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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for oppdraget 

Oppdraget er utført på oppdrag fra Statens vegvesen, og er innspill til pågående arbeid med 

reguleringsplan E6 Tonstad – Kroppanbrua. 

 

1.2 Mål for prosjektet 

 

• Hensikten med prosjektet er å bedre framkommelighet for kollektivtrafikk langs E6 ved å 

etablere kollektivfelt i Okstadbakken. Egne kollektivfelt vil også medføre bedre 

trafikksikkerhet for busspassasjerene.  

• Gående og syklende skal sikres lesbar, trygg og god framkommelighet i planområdet, 

spesielt i Tonstadkrysset og sør for dette. Prosjektet skal også forberede for fremtidig 

høystandard sykkelveg. Planen skal regulere gang- og sykkelvegløsninger i området, 

herunder underganger med bedre tilgjengelighet og siktforhold.  

• I tillegg skal planen omfatte vekslingsstrekninger for sørgående og nordgående trafikk sør 

for Tonstadkrysset, og vurdere utforming av holdeplasser på E6 med tilknytning til 

Tonstad omstigningspunkt. 

 

Prosjektet ble presentert for programrådet i Miljøpakken i september 2020, og behandlet i 

formannskapet 15. desember 2020 for å avklare Trondheim kommunes innspill som part i 

Miljøpakken. Prosjektet ble behandlet i fylkesutvalget 22. desember. 

 

Det var flere oppfølgingspunkt i vedtakene i Formannskapet og Fylkesutvalget.  

Rambøll skal utarbeide en trafikkrapport som omhandler følgende tema: 

 

1. Konsekvenser ved omdisponering av et av dagens sørgående felt fra Sluppen til Tonstad 

som kollektivfelt. 

2. Konsekvenser ved opprettelse av et gjennomgående kollektivfelt nordover fra Tonstad til 

Sluppen ved å etablere et nytt felt der hvor det i dag er to kjørefelt og omdisponere 

eksisterende tredje felt fra avkjøring til Rv. 706 fram til Sluppen. 

3. Formannskapet anbefaler at reguleringsplanen utvides til å inkludere tiltak i selve 

Tonstadkrysset og Kolstadvegen i tråd med innspill fra AtB for å bedre 

fremkommeligheten til busser som skal til og fra Tonstad omstigningspunkt. 

4. Overordnet vurdering av hvordan tiltakene påvirker nullvekstmålet. 

5. Overordnet vurdering av alternative løsninger som vil gi en høystandard BRT-løsning på 

strekningen Tonstad-Sluppen. Det bør ses på systemløsninger som også kan bli aktuelle 

for et fremtidig Sluppen knutepunkt og gateprosjektene Holtermanns veg, Elgeseter gate 

og deler av Prinsens gate. 

 

I denne rapporten vil de enkelte spørsmålene gjennomgås og besvares. Trafikkrapporten vil være 

et av flere grunnlag for å skaffe kunnskapsgrunnlag til reguleringsplanen. 
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2. FRAMKOMMELIGHET OG TRAFIKKSIKKERHET 

Dette kapittelet tar for seg en overordnet vurdering av trafikksikkerhet for kollektivtrafikken 

generelt og framkommeligheten for bussen på strekningen Kroppanbrua - Tonstadkrysset, som et 

grunnlag for videre vurderinger.   

2.1 Reisetid og forsinkelse for bussen 

Kollektivfelt er ofte et tiltak for å øke bussens framkommelighet. Det er mottatt reistidsdata fra 

AtB for linje 1, 2 og 15 for uke 35, 42 og 48 i 2019 på strekningen mellom Tonstadkrysset og 

Kroppanbrua/Bratsbergvegen.  

 

2.1.1 Sørgående retning 

Reisetiden for buss i sørgående retning har små variasjoner for alle de tre rutene. Vi ser at 

reisetidene i morgen og ettermiddagsrush er relativt lik reisetiden på nattestid. Dette indikerer at 

det ikke er noe særlig forsinkelser for strekningen i sørgående retning i dagens situasjon.  

 

 

Figur 1 Reisetid Linje 1, Kroppan-Tonstad 

 

 

Figur 2 Reisetid Linje 2, Kroppan-Tonstad 
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Figur 3 Reisetid Linje 15, Kroppan-Tonstad 

 

2.1.2 Nordgående retning  

I nordgående retning, på strekningen fra Tonstad til Kroppanbrua/Bratsbergvegen ser vi også at 

reisetiden for linje 1 og 2 er relativt lik i morgen og ettermiddagsrush som på nattestid. Det er 

ikke grunn til å anta store forsinkelser for bussen på denne strekningen i dagens situasjon. For 

linje 15 er det noe større variasjon med forsinkelser i morgenrush.  

 

 

Figur 4 Reisetid Linje 1, Tonstad – Bratsbergvegen 

 

Figur 5 Reisetid Linje 2, Tonstad – Bratsbergvegen 
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Figur 6 Reisetid linje 15, Tonstad-Kroppanbrua  

 

2.1.3 Oppsummering framkommelighet buss  

Dagens reisetider for bussen viser ingen tydelige forsinkelser for analysestrekningene med unntak 

av buss linje 15 i nordlig retning. 

Tallene som viser framkommelighet for buss i uke 35, 45 og 48 viser lite forsinkelse. Det er liten 

forskjell på rush og for eksempel natt for linje 1 og 2. 

Linje 15, som benytter holdeplass Kroppanbrua, har forsinkelser i morgenrush i retning nord. 

Buss linje 15 må ligge i høyre felt på strekningen Tonstadkrysset - Kroppanbrua for å kunne 

betjene holdeplassen. Det er i dag generell forsinkelse på strekningen i morgenrush siden det ikke 

er nok kapasitet på rampen til Omkjøringsvegen. 

 

2.2 Kollektivtrafikk og trafikksikkerhet  

Siden dagens reisetider for bussen viser ingen tydelige forsinkelser for analysestrekningene vil 

hovedgrunnen til å bygge ut, eventuelt omdisponere felt til kollektivfelt være trafikksikkerhet for 

busspassasjerer. Eventuelt ta høyde for trafikkøkning i fremtiden. 

 

Det er gjort en antagelse om at feltene som er tenkt til buss er for buss i rute og at feltene ikke 

vil være ordinære kollektivfelt. El-biler og taxi som deler felt med buss i kollektivfelt vil ha samme 

hastighet som andre biler i tilstøtende felt, mens bussen går saktere i oppoverbakke og har lengre 

bremselengde i nedoverbakke. 

Når trafikksikkerhet er hovedgrunnen til å etablere feltene er det viktig at feltene dedikeres til 

buss i rute. 

 

2.2.1 Generelt om ulykker knyttet til bråbremsing av buss 

Vi har funnet lite håndfast materiale om ulykker, type skader og årsak til skader for buss i blandet 

trafikk. Transportøkonomisk institutt gav ut en rapport i fjor som omhandler deler av temaet. 

«Trafikksikkerhet i busstransport. En analyse av kravene som Ruter stiller til bussoperatørene i 

kontraktene». TØI rapport 1787/2020. 

 

«Ombordskader passasjerer» er hendelser der passasjerer har blitt skadet inne i bussen. Disse 

hendelsene henger veldig ofte sammen med at bussen har bråbremset og personer har falt. 
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Vi ser av figuren at den hendelsestypen som involverer flest passasjer, er ombordskadeulykker. 

Tallene viser at det kan være grunn til å ta oppbremsingsulykker på alvor. Tallene gjelder for 

busser som er kjørt for Ruter i Oslo og Akershus i perioden 2016-2020. 

 

2.2.2 Ulykker med buss i Okstadbakkene 

 

Ulykker registret på veg med midtdeler i Okstadbakkan i perioden etter 01.01.2010 som er 

registrert med buss involvert er 3 stykker. Kilde vegkart.no, trafikkulykker. 

 

De er registrert med følgende hendelsesforløp: 

• Påkjøring bakfra. Samme kjøreretning 

• Påkjøring av en forankjørende ved skifte av felt til høyre. Samme kjøreretning 

• Kjøring i parallelle kjørefelter for øvrig 

 

Her kan det være mange feilkilder knyttet til nøyaktighet på registeringene som type veg 

ulykkene er registrert på, om buss er nevnt som parameter og annet.  

Den overordnede gjennomgangen viser at det er ikke ofte buss er involvert i ulykker på 

analysestrekningen. 

3. OMDISPONERING KJØREFELT SØRGÅENDE- SPØRSMÅL 1 

Omdisponering av et av dagens sørgående felt fra Sluppen til Tonstad som kollektivfelt 

 

I reguleringsplan for Sandmoen-Tonstad, vedtatt 29.10.09, er det regulert et fjerde felt i 

sørgående retning i Okstadbakkan tiltenkt kollektivfelt. Vedtak i formannskapet 15. desember 

2020 ønsker at det sees på omdisponering av ett av dagens kjørefelt sørgående fra Sluppen til 

Tonstad i stedet for å bygge det fjerde feltet.  

 

Det er gjennomført en vurdering i forhold til kapasiteten per felt på døgnnivå. I tillegg er det 

gjennomført trafikkberegninger i Aimsun for å se på rushtidskapasiteten og effekten av å 

omdisponere ett kjørefelt.  
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3.1 Timetrafikk og kapasitet 

Det er tidligere beregnet (SVV, 2020) en kapasitet på 1500 kjt/t pr felt basert på vegen i form av 

blant annet stigning og antall tunge kjøretøy. Rambøll er enige i denne metoden og vurderingen. 

Til sammen vil to felt ha en kapasitet på 3000 kjt/t. 

 

Tabellene under viser trafikktallene gjennomsnittlig for tirs/ons/tors i januar 2020 og 2021. 

Sørgående trafikk i rush er høyere (nivå1 Kroppanbrua) enn det en kan forvente å avvikle i to 

kjørefelt. Gjennomsnittet på normale dager i januar ligger over 3000 kjt/t. Volum/kapasitet vil 

være over 1. I tillegg kommer det inn trafikk fra rampe i Osloveien. Størrelsesorden på denne 

strømmen er 200-300 kjt/t. Dette er estimerte tall fra bomstasjon og nivå 1 tellepunkt, og gjelder 

for både morgen- og ettermiddagsrushet.  

 

Tabell 1 Døgntrafikk i sørgående retning Kroppanbrua  

Til byen 07-08 15-16 

2020 3 200 2 400 

2021 2 500 2 200 

Til Heimdal 07-08 15-16 

2020 2 100 3 250 

2021 1 800 3 000 

 

Dersom ett kjørefelt skal omdisponeres til kollektivfelt må trafikkmengden i rush reduseres for å 

kunne avvikles i to kjørefelt.  

 

Januar 2020 ansees å ha normaltrafikk, mens trafikken for januar 2021 er påvirket av korona-

restriksjoner. Begge verdiene her hentet ut for sammenligningens skyld. Det er trafikken for 2020 

som vektlegges.  
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3.2 Aimsunberegninger  
Det er gjennomført Aimsunberegninger for strekningen Kroppanbrua - Tonstadkrysset for å 
beregne forsinkelsen og synliggjøre effekten av omdisponering av et kjørefelt. Resultatene 
underbygger tidligere manuelle beregninger av feltkapasitet (SVV 2020). Beregningene er 
gjennomført for perioden kl 15:00-17:00. For detaljer rundt Aimsun-modellen, se vedlegg.  

 

Det er sannsynligvis mye trafikk som ikke kjører på strekningen når de ønsker. Dagens 

Omkjøringsveg fungerer som et kømagasin for trafikk som skal sørover i rushet. Det må forventes 

at trafikkmengdene vil være høyere i rush når det blir to felt på rampen fra Omkjøringsvegen. 

Det er sannsynligvis også et «kømagasin» med trafikanter som sitter hjemme/ på jobb og venter 

på at det verste rushet skal gi seg før de kjører sørover. 

 

Det er derfor beregnet for to scenario: 

1) Scenario 1 – Dagens trafikkmengder og dagens fordeling, to kjørefelt og ett kollektivfelt 

2) Scenario 2 – Trafikkmengder med to felt på ramper fra Omkjøringsvegen, og vegnett som 

scenario 1 

 

I scenario 2 er det flyttet ca. 750 kjøretøy fra timen 16:00-17:00 til timen 15:00-16:00, dvs totalt 

volum i modellen er beholdt. Fordeling per 15-minutter for de to beregnede timene i scenario 1 

(dagens fordeling) og scenario 2 (fordeling med 2 ramper på Sluppen) er vist i Figur 7.  

 

 

Figur 7 Fordeling av trafikk mellom kl 15:00-17:00 

 

I tillegg til omdisponering av kjørefelt, er på-rampen fra Osloveien flyttet i modellen, i henhold til 

reguleringsplanen.  
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3.2.1 Resultater  

Det er hentet ut forsinkelse langs strekningen med dagens trafikkmønster, med dagens vegnett 

og løsning med to kjørefelt og ett kollektivfelt. Vi ser at det langs hele strekningen er en økning i 

forsinkelse, særlig hvor ny på-rampe kobles på. Ved Tonstadkrysset er det derimot reduserte 

forsinkelser og bedre avvikling, noe som tyder på at det slipper inn mindre trafikk til krysset.  

 

Dagens situasjon, alle kjøretøy Omdisponering kjørefelt, scenario 1 

Forsinkelse [sek/kjt per veglenke] kl 16:00, 

alle kjøretøy 

 

Forsinkelse [sek/kjt per veglenke] kl 16:00, alle 

kjøretøy 

 

Dagens situasjon Omdisponering kjørefelt, scenario 1 

Forsinkelse [sek/kjt per veglenke] kl 16:00 

 

Forsinkelse [sek/kjt per veglenke] kl 16:00 

 

Figur 8 Resultat, forsinkelse 
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Reisetid 

Reisetid for bil og buss er hentet ut på strekningen fra Kroppanbrua til start kollektivfelt før 

Tonstadkrysset (i dagens situasjon). Vi ser at reisetiden mer enn fordobles øker med ca 3,5 

minutter jevnt over for biltrafikken. Det er liten forskjell i reisetid mellom situasjon med dagens 

trafikkmønster, og trafikk med to ramper fra Omkjøringsvegen, da kapasitetsgrensen er nådd.  

 

 

Figur 9 Strekning for 

uttak reisetid 

 

Figur 10 Reisetid bil 

 

 

Figur 11 Reisetid buss 
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 Dagens situasjon 

Maks forsinkelse metrobuss 

Scenario 1,  

omdisponering kjørefelt 

Maks forsinkelse metrobuss 

For buss er det også noe 

økning i reisetid på samme 

strekning, men betydelig 

mindre enn for bil da de har 

eget kjørefelt.  

 

Ved å se på forsinkelseplott 

for metrobussen, ser vi at 

forsinkelsen i hovedsak 

oppstår i flettesituasjonen 

med ny på-rampe fra 

Osloveien. 

 

Dette er noe som ikke skjer 

i dagens situasjon i noen 

særlig stor grad, da det er 

større luker for biltrafikken å 

flette inn i. 

 

Regionbussen skal ikke via 

omstigningspunktet. Det 

antas at disse også ligger til 

høyre, og skifter felt inn mot 

midten før Tonstadkrysset. 

Ut fra simuleringen antar vi 

at regionbussene får samme 

tidsforløp som 

metrobussene. 

Avviklingsproblemene i 

feltene løser seg opp der 

hvor strekningen får flere 

felt inn mot Tonstadkrysset. 

Dersom regionbussene 

kjører med resten av 

biltrafikk må det forventes 

større forsinkelser i scenario 

1. 

 

For utstrekning av modellen, se 

vedlegg1. 

 

Figur 12 Forsinkelse Metrobuss, 

dagens situasjon 

 

Figur 13 Forsinkelse Metrobuss, 

scenario 1 
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Det er sett på hvor mye trafikk som avvikles i modellen og total reisetid i modellen. For 

scenariene med omdisponering av kjøretøy ser vi at trafikkarbeidet, i dette tilfellet total reisetid 

for alle kjøretøy i modellen, øker. Det er derimot liten forskjell på de to scenariene. Dette henger 

sammen med at det i tilfellet hvor det er to felt fra Omkjøringsvegen, fremdeles er trafikk som 

står i kø utenfor modellen ved endt simuleringsperiode (for utstrekning av modellen se vedlegg1).  

 

Tabell 2 Kjøretøy utenfor modellen og total reisetid 

 Dagens situasjon Scenario 1 Scenario 2 

«Trafikkarbeid», total reisetid i modellen 
(alle kjøretøy) 882 timer 1 098 timer 1 096 timer 

 
Kjøretøy (alle) som venter på å komme 

inn i modellen 

0 265 443 

 

I praksis betyr resultatet at selv om det åpnes to felt på rampen fra Omkjøringsvegen for å 

redusere dagens kølengde, flyttes flaskehalsen til Okstadbakkan, og det vil fremdeles være kø og 

avviklingsproblemer tilbake til Sluppen-området.  

 

Det er ikke gjort vurderinger om trafikken vil velge andre ruter eller andre transportmidler. 

 

Simulering fra scenario 1 kan sees via YouTube her: 

https://youtu.be/IApHDxeIIJE  

3.3 Vurdering og konklusjon  

Det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle dagens trafikkmengder med to felt i sørgående 

retning i Okstadbakkan. Ved etablering av to felt på ramper fra Omkjøringsvegen vil man i praksis 

flyttes dagens flaskehals fra rampene på Sluppen til Okstadbakkane. Flettingen med på-rampen 

fra Osloveien vil være et kritisk punk for framkommeligheten for bussen og trafikksikkerheten ved 

to felt for bil.  

 

Det anbefales ikke å omdisponere ett kjørefelt til kollektivfelt.  

 

4. KOLLEKTIVFELT NORDGÅENDE - SPØRSMÅL 2 

Opprettelse av et gjennomgående kollektivfelt nordover fra Tonstad til Sluppen ved å etablere et 

nytt felt der hvor det i dag er to kjørefelt og omdisponere eksisterende tredje felt fra avkjøring til 

Rv. 706 fram til Sluppen 

 

4.1 Strekning som mangler tre felt 

På en strekning på ca 1100 meter er det i dag to felt på E6 mellom Tonstad og Kroppanbrua. 

Resten av strekningen har tre felt. Figuren under viser hvilke deler av strekningen som har to og 

tre felt. Det er foreslått å bygge tre felt på strekningen som i dag har to felt for å ha 

gjennomgående tre felt på strekningen. 

https://youtu.be/IApHDxeIIJE
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Figur 14 Inndeling strekning Okstadbakkan nordgående 

 

 

Tre felt. 

Flettestrekninger fra Tonstadkrysset. 

To felt i dag. 

Foreslått utvidet til 

tre. 

Tre felt i dag. 

Omdisponere ett til 

kollektiv? 

3 felt i dag. 

Deling av trafikken 

til Omkjøringsvegen 

og til sentrum. 
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Vi har svart på spørsmålet om å disponere to felt til kjørefelt og ett felt til kollektivfelt sett i lys av 

to viktige reguleringsplaner i området og hvordan trafikkavviklingen er tenkt gjennomført: 

• Fokus på det nye nordgående feltet som er regulert i planforslaget (fram til undergangen 

over gamle Okstadbakken/ Kroppanmarka). Hvilke fordeler vil feltet for buss ha for 

framkommelighet og trafikksikkerhet for kollektivtrafikken. 

• Vurderinger rundt omdisponering av et felt til kollektivfelt videre nordover til Sluppen. 

 

4.2 Trafikkmengde og kapasitet 

Døgntrafikk 

Kroppanbrua begge retninger hadde i 2019 ca. 50.000 kjøretøy i døgnet. I februar 2020 (før 

korona) var det gjennomsnittlig 50.000 kjøretøy som passerte over Kroppanbrua med halvparten 

i hver retning i døgnet. Det var noe mer trafikk sør for Tonstad siden det både er rampe på 

sørover og rampe av nordover mellom Tonstad og Kroppanbrua.  

 

Trafikkmengde rush  

Trafikktellinger fra nivå1 tellepunkt på Kroppanbrua for februar 2020 gir en forventet 

trafikkmengde på litt over 3000 kj/t i maksimaltimen om morgenen kjøreretning inn mot sentrum. 

På ettermiddagen er trafikken i maksimaltimen ca 2400 kj/t ut fra sentrum. Trafikken gjelder for 

tirsdager, onsdager og torsdager utenom vinterferien. 

 

I notat fra Børge Bang «Vurdering av trafikale konsekvenser ved omlegging til to felt på rampene 

av og på omkjøringsvegen ved Sluppen», datert 20.02.2020 finner vi at fordelingen av trafikken 

er 70 % til Omkjøringsvegen og 30 % i retning sentrum. 

 

Kapasitet 

Utgangskapasitet for flere felt i samme retning er 2000 kjt/t pr felt, men må korrigeres for 

kapasitetsreduserende elementer på strekningen. (Gammelhåndbok 159 fra SVV – apasitet på 

vegstrekninger) Det korrigeres for Servicenivå*feltbredde-sidehinder*tungtrafikk-

stigning*miljøforhold*uvante trafikanter. 

Samlet korreksjonsfaktor F (= (N/K)sn *Fn*Fe*Fm*Fp) blir da 0,95*0,98*1,0*1,00*0,99 = 0,92.  

Beregnet kan en forvente maksimal kapasitet for strekningen på 1840 kj/t pr felt. 

 

Kapasiteten i to felt er 3680 kjt/t og volumet i makstimen er 3000 kjt/t, og det antas dermed å 

være tilstrekkelig kapasitet til å avvikle biltrafikken i to felt.  

 

4.3 Trafikksikkerhet 

Hovedgrunnen til å etablere kollektivfelt i nordgående retning er trafikksikkerhet for buss og 

busspassasjerer. Eget kollektivfelt vil gi jevnere hastighet for kollektivtrafikken og mindre 

sannsynlighet for brå-bremsing med påfølgende mangel på komfort og i verste fall ulykker for 

passasjerer i bussen. Ref. avsnitt 2.2 for vurderinger rundt kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. 

 

Det er ønskelig med gjennomgående kollektivfelt, men på grunn av av- og påkjøringer og skifter 

av felt er ikke dette mulig. I våre vurderinger forsøker vi å optimalisere hvor skifte av felt for 

kjøretøyene bør foregå for å sikre en mest mulig trafikksikker løsning.  
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4.4 Reguleringsplaner 

4.4.1 Reguleringsplan Tonstad - Kroppan 

Figuren under er utklipp fra forslag til reguleringsplan. Forslaget viser kollektivfelt til høyre. For 

buss som kjører ut fra holdeplass i Tonstadkrysset vil det være gjennomgående kollektivfelt 

retning Trondheim.  

 

 

Figur 15 Utsnitt reguleringsplan, Tonstad-Kroppanbrua 

Alternativet til høyrestilt kollektivfelt er midtstilt kollektivfelt. For buss som kommer fra holdeplass 

i Tonstadkrysset vil det være utfordrende å veksle inn til midtre felt, samtidig som trafikk i midtre 

felt skal veksle til et annet felt, og trafikk fra Tonstadkrysset skal finne sin plass i trafikkbildet. 

Den utfordrende vekslesituasjonen vil føre til at kollektivfeltet ikke vil være etablert før et godt 

stykke ned i bakken. 

 

 

Figur 16 Veksling ved midtstilt kollektivfelt 
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4.4.2 Reguleringsplan på Sluppen 

4.4.2.1 2 felt på ramper til Omkjøringsvegen – kortsiktig løsning 

Løsningen i reguleringsplan Tonstad-Kroppan henger nøye sammen med bruk av kjøreareal i 

reguleringsplan for Sluppen. Det er regulert to felt på rampene til/fra Omkjøringsvegen. For å få 

utnyttet to felt på rampene til Omkjøringsvegen må begge feltene være åpne for trafikk. Det vil si 

at midtfeltet kan ikke reserveres for kollektivtrafikk. I tilfelle midtre felt skal være reservert for 

kollektivtrafikk vil ikke kapasiteten øke til Omkjøringsvegen selv om det bygges to felt på rampen 

til Omkjøringsvegen. 

 

I splitten mellom veg inn til sentrum og til Omkjøringsvegen vil det gi best bruk av feltene om 

trafikk til Omkjøringsvegen bruker høyre felt og midtre felt. Kollektivtrafikk til byen bruker midtre 

felt og all annen trafikk til byen bruker venstre felt. Som vist på reguleringsplanen under. 

 

 

Figur 17 Reguleringsplan to felt ramper Sluppen 

Reguleringen gjør det umulig å ha kollektivfelt i høyre felt. Reguleringen gjør det også umulig å 

ha kollektivfelt i midtre felt dersom to felt på rampen til Omkjøringsvegen skal ha noen effekt. 

Den beste løsningen i forhold til det som er planlagt i nær fremtid på Sluppen er å ha alle felt 

åpne for alle.  

 

Holdeplassen Kroppanbrua skal også i fremtiden betjenes av busser som skal kjøre 

Omkjøringsvegen. 
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4.4.2.2 Overgang fra den ene til den andre reguleringsplanen 

 

Skissen til høyre viser 

sammenhengen mellom 

reguleringsplanen på Sluppen som er 

tilpasset en bedre trafikkavvikling i 

splitten mellom sentrumsrettet og 

omkjøringsvegrettet trafikk og 

arbeidet med reguleringsplan 

Tonstad-Kroppan. 

 

For å binde de to planene sammen 

må kollektivfeltet fra 

reguleringsplanen Tonstad-Kroppan 

oppheves på et gitt tidspunkt. 

 

 

 

I forhold til trafikkavvikling er det viktig at det blir tilstrekkelig strekning/tid for at trafikken kan 

posisjonere seg i forhold til å benytte seg av de to feltene til Omkjøringsvegen, kollektivfeltet og 

det ordinære kjørefeltet til byen. 

 

Det er viktig at samme hvilket alternativ som er mest aktuelt, så settes det av lang nok strekning 

til at det er mulig å gjennomføre vekslingene. Dersom kollektivfeltet skal ligge til høyre må det 

oppheves før avkjøringen til Rv 706 for at trafikk dit skal kunne legge seg i riktig felt. 
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4.4.3 Fremtidig vegsystem KDP Sluppen – langsiktig løsning 

Infrastrukturen i kommunedelplan for Sluppen ble vedtatt 27.02.2020, med kollektivknutepunkt 

og lang tunnel. Kollektivknutepunktet skal planlegges med følgende prinsipp: 

1) Personbiltrafikk og varetransport skal ikke tillates gjennom knutepunktet 

2) Det skal sikres god trafikksikkerhet for reisende 

 

Plankartet vises med sidestilte kollektivfelt. Punkt 1 i vedtaket spesifiserer at personbil og 

varetransport ikke skal tillates gjennom knutepunktet. Endelig løsning for dette er ikke vedtatt, 

men det innebærer at trafikken enten må gå i kulvert eller via lokalvegnettet på Tempe/Sluppen.  

Uavhengig av løsning, må kollektivfeltet ligge i en av de to ytterste feltene av hensyn til kulvert 

for Omkjøringsvegen.  

 

 

Figur 18 Vedtatt prinsipp for vegsystem på Sluppen 
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4.5 Vurdering og konklusjon 

Hovedgrunnen til å etablere kollektivfelt i nordgående retning er trafikksikkerhet for buss og 

busspassasjerer. Eget kollektivfelt vil gi jevnere hastighet for kollektivtrafikken og mindre 

sannsynlighet for brå-bremsing med påfølgende mangel på komfort og i verste fall ulykker for 

passasjerer i bussen.  

 

Tiltaket vurderes i to trinn, på kort sikt ift to felt på rampene til Sluppen og lang sikt, med nytt 

KDP-tiltak på Sluppen.  

 

På kort sikt ansees alternativ med høyrestilt kollektivfelt er best fra på strekningen fra Tonstad og 

nordover. Midtstilt kollektivfelt anbefales ikke da det vil bli svært krevende med fletting av mange 

trafikkstrømmer i området like nord for Tonstadkrysset, der det kan være stor fartsforskjell på 

trafikken/kollektivtrafikken.  

 

Kollektivfeltet bør opphøre før Kroppanbrua, for å muliggjøre feltskifter for buss videre til 

Holtermanns veg og bil mot rampe til Omkjøringsvegen. På strekningen like før, og over, 

Kroppanbrua er det forholdsvis flatt og her antas hastigheten å være mer lik mellom 

trafikantgruppene, og det er tryggere å gjennomføre feltskifte for både buss og bil.  

 

På lang sikt bør kollektivfeltet ligge til høyre når de skal knyttes sammen med KDP for Sluppen, 

da Omkjøringsveg-trafikken går i tunnel i de midtre feltene. Sammenhengende kollektivfelt i 

høyre felt ansees som den beste løsningen på lang sikt, men det må oppheves på strekningen 

som er nødvendig for trafikk som skal ta av til Rv 706 Osloveien. 
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5. KOLLEKTIVTILTAK TONSTADKRYSSET - SPØRSMÅL 3 

Formannskapet anbefaler at reguleringsplanen utvides til å inkludere tiltak i selve Tonstadkrysset 

og Kolstadvegen i tråd med innspill fra AtB for å bedre fremkommeligheten til busser som skal til 

og fra Tonstad omstigningspunkt 

 

I innspill fra AtB skriver de at biltrafikken i Tonstadkrysset og Kolstadvegen er et betydelig hinder 

for busstilbudet mellom Tonstadkrysset og Flatåsen. I hovedsak er det linje 40 som blir hindret i 

stor grad. Ruten bruker for lang tid fra Tonstadkrysset til Tonstadkrysset 4 (Kolstadvegen 

vestgående), hvor overgang mellom M2 og L40 skal skje.  

 

AtB vil sterkt anbefale at man ser på tiltak i Tonstadkrysset og treffer tiltak for å fremme 

kollektivtrafikken. 

 

I foreløpig reguleringsplan er det regulert filterfelt for høyresvingende trafikk fra øst til på-rampe 

til E6 mot sør, og kollektivfelt i østgående retning i Kolstadvegen under E6-brua.   

 

 

Figur 19 Utsnitt reguleringsplan 
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5.1 Trafikk i vestgående retning 

I innspill fra AtB skriver de at biltrafikken i Tonstadkrysset og Kolstadvegen er et betydelig hinder 

for busstilbudet mellom Tonstadkrysset og Flatåsen. Det poengteres at trafikken fra Kolstadvegen 

til på-rampen til E6 i sørgående retning er i konflikt med bussen som skal i vestgående retning, 

og mangel på kollektivfelt i Kolstadvegen gjør at bussen blir stående i bilkø fram til 

Tonstadkrysset 4.  

 

Bildet under viser køen som står mellom Tonstadkryssene. I køen fra øst til vest i 

ettermiddagsrush, står trafikken stort sett i høyre felt.  

 

 

Figur 20 Kolstadvegen, februar 2021 (Foto: Rambøll, kk) 
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I forslag til reguleringsplan er det foreslått å lage eget høyresvingefelt for trafikk som kommer fra 

Østre Rosten og skal videre sørover på E6. For å kvalitetssikre behovet for denne bevegelsen ble 

det gjennomført en telling. 

 

Hvor mange kjører til høyre? 

 

Gjennomført telling mandag 8. januar 2021 

 

Resultatet: I tidsrommet 1440-1600 var det 

20 kjøretøy som svingte til høyre. Det er den 

minst brukte bevegelsen i krysset. Det har lite 

å si for kapasiteten i krysset at det blir bygd 

et eget filterfelt for denne bevegelsen. 

Utsnitt fra foreslått reguleringsplan 

 

 

Vi vil foreslå at filterfeltet ikke bygges dersom 

det er planlagt på grunn av kapasitet. 

Figur 21 Figur som viser mangel på behov for filterfelt for høyresvingende 

 

Utfordringene som ble observert med stillestående og saktegående kø fra øst til vest på 

Kolstadvegen var svært reelle den aktuelle observasjonsdagen. 

 

Dersom bussen skal komme raskere frem vil det være behov for eget kollektivfelt på strekningen. 

Den største utfordringen ligger i hvordan Tonstadkrysset vest skal reguleres for å se 

sammenhengen med trafikken fra sentrum. Dersom det skal gjøres endringer i selve krysset som 

skal hjelpe bussen frem foreslår vi at det gjøres mer omfattende studier av selve Tonstadkrysset 

(vest). 

 

Det er i utgangspunktet to muligheter til å etablere kollektivfelt mot vest: 

1) Som vist i reguleringsplanen frem til krysset. Feltet kan også tillates for høyresvingende 

biler siden de er så få. Det må etableres kollektivfelt på hele strekningen. 

Venstresvingefeltet kan sannsynligvis være kortere enn i dag slik at et av feltene under 

brua er kollektivfelt. 
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2) Forby venstresvingen fra øst. De må da ta en høyresving til E6 sør og ta av i kryss lenger 

sør. Dette er en teknisk mulig løsning, men vil føre til omveger for de som har sin 

korteste og naturlige kjørerute i dette krysset, og vil føre til flere kjørte kilometer. Denne 

løsningen vil føre til at vi får flere høyresvingende og kanskje behov for det skisserte 

filterfeltet i høyresving. 

 

Figuren under viser en skisse av alternativ 1 

 

 

Figur 22 Skisse alternativ 1 

Den største utfordringen ligger på vestsiden av krysset. Det må tilrettelegges for at det kan føres 

to felt over krysset samtidig (kollektiv og vanlig trafikk), eventuelt hver for seg med den 

kapasitetsreduksjonen det vil gi. Det vil mest sannsynlig bety at det må innføres rødt lys på 

filterfeltet fra rampen som i dag går utenom signalreguleringen med god kapasitet på rampen E6 fra 

sentrum. Det vil påvirke køforholdene fra E6. 

 

 

Figur 23 Kryss med Vestre Rosten, feltbruk på østsiden av krysset 

Proppen i systemet er Bjørndalsbrua, og det går ikke mer trafikk over den enn den kapasiteten 

den har å tilby. Det blir mer et spørsmål om hvor køen skal stå. I dagens regulering er det nesten 

ikke stopp på rampen fra E6 sentrum. Det betyr at fra Bjørndalsbrua og bakover mot 

Tonstadkrysset fylles det opp av trafikk fra byen. Trafikk som kommer Kolstadvegen fra øst mot 

vest vil i mange tilfeller ikke kunne benytte seg av den grønntiden de får fordi det ikke er plass å 

stille opp på motsatt side av krysset. Køen blir lang og stillestående, derfor vanskelig å komme ut 
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fra Østre Rosten også. Der oppleves det på samme måten; Trafikantene får ikke brukt grønntiden 

fordi det ikke er plass å kjøre til andre siden av krysset. 

 

5.2 Trafikk i østgående retning 

Det er regulert inn gjennomgående kollektivfelt mellom kryssene i østlig retning. 

 

 

Figur 24 Forslag regulering Kolstadvegen østgående 

Viser til rapportene 

• «Trafikkanalyse Kolstadvegen, Vestre Rosen – Ytre Ringveg. Foreløpig utgave». Asplan 

Viak, 610992-23. Datert 05.04.2018. 

• «Kapasitetsberegninger Tonstad omstigningspunkt og Østre Rosten» Rambøll, 23.03.2018 

• «Følsomhetsberegninger Tonstad omstigningspunkt» Rambøll, 20.03.2018 (input til 

rapport fra Asplan) 

 
Kapasitetsberegningene for omstigningspunktet viste at løsningen, som nå er dagens løsning, 

fungerte greit i normalsituasjon i østgående retning. Det ble likevel uttrykt bekymring for at nytt 

omstigningspunkt ikke var tilstrekkelig robust for avvikssituasjoner, som for eksempel hendelser i 
kryssområdet eller knyttet til stopp ved plattformene. Det ble derfor gjennomført 
følsomhetsberegninger med økt antall bussruter (innsatsruter), lange oppholdstider på holdeplass 
etc. Konklusjonen var:  
 

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

 

En variant midt imellom dagens løsning og utvidelse med nytt kollektivfelt under brua er en 
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mindre justering av løsningen øst for E6 slik at det er plass til én MetroBuss og én matebuss og at 

filterfeltet for høyresvingene trafikk flyttes noe sørover. En slik løsning er ikke tegnet ut men 

anbefales utredet.» 

 

Løsningen i den alternative varianten (avsnitt 2) ble bygget i forbindelse med omstigningspunktet. 

I normale driftssituasjoner ser dagens løsning med et kort kollektivfelt øst for E6 ut til å fungere 

godt. Det er likevel en god løsning å regulere kollektivfelt her for å sikre robusthet for 

kollektivtrafikken og rom for et styrket kollektivtilbud.  

 

I og med at biltrafikken skal rett fram, vil en midtstilt løsning fungere best slik at bussen slipper å 

veksle. I filterfeltet fra Vestre Rosten til Kolstadvegen går det ingen busser i rute i dag. Feltet er 

regulert til kollektivfelt, og benyttes i hovedsak av el-bil, taxi og utrykningskjøretøy. Disse må 

veksle over kollektivfeltet dersom de skal til E6, men det ansees ikke å utgjøre noe problem.  

 

5.3 Vurdering og konklusjon 

I vestgående retning anbefales det å ikke etablere filterfelt for høyresvingen, da det er svært lite 

høyresvingene trafikk. Det anbefales å etablere et ekstra felt som kollektivfelt (tillatt for 

høyresving). Kollektivfeltet føres gjennom krysset og ut i eget felt på vestsiden. Dette medfører 

ombygging av krysset i øst og vest. Signalvekslingene i krysset må gjennomgås på nytt for å 

sikre bussen framkommelighet.  

 

For en mer langsiktig og robust løsning bør det sees på det egentlige problemet i vestgående 

retning, som er tilbakeblokkeringen fra Bjørndalsbrua tilbake til krysset med Vestre Rosten, som 

igjen hindrer trafikken i Kolstadvegen.  

 

I østgående retning anbefales det etablering av kollektivfelt for å sikre robusthet for bussen og gi 

rom for økt kollektivtilbud. Kollektivfeltet bør være midtstilt slik at bussen slipper å veksle.  

 

 

6. SPØRSMÅL 4 - NULLVEKSTMÅLET 

Nullvekstmål 

 

I dette kapittelet har vi sett på hvordan de ulike tiltakene påvirker nullvekstmålet.  

 

Spørsmål 1- Omdisponere et av dagens kjørefelt til kollektivfelt 

En omdisponering av dagens kjørefelt til kollektivfelt vil gi dårligere kapasitet for trafikk på 

strekningen. Det har ikke vært en del av oppgaven å se på hva som kan forventes av endring av 

målpunkt, reisemiddel eller reisetidspunkt som en del av den reduserte kapasiteten. Det er 

ingenting som tyder på at dette vil skape mer trafikk, heller tvert imot. Det må likevel påpekes at 

det er en fare for at trafikken ledes til andre ruter og veger som ikke har kapasitet til denne 

trafikken. Disse vegene har også en høyere ulykkesrisiko enn hovedvegen.  

 

Spørsmål 1 – Dersom det bygges et nytt kollektivfelt sørover 

Vi har tatt utgangspunkt i at kollektivfeltet er bare for buss i rute. Dersom det bygges eget 

kollektivfelt bare for buss i rute vil det ha liten betydning for kapasiteten i forhold til dagens 

situasjon. Det går i størrelsesorden 50 busser i maksimaltimen i hver retning. I tillegg kommer 

tomkjøring og dubleringer. Det vil ikke ha betydning for etterspørselen. Det er viktig å 
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understreke at feltet ikke må åpnes for andre kjøretøy som har anledning å benytte kollektivfelt, 

eventuelt omdisponere feltet ved en senere anledning. 

 

Spørsmål 2- Sammenhengende kollektivfelt nordover 

På strekningen mellom Tonstad og Kroppan i dag tilbys det kapasitet tilsvarende 2 kjørefelt. 

Strekningen med to kjørefelt sørover setter maksimalkapasiteten. Når det i tillegg tilbys 

kollektivfelt på strekningen, endrer ikke det tilbudt kapasitet. 

 

Spørsmål 3 Kollektivfelt mellom Tonstadkryssene 

Endringene foreslått i reguleringsplanen vil ikke ha betydning for tilbudt kapasitet til biltrafikken. 

I retning vestover vil foreslåtte endringer ha betydning for framkommeligheten til 

kollektivtrafikken. I retning østover vil foreslått endring ha betydning for robustheten for bussens 

framkommelighet. 

 

Flettestrekningene på E6 sør for Tonstadkrysset 

I dag er det to felt på strekningen med bussholdeplasser og mer eller mindre direkteførte ramper 

til/fra E6. I reguleringsforslaget er det lagt inn tre felt fra av/på rampene i Tonstadkrysset og sør 

til punktet der utbyggingen over Heimdalsmyra ble avsluttet. Det tredje feltet er retardasjon/ 

akselerasjon/vekslingsstrekning. 

 

Tiltaket handler først og fremst om trafikksikkerhet. Det viktigste på denne strekningen er å få 

etablert en strekning som er lengre og mer trafikksikker for akselerasjon og retardasjon fra og til 

de to kryssområdene Tonstad og John Aas veg. Avstanden mellom disse kryssene er såpass kort, 

og kapasiteten på E6 begrenses av to felt hver retning ved Tonstadkrysset, og tiltaket i seg selv 

gir ikke en kapasitetsøkning. Det er ingen grunn til å anta at tiltaket fører til økt trafikk. Dette 

understøttes av en overordnet vurdering gjennomført av Statens vegvesen i Regional 

Transportmodell. Det er ikke kapasitetsproblem på denne strekningen i dag, noe som betyr at det 

ikke er noen begrensninger i dagens situasjon og dermed ikke bruk for et ekstra felt i forhold til 

avvikling, men tiltaket gir økt trafikksikkerhet.  

 

 

Figur 25 Flettestrekninger på E6 sør for Tonstadkrysset 
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7. BRT- SPØRSMÅL 5 

Alternative løsninger som vil gi en høystandard BRT-løsning på strekningen Tonstad-Sluppen. Det 

bør ses på systemløsninger som også kan bli aktuelle for et fremtidig Sluppen knutepunkt og 

gateprosjektene Holtermanns veg, Elgeseter gate og deler av Prinsens gate. 

7.1 Definisjon og avgrensning  

I rapporten «Plassering og utforming av kollektivfelt. BRT: Løsning for å fremme miljøvennlig 

transport» (Statens vegvesen rapporter nr 519. Datert april 2016), defineres en rekke kjennetegn 

for en BRT-løsning. Utdrag fra beskrivelse i rapporten er gjengitt under. 

 

 

 

BRT-konseptet består av flere element, benevnt fra 1-6 i utklippet over. I denne sammenheng er 

det først og fremst framkommelighet og bruk av kjørefelt som er etterspurt. Kollektivfelt i 

reguleringsplanen samsvarer med BRT-løsninger i at feltene skal forbeholdes kun for 

kollektivtrafikk. Trondheim kommune foreslår i sitt saksframlegg å vurdere fysisk adskilte 

løsninger.  

 

Ifølge rapporten ser det i internasjonal sammenheng ut til å være vanlig å velge midtstilte 

løsninger for BRT/høystandard bussløsninger. Årsaken er at dette gir en tydeligere fremheving av 

og identitet for busstrafikken, og at det også gir bedre framkommelighet både på strekninger og 

inn mot og gjennom kryss. 
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7.2 Utfordringer med å etablere sammenhengende løsninger 

Ønsket om fysisk adskilte løsninger, krever at det ikke er feltskifter eller mulighet for høyre eller 

venstresving tillatt i feltene, noe som gjør løsningene mer utfordrende.  

 

Det er flere utfordringer med å etablere full prioritet i egne kjørefelt eller bussgater med rette og 

tydelige linjestrekninger med jevn hastighet og uten brå stopp eller sidebevegelser. 

 

Kort oppsummert må bussen på strekningen mellom Tonstad og Sluppen forholde seg til 

feltskifter. På strekningen mellom Sluppen og sentrum er det vanskelig å få til egne felt på grunn 

av behov for høyre/venstresving i kryss og mangel på areal. Kommende avsnitt oppsummerer 

problemstillingene for de aktuelle kryssområdene og strekningene.  

 

7.2.1 Tonstadkrysset 

I retning sørover: I Tonstadkrysset skal den ene metrobussen til venstre, den andre til høyre og 

de har behov for å ligge i ulike felt inn mot krysset. Dersom BRT feltet er sidestilt er det mulig å 

velge dette som en hovedtrasé og avslutte ved holdeplassen ved Bjørndalsbrua. 

 

Det kommer inn en rampe fra Rv706 på strekningen. For at bussfeltet skal være uforstyrret må 

det ligge inn mot midten, mot venstre. Alternativet er at det må vurderes andre løsninger, for 

eksempel å ikke ha påkobling av rampa. Det kan også være en mulighet å avslutte BRT feltet før 

påkoblingen av rampen. 

 

I retning nordover: De fleste bussene kommer fra Tonstadkrysset og ligger til høyre ut fra 

Tonstadkrysset. 

 

Underveis til Sluppen tar det av en arm til Rv706, og i Sluppenkrysset tar Omkjøringsvegen av til 

høyre i den kortsiktige løsningen. For at ikke trafikk som skal av E6 skal forstyrre BRT feltet må 

BRT feltet ligge midtstilt, mot venstre i kjøreretningen. Bussene må veksle helt over fra høyre i 

Tonstadkrysset til helt venstre ved Sluppenkrysset. Feltene må starte/oppheves så tidlig at 

bussene rekker å veksle til riktig felt. 

 

7.2.2 Sluppenkrysset 

Dagens sluppenkryss krever at BRT løsningen ligger i midten, til venstre, for at bussene skal 

kunne gå uforstyrret. Det er vedtatt at dagens ramper skal utvides til to felt. For at bussen skal få 

sitt eget felt er det bare venstre felt som er ledig. 

 

I en fremtidig situasjon med løsningen som er foreslått i kommunedelplanen vil løsningen for buss 

måtte ligge til høyre. Det vil igjen kreve spesielle løsninger for av/på kjøring til Rv706 eventuelt at 

det ikke er mulig med av-/på ramper eller at løsningen med BRT standard ikke gjelder sør for av-

/påkjøringsrampene. 

 

7.2.3 Sluppen-sentrum 

Det har vært gjort utredninger knyttet til midtstilt/ sidestilt bussfelt på strekningen. Begge har 

fordeler og ulemper. Det er ikke avklart en endelig løsning og egne prosjekter pågår. De største 

utfordringene går på bruk av areal.  

• Ved å dedikere et kjørefelt til høystandard busstrase uten å tillate at trafikk kan bruke 

dette feltet til å svinge til venstre/høyre inn mot kryss, vil det føre til generelt lavere 

kapasitet i kryssene, behov for areal til nytt svingefelt eller forbud mot svingebevegelser. 
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• En midtstilt løsning vil kreve holdeplasser tilpasset den midtstilte løsningen. Midtstilte 

holdeplasser tar ofte noe større plass enn sidestilte. Også denne løsningen fører til lavere 

kapasitet i kryssene, behov for areal til nytt svingefelt eller forbud mot svingebevegelser. 

 

I alle de store kryssløsningene inn mot sentrum; Simens, Valøyvegen, Lerkendal, Prof. Brochs 

gate, sykehuskrysset og ved Studentersamfundet vil det være utfordrende å dedikere ett felt til 

høystandard bussløsninger. Alt etter valg av midtstilt eller sidestilt vil de ulike kryssområdene 

være utfordrende i den ene eller andre kjøreretningen. 

 

Det vil også være mulig med systemskifter underveis, men det undergraver konseptet og er med 

på å skape dårligere kapasitet på vegstrekninger og kryssområder. 

 

7.3 Vurdering og konklusjon 

For strekningen Kroppan-Tonstad er det vanskelig å peke på en god løsning i forhold til hvilket felt 

som bør velges til bussfelt. I og med at det er av- og påkjøringer på høyresiden av strekningene 

vil det i dagens situasjon være best å ha bussen midtstilt på strekningen og om mulig fortsette 

med det innover til sentrum. 

 

I en situasjon der løsningen i kommunedelplanen på Sluppen legges til grunn bør bussfeltene 

legges til høyre. Men da kan ikke ramper for av/påkjøring til Rv706 utføres som i dag. 

 

BRT-trase er noe man ikke kan løse på en enkeltstrekning, men må sees i en betydelig større 

sammenheng.  En BRT-løsning kan ikke løses i en enkelt reguleringsplan. Hvis man skal besvare 

dette spørsmålet må man i gang med en helhetlig større vurdering for hele kollektivsystemet. 

 

 

 

8. SAMMENSTILLING OG VURDERING 

Framkommelighet og trafikksikkerhet 

Hovedgrunn til å etablere egne felt for buss i rute er trafikksikkerheten. Det er lite forsinkelser for 

bussene i dagens situasjon. 

 

Omdisponering av et av dagens tre felt til kollektivfelt sørgående - Spørsmål 1 

Det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle dagens trafikkmengder med to felt i sørgående 

retning i Okstadbakkane. Ved etablering av to felt på ramper fra Omkjøringsvegen vil man i 

praksis flyttes dagens flaskehals fra rampene på Sluppen til Okstadbakkane. Flettingen med på-

rampen fra Osloveien vil være et kritisk punk for framkommeligheten for bussen og 

trafikksikkerheten ved to felt for bil.  

 

Det anbefales ikke å omdisponere ett kjørefelt til kollektivfelt.  

 

Tre felt nordgående, der et av feltene disponeres som kollektivfelt- Spørsmål 2 

Vi antar at alternativ med høyrestilt kollektivfelt er best fra Tonstad og nordover. Det vil bli svært 

krevende med fletting av mange trafikkstrømmer i et område like nord for Tonstadkrysset der det 

kan være stor fartsforskjell på trafikken/kollektivtrafikken, anbefales ikke. 
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På strekningen rett før og over Kroppanbrua er det forholdsvis flatt og antatt mer lik hastighet 

mellom trafikantgruppene. Med det som utgangspunkt vil vi anta at det er et tryggere sted å 

gjennomføre feltskifte for både buss og bil. 

 

På lang sikt (nytt vegsystem på Sluppen) kan kollektivfeltet fortsette fram til Holtermanns veg 

som høyrestilt kollektivfelt, men det må oppheves på strekningen som er nødvendig for trafikk 

som skal ta av til Rv706 Osloveien.  

 

Tiltak mellom de to Tonstadkryssene - Spørsmål 3 

I vestgående retning anbefales det å ikke etablere filterfelt for høyresvingen da det er svært lite 

høyresvingene trafikk. Det anbefales å etablere et ekstra felt som kollektivfelt (tillatt for 

høyresving). Kollektivfeltet føres gjennom krysset og ut i eget felt på vestsiden. Dette medfører 

ombygging av krysset i øst og vest. Signalvekslingene i krysset må gjennomgås på nytt for å 

sikre bussen fremkommelighet.  

 

For en mer langsiktig og robust løsning bør det sees på det egentlige problemet i vestgående 

retning, som er tilbakeblokkeringen fra Bjørndalsbrua tilbake til krysset med Vestre Rosten, som 

igjen hindrer trafikken i Kolstadvegen.  

 

I østgående retning anbefales det etablering av kollektivfelt for å sikre robusthet for bussen og gi 

rom for økt kollektivtilbud. Kollektivfeltet bør være midtstilt slik at bussen slipper å veksle.  

 

Nullvekstmål - Spørsmål 4 

Vi kan ikke overordnet se at noen av tiltakene vil gi økt trafikk. Overordnet kapasitet på 

strekningen Tonstad-Kroppanbrua vil være som i dag. 

 

BRT løsning - Spørsmål 5 

Vi ser ikke at det er mulig å ha en gjennomgående BRT løsning på strekningen Tonstad-Sluppen. 

Det blir for mye veksling av hvor bussfeltet må ligge for at ordinær trafikk skal kunne kjøre av og 

på både i Tonstadkrysset, av/på ramper til Rv706 og Sluppenkrysset. En BRT-løsning kan ikke 

løses i en enkelt reguleringsplan. Hvis man skal besvare dette spørsmålet må man i gang med en 

helhetlig større vurdering for hele kollektivsystemet. 
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APPENDIX 1 

AIMSUNMODELL TONSTAD 
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Aimsunmodell Tonstad 

Hensikten med modellen er å se hva som skjer ved å omdisponere et kjørefelt i sørgående retning 

fra Kroppanbrua til Tonstadkrysset.  

 

Fokuset i oppdatering av modellen er å få trafikken i 

sørgående retning korrekt og avviklingen i krysset med 

Vestre Rosten korrekt. Modellen stemmer sannysnligvis 

ikke helt korrekt ved omstigningspunktet, da det ikke har 

vært tellinger eller observarsjoner av området tilgjengelig 

mellom ferdigstillelse og korona-trafikk.  

 

Det er tatt utgangspunkt i Aimsunmodell etablert ifb 

byggeplan omstigningspunkt Tonstadkrysset, og oppdatert 

til Aimsun Next 20. Følgende oppdateringer er 

gjennomført: 

• Oppdatert geometri og bussruter 

• Kalibrering trafikkmatrise: 

• «Gammel» matrise, før 2019 med estimat 

for effekt av Hårstadkrysset og nytt 

omstigningspunkt 

• Tellinger 2021 på detektor-nivå, for å 

kalibrere svingebevegelser i krysset med 

Ytre Ringveg + bomstasjoner og nivå 1 

punkt for samme uke 

• Validering 

• Datasett: 2019 fra Aimsun 

Trondheimsmodellen fra nivå 1 punkt og 

bomstasjon  
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Kalibrering 

Modellen som er videreutviklet baserer seg på modellen som ble etablert ifbm byggeplanen for 

Tonstad omstigningspunkt. I ettertid har ny E6 sør, Hårstadkrysset og selve omstigningspunktet 

åpnet. Geometri er oppdatert deretter. Det nye vegsystemet har også ført til noe flytting av 

trafikkstrømmer. Det er derfor gjennomført en første kalibrering mot detektorer i signalanlegget 

med Ytre Ringveg for 2021, for å få oppdaterte svingebevegelser. Det er også gjennomført 

manuelle tellinger for krysset med Vestre Rosten for en time, for å få forholdet mellom 

svingebevegelsene her til å stemme sånn noenlunde.  Totaltrafikken i 2021 er ikke tilbake til 

normalsituasjon pga Korona.  

 

Ettersom modellen i hovedsak skal svare på problemstillinger som er mest gjeldende i 

ettermiddagsrush, er det lagt større arbeid i å kalibrere ettermiddag enn morgen. På grunn av 

begrenset med tid og mangel på muligheter for observasjon av faktisk avvikling etter åpning av 

de ulike tiltakene, er det fokusert på å få avviklingen på E6 i sørgående retning til å stemme. Det 

er usikkerhet rundt hvor godt modellen stemmer i Ytre Ringveg, Østre Rosten, Gamle 

Okstadbakkan og Sjetnanhaugen. 

 

Kalibrering mot detektorer og bomsnitt 2021 

Mot detektor og bomsnitt 2021 treffer modellen rimelig godt på de fleste bevegelser, med GEH <5 

på 76,35% og GEH <10 på 94%. Modellen har for mye trafikk på E6 i nordgående retning (på 

grunn av normaltrafikk mot koronatrafikk) og for lite i kollektivfeltet i sørgående rampe mot 

Flatåsen da det ikke er skilt på el-bil og annen biltrafikk. I krysset med Ytre Ringveg bommer 

modellen på venstresvingen fra Ytre Ringveg til Kolstadvegen, men rett fram fra avrampen på E6 

og trafikken i Kolstadvegen stemmer. Det mistenkes feil i detektor-uttaket (eller at biler kjører 

over to detektorer og blir dobbeltregistrert), da summene fra tellingene ikke går opp.  

 

Disse resultatene er etter kalibrering mot 2019 fra bomstasjon og nivå 1-punkt, dvs matrisen er 

oppjustert.  
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Kalibrering mot tellepunkt 2019  

 

2019-tallene for nivå 1 punkt og 

bomstasjonen er tatt fra Aimsun 

Trondheim-modellen. 

 

Mot bomsnitt og nivå 1-punkt for 

2019-tall stemmer modellen godt.  

 

Gjennomsnittlig GEH ligger på 1,17. 
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Fra bomstasjonene er det hentet ut trafikkmengde på 15-min nivå, og %-vis fordeling er benyttet 

som traffic profile på sonen fra E6 nord. Følgende fordeling er benyttet: 

 

 

 

Øvrig trafikk har følgende fordeling: 
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Validering 15min-nivå 

Trafikkmengden på 15-min intervallet er kontrollert opp mot tellepunkt på bomstasjonene og 

nivå1-punktet for 2019. Modellen treffer godt på fordelingen over rush. Punktene som faller over 

GEH 5 er stort sett for trafikken i nordgående retning, da matrisen er etablert basert på trafikken i 

sørgående retning.  

 

intervall GEH < 5 GEH <10 Gjennomsnitt 

1500-1515 71,43% 100% 3,7 

1515-1530 100% 100% 2,5 

1530-1545 71,43% 100% 3,1 

1545-1600 100% 100% 2,6 

1600-1615 85,71% 100% 1,9 

1615-1630 100% 100% 1,33 

1630-1645 57,14% 100% 4,3 

1645-1700 57,14 85,7% 4,4 

 

 

Reisetid og hastighet buss  

Vi har mottatt gjennomsnittlig reisetidsdata for Linje 1 og 2, mellom Kroppanbrua og Tonstad 1 

og Tonstad 4.  

 

Default kg/hp (vekt per hestekrefter) er basert på betydelig svakere busser enn vi har i 

Trondheim, og gjør at bussene holder en hastighet på 20-30 km/t opp Okstadbakkan. Dette 

stemmer ikke med virkeligheten. Nivået er derfor justert slik at bussene klarer 40-50 opp 

bakkene. 

 

Gjennomsnittlig reisetid for Metrobuss linje 1 og 2 fra modell er sammenlignet med observert 

reisetid. Modellen treffer svært godt for Linje 2. For linje 1 er det et avvik på 6-12 s.  

 

 Observert Modell (gjennomsnitt) 

Linje 1 Kroppanbrua – 

Tonstad 1 

283-287 s 295 s 

Linje 2 Kroppanbrua – 

Tonstad 4 

209-214 s 210 s 
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