ
motorisert transport. En annen fordel med baneløsninger er at de gir
større kapasitet enn bussløsninger.
Både før og etter år 2000 er mange ulike trasévarianter utredet, se
avsnittene i kapitlene 2.1- 2.6. Konklusjonene har vært at
kostnadene med bane har vært høye og at busstilbud vil være bedre
egnet enn bybane i Trondheim.
Ut fra de tidligere utredningene kan en bybaneløsning langs
«stamlinje øst- traseen» mot Valentinlyst- Brøset- Leangen/ RotvollBrundalen- og evt. videre til Overvik, være en mulig løsning. En slik
bane kan f.eks. ha et grunntilbud på 10 minutter.

Figur 45. Bybane mellom
sentrum og Heimdal.
Rambøll 2010

En baneløsning i øst bør kobles mot en trasé i sør eller vest som dekker store bolig- og/ eller
arbeidsplasskonsentrasjoner. Mulighetsstudien fra 2010 peker på en trasé videre fra Sluppen mot
Kroppan, Romolslia, Flatåsen, Saupstad, Heimdal til Kattem/Lund, se Figur 45. Med et slikt tilbud
sammenlignet med dagens busstilbud, vil man kun oppnå kjøretidsgevinster inn mot de sentrale
delene av byen fra Romolslia og områdene nærmere sentrum. Total reisetid er også avhengig av
gangtider til holdeplasser og frekvens.
Fordi det lengst sør i denne traseen ikke blir reistidsgevinster sammenlignet med dagens busstilbud
eller med personbil, bør ei slik linje i sør avsluttes ved Saupstad. Føres traseen mot Heimdal vil
bybanen også komme i konkurranse med togtilbudet på Heimdal stasjon.
En første fase i en slik bybaneutvikling kan være å kombinere den østlige linjen mot en pendel
sørover langs utviklingsområdene langs Elgeseter gate og Holtermannsvegen fram mot Sluppen, se
Figur 46. En slik trasé vil bli ca. 12,5 km lang.
2010- utredningen fra Rambøll anbefaler ikke en bybanetrasé i kombinasjon med Gråkallbanen pga.
at trafikkgrunnlaget og potensialet for byvekst i vest blir for lite. Men dersom det likevel er ønskelig å
utvikle Gråkallbanen østover, kan Gråkallbanen forlenges fra St. Olavs gate via Brattøra til NyhavnaLade- Strindheim- Leangen slik Gråkallbanen har spilt inn som en utvidelsesmulighet. En slik
forlengelse vil bli ca. 4,5 km lang.
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Figur 46. Mulig bybanetrasé i øst og sørover til Sluppen og forlengelse av trikken til Leangen via Nyhavna-Lade

2010- utredningen fra Rambøll opererte med en løpemeterpris for bybane på ca. 250 000 kr. Innspill
fra Gråkallbanen angir en løpemeterkostnad på ca. 270 000 kr for Bybanen inklusive depot og
holdeplasser, men eksklusive vogner. Vognkostnader inngår normalt i driftskostnadene.
Det er i denne utredningen ikke gjort noen nærmere vurderinger av teknisk eller økonomisk art.
Forutsetningen har ikke vært sammenstille tidligere baneutredninger. 2010- utredningen fra Rambøll
beregnet investeringer i bybane i kollektivbuen til ca. 1,2 mrd. kr forutsatt at det allerede var etablert
metrobussholdeplasser, og økte drifts- og vedlikeholdskostnader på ca. 85 mill. kr per år. Alternativet
med to bybanelinjer var beregnet å koste ca. 6 mrd. kr, og med økte drifts- og vedlikeholdskostnader
på ca. 135 mill. kr per år.
En ytterligere opptrapping av togtilbudet fram mot 2050 vil være naturlig dersom byutviklingen og
utvikling av togtilbudet skjer i godt samspill. En mulig utvikling kan være følgende:



Ny rute Ranheim- Heimdal med 15 min frekvens, dvs. 8 avganger per time byinternt i
Trondheim
Flere stasjoner; Kolstad- Bjørndalen

Prising av kollektivtransport
Dagens prisnivå
I ruteområde Trondheim/ Klæbu er kostnadene per bussreise ca. 20 kr, mens inntektene fra
passasjerene utgjør ca. 15 kr per reise. Tilskuddsbehovet per bussreise er med andre ord ca. 5 kr i
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dette ruteområdet. Tilskuddet per bussreise i kommunene Malvik og Melhus er ca. 11 kr, i regionen
for øvrig (inkl. skolebarntransport) ca. 64 kr, og med hurtigbåt ca. 133 kr per reise.
Oversikten nedenfor viser hvilke billettyper de reisende benytter (2016- tall). Andelen som benytter
mobillett øker fra år til år.
Område
Stor-Trondheim
Region

Mobillett
48 %
8%

t: kort
44 %
36 %

Kontant
8%
56 %

Kundesammensetningen i Stor-Trondheim viser følgende (Kilde STFK ved Finstad, skjønnsmessig
fordeling av voksne enkle på ungdom, student og voksne, %):
Barn
5,3

Honnør
8,9

Student
33,5

Ungdom
11,3

Voksen
32,7

Skoleskyss
3,7

Annet
4,6

TØI- rapport om effektiv prising
TØI utførte i 2015 en studie på vegne av Transportetatene om «Effekter av mer effektiv prising i
kollektivtransporten og tiltak som bidrar til økt betalingsvilje» (TØI-rapport 1432/2015). Noen av
funnene i denne rapporten er oppsummert her:
I prinsippet er det mulig å prise et høykvalitetstilbud høyere enn det ordinære kollektivtilbudet og
likevel opparbeide seg et marked, eller generelt å øke takstnivået når kvaliteten øker. Spesielle
tjenester, som ekspress- og servicelinjer, sparer trafikantene for henholdsvis reisetid og
gangtid/bytte. Høyfrekvente linjer sparer trafikantene for ventetid. Slike høykvalitetstjenester kan
prises høyere, så lenge trafikantenes nytte av forbedringene overstiger den økte prisen.
Tre strategier peker ifølge utredningen seg ut:




Rushtidene bør være relativt dyrere
Utenom rush bør takstene være relativt billigere
Takstdifferensiering basert på kvalitet

TØI sier videre i utredningen at det er en risiko for at for mye prisdifferensiering kan oppfattes som
urettferdig og uoversiktlig. Likevel behøver ikke prisdifferensiering å medføre tap av omdømme og
oppfatning om kollektivtransport generelt. Prisdifferensiering kan også skape mer fornøyde kunder.
Dette fordi man skaper kombinasjoner av pris og kvalitet som skreddersys til ulike trafikanters behov
og preferanser. Det er derfor ikke uvanlig at prisdifferensiering markedsføres som individualiserte
tilbud som gir kundene større valgfrihet. Enten det er snakk om å øke prisene på ekspressavganger
eller å redusere dem i lavtrafikk-perioder så kan begge deler gi mer fornøyde passasjerer.
Førstnevnte tilbyr overlegen komfort og reisetid. Sistnevnte gir et attraktivt og rimelig tilbud som de
fleste har råd til, og kan være en oppmuntring for folk til å komme seg ut.
Urbanet Analyse- rapport om et nasjonalt takstsystem
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse i 2016 vurdert konsekvenser av
endringer i takstsystemet på nasjonalt nivå. Oppdraget vurderte konsekvensene av harmonisering av
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kundekategorier, innføring av differensierte takster og endringer i de statlige rabattordningene.
Urbanet bruker begrepet «effektiv prising», som innebærer at takstene i større grad tar hensyn til
variasjoner i trafikantens prisfølsomhet og variasjoner i kostnadene ved å øke rutetilbudet slik at de
minst kostnadskrevende trafikantene får de laveste prisene. Dette kan oppnås gjennom
tidsdifferensiering eller endring i statlige rabattordninger. Effektiv prising kan bidra til å spre
trafikken mer utover døgnet, og på den måten frigjøre kapasitet som kan benyttes til å fange opp den
fremtidige trafikkveksten.
Analysene til Urbanet viser at det er et stort potensial for tidsdifferensierte takster fordi mange
trafikanter har muligheter til å reise utenfor den kostnadskrevende rushtiden. Ved en rabatt på
omtrent 30 prosent utenfor rush viste resultater fra verdsettings-undersøkelsen en gjennomsnittlig
overføring av reiser fra rush til lavtrafikk på 27 prosent i Bergen og 16 prosent i Oslo. Dersom en
samtidig øker takstene i rushtiden vil en kunne få langt større reduksjon i finansieringsbehovet. Det
er også sett på et eksempel hvor takstene i rush økes samtidig som de reduseres utenfor rush. Dette
gjør at tilskuddsbehovet kan reduseres med 21 prosent i Bergen og 12 prosent i Oslo. Beregningene
som Urbanet gjorde viste at tilskuddet per reise i Bergen kunne reduseres med 21 % (fra 13,7 kr per
reise til 10,9) og med 12 % i Oslo (fra 8,5 til 7,4).
En annen interessant del av analysen til Urbanet er at tidsdifferensiering kan redusere kostnadene til
framtidig trafikkvekst. I Bergen er det estimert at kollektivtransporten må vokse med 44 prosent
frem til 2030 for å nå nullvekstmålet, og de samme analysene viser en nødvendig vekst på 46 prosent
i Oslo. Dersom en, som følge av tidsdifferensiering, får overført en del av reisene fra rush til lav
frigjøres det kapasitet i rushperioden som kan benyttes til å fange opp noe av denne veksten i reiser.
Dette gjør at kostnadsøkningen kan reduseres fra 44 prosent til 37 prosent i Bergen, og fra 46
prosent til 37 prosent i Oslo.
Urbanet så også på effekt av å endre statlige rabattordninger, blant annet honnør- rabatten.
Inntektene til de eldre har økt mer enn for andre grupper, samtidig som forventet levealder øker og
antallet eldre over 67 år har økt mer enn gjennomsnittet. I tillegg er det stadig økende
kapasitetsproblemer i byområdene, og analysene har vist at 25 prosent av reisene som de eldre
gjennomfører foretas i rushtiden. Ved å fjerne honnørrabatten i rush kan trafikken spres jevnere
utover døgnet og analysene har vist at en kan forvente at rushtidsreisene blant denne gruppen
reduseres med omtrent 80 prosent.
Aktuelle tiltak i byområde Trondheim
RTM- modellen gir svært begrensede muligheter for å analysere effekter av endring i kollektivtakster.
Kun totalnivået på kollektivtakstene kan endres. Arbeidet i denne byutredningsgruppa har kun
overfladisk diskutert konkrete forslag til takstendringer i Trondheim/ Stor-Trondheim.


Arbeidsgruppa har diskutert mulige taksttiltak for barn. Dette er en viktig målgruppe i seg
selv, samtidig som gode taksttilbud kan bidra til at færre barn blir kjørt til/fra ulike aktiviteter
på ettermiddags- og kveldstid. Flere muligheter kan være interessante; «Stavangerløsningen», gratis for barn etter f.eks. kl. 16 etc. «Stavangermodellen» innebærer at 30dagersbilletten for voksne (upersonlig), kan deles med venner og familie. Og på helligdager, i
helgene og mellom klokken 17.00 og midnatt på hverdager kan inntil to voksne og tre barn
reise sammen på buss med en og samme 30-dagersbillett. Et takstsystem der det er gratis for
Byutredning kollektiv- 7. desember 2017. Side 55




barn etter kl. 16, eller hele døgnet, kan også bidra til færre bilturer til/fra barns aktiviteter.
Inntektene fra barne- kategorien er trolig kun 2-3 % (5,3 % av alle reiser) av AtBs totale
passasjerinntekter.
Full takstintegrering mellom buss og tog er viktig og må selvsagt være en forutsetning lenge
før 2030.
På bakgrunn av anbefalingene i utredningene fra TØI og Urbanet Analyse bør være mulig å
utnytte prisdifferensiering i større grad enn i dag som et bidrag til å nå nullvekstmålet. Et
videreutviklet kollektivsystem der stadig større deler av befolkningen får forbedret
frekvenstilbud, flere reisemulighet på tvers og raskere og mer forutsigbar framkommelighet,
kan gi mulighet for en prisdifferensiering som totalt sett øker antallet kollektivreiser. Noe
økte takster i rushtid og reduserte takster utom rushtidene kan også i Trondheim vise seg å
redusere tilskuddsnivåene per passasjer betydelig og frigi kapasitet i rushtidene til å ta mer
av den forventede økte kollektivtrafikken. Men fjerning av honnør- rabatten i rushtidene slik
det f.eks. er gjort i København, kan trolig ikke gjøres kun lokalt.

Holdningsskapende arbeid/ mobilitetsplanlegging mm.
8.1 Sammenheng mellom kollektivreiser, parkeringstilgang og relativ
reisetid
Figur 47 viser sammenhengen mellom relativ reisetid, gratis eller betalt parkering og relativ reisetid
mellom kollektivtransport og bilreiser. Dagens kollektivtilbud på de reiserelasjoner som det i forrige
kapittel er gjort beregninger for, viser f.eks. at reiser mot Omkjøringsvegen vil ha en kollektivandel
ned mot 0. Med et nytt busstilbud vil det kunne oppnås en kollektivandel på 20- 60 % avhengig av
omfang og størrelse på parkeringsavgifter (eller annen form for avgift som tilsvarer parkeringsavgift).

Figur 47. Sammenheng mellom relativ reisetid, kollektivandel og parkering (TØI-rapport 677/2003, Engebretsen)

Dette viser at det er svært viktig å kombinere utvikling av kollektivtilbud med tilpasning av
parkeringstilgang.
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8.2 Forprosjekt «Smart transport»
Sør-Trøndelag fylkeskommune har igangsatt et forprosjektet «Smart transport» som skal forsøke å
svare ut om det er mulig å kombinere tre ulike utfordringer:




Klimavennlig transport i byen, i distriktet, og samtidig
Gjøre systemet effektivt, både for de som benytter det og administrasjonen
Kan det være mulig å løse mobilitetsutfordringene både for by og distrikt i ett system

Forprosjektets formål er å avdekke hvilke muligheter som finnes for å lage en felles informasjons- og
formidlingsløsning for drosje, som kan sees i sammenheng med bestillingstransport i distriktet. Dette
skal ses i sammenheng med muligheter for en plattform for mobilitetstjenester for Trøndelag.
Finnes det løsninger som kan brukes, og vil de dekke våre behov. Hvilke avgrensninger må gjøres, og
hva skal til for at en eventuell implementering skal bli vellykket. Forprosjektet skal avdekke fordeler
og ulemper ved et slikt system, eller flere delsystemer, og gi en anbefaling for veien videre.
Prosjektets målsetting skal være å se på mulige løsninger for å:
1. Utvikle en felles informasjons- og formidlingsløsning for drosje i Trondheim
2. Initiere utvikling av et system for bestillingstransport i distriktet som kan muliggjøre mer
effektive løsninger for distriktsanbudet i 2021.
3. Initiere første skritt på veien fra transport til mobilitet i Trøndelag, med en ambisjon om at
STFK i løpet av forprosjektet skal bidra til at Miljøpakken skal bli en norsk motor i utviklingen
av moderne og attraktive mobilitetsløsninger i norske byer.
Forprosjektet skal undersøke hvilke behov, muligheter og begrensninger som finnes for å tilby en slik
løsning. En mulig oppbygging av et slikt system er tenkt som følgende:

Trinn 1

Informasjons- og formidlingsløsning for drosje på tvers av selskap, med mulighet for
å vite hvor drosjen befinner seg, mulighet for å dele drosje med andre, samt at
kunder skal få prisinformasjon på forhånd

Trinn 2

Informasjons - og formidlingsløsning for bestillingstransport.

Trinn 3

Miljøpakkens tilbud formidles gjennom bestillings- og formidlingsløsningen.
Gangruter, sykkelruter, bussruter, bysykler.

Trinn 4

Betalingsløsninger gjennom plattformen. Avregning skal gjøres mellom tilbyderne,
sømløst for kunden.

Trinn 5

Andre tilbydere kan delta i felles informasjons - og formidlingsløsning. Eksempler:
tog, bilkollektiv, bildeling, samkjøring, sykkeldeling osv.

Opsjon: 6

Gaming/ belønningsstruktur: belønning for mye bruk, i form av rabatt eller ekstra
gode tilbud for enkeltprodukter.

Opsjon: 7

Legge til rette for kognitiv teknologi. Plattformen lærer av hvilke valg du og alle
andre brukere gjør, og utvikler seg over tid.
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Løsningen skal ha integrert sanntidsinformasjon, så hvis en buss er mye forsinket, skal passasjeren få
beskjed, og mulighet til å endre sine valg. Løsningen skal legge til rette for åpne data, så mest mulig
av reiseinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig.

Tilpasning til valgt areal- alternativ: Kollektiv
Koordineringsgruppa valgte i møte 27. oktober «Kollektiv» som arealbruksalternativ. Arbeidsgruppa
som har utarbeidet denne kollektivutredningen har tatt utgangspunkt i KPA- alternativet. Viktige
forskjeller mellom de to alternativene er utviklingen av boligområder i øst. Kollektivtilbudet i KPA er
vist blant annet med metrobusslinje til Overvik.
I sluttfasen, og på svært kort tid, har prosjektleder for kollektivgruppa foretatt noen få justeringer av
busstilbudet til areal- alternativet. Disse justeringene er følgende:
Endret:



Metrobusslinje M4: Til Brattøra/ Nyhavna i stedet for til Leangen, Rotvoll, Overvik
Metrobusslinje M5: Via Rotvoll/Leangen

Beholdt:








Ringruta
Metrobusslinje M6
Tverrlinje
Tverrgående regionrute
Lokalrute Malvik
Marienborg- Campus
Matebuss Heimdal
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Figur 48. Forslag til utvikling av busstilbudet i Trondheim. 2030. Arealalternativ «Kollektiv».

Disse endringene betyr noe redusert ruteproduksjon.

Merkostnadene med denne produksjonen er, med de samme usikkerheter som er omtalt i kapittel
5.1, ca. 48- 49 mill. kr per år (avventer endelige tall fra AtB).
Investeringene i infrastruktur bli noe mindre enn i KPA- alternativet pga. færre metrobuss- stasjoner.
De tre nye metrobusslinjene vil ha omlag 75 stasjoner. Ut fra anslagene som ble gjennomført i 2016
for stasjonene som var planlagt i 2019, er det beregnet en investering i disse stasjonene på om lag
388 mill. kr.
Investeringene i veginfrastrukturen (traseer) og innfartsparkering vil bli den samme som i KPAalternativet da det ikke var fortsatt egne traseer for M4 eller M5 i endringsområdene. Disse er anslått
til 4160 mill. kr. + 190 mill. kr. = 4548 mill. kr.
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Oppsummert tiltak 2030
10.1 Rutetilbud region




Utvikling av togtilbudet Stjørdal- Trondheim- Marienborg- Melhus
Tverrgående bussrute Malvik- Omkjøringsvegen- Melhus, som også gir bedre tverrgående
kollektivtilbud i Trondheim med viktige omstigningspunkt langs Omkjøringsvegen
Styrket lokalbuss i Malvik og Stjørdal

Figur 49. Forslag til utvikling av tog- og busstilbud i Trondheimsregionen. 2030

10.2 Rutetilbud Trondheim





Tre nye Metrobusslinjer. 10/20 minutters tilbud rush/lavtrafikk. Den ene er dagens linje 8. de
to andre gir tilbud til nye boligområder i Trondheims østområder og settes i pendeltrafikk
mot store boligområder i Heimdalsområdet
Ei ringlinje. 15/ 30 minutters tilbud rush/lavtrafikk
Ei «Campuslinje». Min. 10/15 minutters tilbud rush/lavtrafikk
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Figur 50. Forslag til utvikling av busstilbudet i Trondheim. 2030. KPA- alternativet

I sluttfasen av utredningen er det gjort noen tilpasninger til det valgte arealalternativet «Kollektiv»
ved at M4 ikke kjører til Overvik men avsluttes på Brattøra, og M5 også betjener Rotvoll/Leangen.
Dette er vist i Figur 51.
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Figur 51. Forslag til utvikling av busstilbudet i Trondheim. 2030. Arealalternativ «Kollektiv».

10.3 Framkommelighetstiltak
Tog:


Dobbeltspor Stjørdal- Trondheim S- Marienborg. Reduksjon i kjøretider fra dagens 38- 40
minutter til 22-23 minutter.

Buss:



24 km nye kollektivfelt/ bussveger
Ønskelig å teste ut i RTM- modellen radikalt forslag som gir styrket konkurranseforhold buss/
bil:
o Byåstunellen kun for buss og næringstrafikk i rushtid
o E6 Stjørdal- Omkjøringsvegen- Klett kun for buss og næringstrafikk i rushtid
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Figur 52. 24 km nye kollektivfelt og kollektivgater. Byåstunnelen kun for buss og næringstrafikk i rushtidene

Figur 53. Omgjøring av kjørefelt til kollektiv- og næringstrafikkfelt på E6 mellom Klett og Stjørdal i rushtidene

10.4 Innfartsparkering Trondheimsregionen
Det er skissert et behov for utvidelse av omfanget på innfartsparkering med bil i Trondheimsregionen
på om lag 1000 plasser.
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Vedlegg. Influensområder nye busslinjer 2030
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