
Tiltaket. Bakgrunn:
Trondheim Bystyre des. 2007:
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på stambussrutene i Trondheim:



Elgeseter bro april 2006



Prinsens gate juni 2008



Bussprioritering februar 2008:    

Leangen

Midtbyen

Sluppen

ÅDT Midtbyen: 

ca 75000



Ny bussprioritering 30.06.2008: 

Innføring av 5 km nye 

kollektivfelt på innfartsårene til/ 

fra og i Trondheim sentrum

Sørinnfarten: To av fire kjørefelt 

omgjøres til kollektivfelt

YDT Elgeseter bro: Ca 35 000

Særdeles restriktivt tiltak



Mange parter: Vegvesen, politi, kommune. 
Skiltplaner i 6 alternativer før enighet



Informasjon; husstandsbrosjyrer, leskur, 
bussboards, nettside (www.bedrebymiljo.no)

Mål: 95% skulle

kjenne til tiltaket

ved oppstart



Stor mediainteresse...



Utvikling i kjennskap til 
gjennomgående kollektivfelt
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Forbedret kollektivtilbud 18. august i 
Trondheim

• Økt kapasitet på flere ruter på sørinnfarten

• Flere ruter med 10 minutters tilbud i rushtidene 
(Heimdal, Kattem, Tiller, Risvollan, Dragvoll, 
Vikåsen/ Reppe, Flatåsen, Lade Byåsen/Buenget)

• Totalt ca 190 flere avganger på hverdager

• Effektivisering av rutekjøringen i Midtbyen (mindre 
kjøring gjennom sentrum med halvtomme busser)



Regionale pendelruter i Trondheimsregionen. 
Fra 18. august 2008

Stjørdal

Melhus

Orkanger/ 

Fannrem

Støren

Trondheim

Hommelvik

Trondheim S

Klett

Fannrem/ Orkanger-Stjørdal 

(30/60 min tilbud rush/ ikke rush)

Melhus-Hommelvik- Stjørdal 

(15/30 min tilbud)



Effekter av gjennomgående kollektivfelt. 
Framkommelighet på sørinn- og utfarten

• Morgenrush

– Busstrafikken: Går uhindret forbi i 
kollektivfeltene

– Biltrafikken: Stort sett god avvikling 

• Middagsrush

– Bussene kommer raskere fram, men

– Noe problemer i Midtbyen; 
forbedringspotensial for kollektivtrafikken

– Mer bilkø i Midtbyen (Prinsens gt/ Elgeseter 
bro)



Holtermanns vegen, fredag 31. 
oktober kl 08.05



Holtermanns vegen, fredag 31. 
oktober kl 08.05



Holtermanns vegen, 18. august kl 0800



Holtermanns vegen, 18. august kl 08.05



Holtermanns vegen, fredag 31. 
oktober kl 08.10



Elgeseter gate, fredag 31.10 kl 08:10



Prinsens gt august 2008, middagsrush



Elgeseter bro august 2008, middagsrush



Reaksjoner: 
Adresseavisa, 1. side 14. august:



Reaksjoner: Næringsforeningen misfornøyd; 
Bragstad til Transportforum”



Reaksjoner: TT fornøyd;
Hovedverneombud Sehm i TT i Byavisa:

På dag én med Trondheims nye og sammenhengende 

kollektivfelt, blir vi med hovedverneombud Harald Sehm i Team 

Trafikk på busstur gjennom sentrum. 

Trafikken er i ferd med å tetne, og det begynner å bli køer både 

her og der. Omgjøringen av «2+»-feltene til rene kollektivfelt og 

opprettelsen av kollektivfelt på flere nye strekninger har 

hovedverneombudet stor tro på. 

– Bussen har nå større sjanse til å være i rute. Vi vil også klare å 

frakte mer folk med det samme mannskapet, sier Sehm. 

På vei opp Elgesetergate står trafikken nesten stille forbi 

Studentersamfudet og St. Olavs Hospital. To biler foran oss 

oppdager at de er i et kollektivfelt og forsøker å komme seg inn 

igjen. Bussjåføren venter tålmodig på at bilen skal få skviset seg 

inn i den nærmest stillestående køa. 

– Det er jo første dagen dette, så en del kjører nok på gammel 

vane, men jeg er imponert over at de nye feltene respekteres sier 

Sehm. 



Middagsrush: Noen problemer, også for buss 
i Midtbyen: 

1. Bilistene respekterer ikke ny skilting i 
Olav Tryggvasons gate. => køoppbygging 
også for bussene

2. Bilistene er utålmodige og kjører ut i 
lyskryssene før det er klart. => sperrer 
for kryssende trafikk inkl bussene i 
kollektivfeltene

3. Snikkjøring i Dronningens gt- Torget-
Kongens gate (”Gjennomkjøring forbudt, 
gjelder ikke buss”)



Olav Tryggvasons gate, krysset med Munkegata. 

Bilistene respekterer ikke ny skilting => kø for bussene i OT



Prinsens gt, krysset med Erling Skakkes gt. Bilistene er utålmodige og 

kjører ut i lyskryssene før det er klart. => Sperrer også for bussene



Bussene i Kongens gt hindres også pga blokkering av kryssene i Prinsens 

gt- Kongens gt/ Erling Skakkes gate



2630

47

Antall kjøretøy som sperrer for øvrig trafikk, kl 15.30- 16.15 onsdag 27. august i 

krysset Prinsens gt- Erling Skakkes gate:

Nesten kontinuerlig feilkjøring



Overvåking

• Politiet på mc i Prinsens gt 
x Erling Skakkes gate:

– Alle kjører korrekt!

– Trafikkavviklingen 
betydelig bedre for 
alle!

– Overvåking virker, men 
ressursmangel hos 
Politiet



Fra Adressa- bloggen om 
kollektivfeltene (oktober 2008)

• ”Og tro det eller ei, det tok hele 10 minutter før 
bussen kom seg over lyskrysset!! Hvorfor? Fordi 
hver gang det var grønt for trafikken i Prinsensgt 
skulle alltid tre biler mer enn det var plass til på 
død å liv kjøre på grønt. Resultatet ble lang kø inn 
i krysset, noe som gjorde det umulig for bussen å 
svinge rundt til den helt tomme fila på utsida”

• ”Kjøre uti kryssan nettopp for å årn kaos da 
vettu. Skjønt du itj det du da..”

• ”Gi bæng i bussan æ ja. Lage så my kaos som 
overhodet mulig. Ska æ først stå i kø, så ska æ 
sannelig ha litt underholdning i "dæffensteikefolk" 
fra byn som sett i biln/bussn sin å e så 
sintsåsint..” 



Problemer/ utfordringer

• ”De nye kollektivfeltene i 
Trondheim gir nye utfordringer 
for blålysetatene”

• Politiet september:

– Tester ut hva som gir best 
framkommelighet og best 
sikkerhet; med eller uten 
sirener

– Nettmøte Adressa/ Politiet: 
”Det er riktig at 
kollektivfeltene faktisk har 
lettet fremkommeligheten 
for utrykningskjøretøy på 
enkelte steder” 



Problemer/ utfordringer

• Næringslivs-
trafikken opplever 
mer bilkø enkelte 
steder

• Jo flere bilister som 
kan velge bort bilen 
til/ fra arbeid, jo 
bedre framkom-
melighet for alle

• Viktig å få enda flere 
til å velge gang, 
sykkel og kollektivt



Personbilistenes mulighet for å endre 
reisemiddel (Norfakta 2006 og 2007)

Alternativ til bruk av bil til jobb/ studier
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Evalueringer

• Asplan Viak gjennom Vegdirektoratets prosjekt 
”Miljøvennlig bytransport”:

1. Kjøretidsmålinger mellom Tempe og Leangen med 
buss i juni og september

2. Kjøretidsmålinger med bil på 3 av Vegvesenets 5 
faste kjøreruter (rutene via sentrum) i september

3. Endringer i reisemiddelfordelingen ved Byporten

4. Markedsundersøkelse om tilfredshet med 
kollektivfeltene i september: 

• Mål: >80% fornøyd blant de som har en mening



Evalueringer

• Trondheim kommune 

– Registrering av trafikk på sideveger 

– 16 tellepunkt

– 4 uker i juni- 5 uker i september

• Egne registreringer Statens vegvesen Sør-
Trøndelag distrikt

– Tellinger, kjøretidsmålinger



Evalueringene

• Flere usikkerheter i førsituasjonen i juni 2008

– Færre reg. i førsituasjonen enn planlagt pga 
busstreik

– Vegarbeid sørutfarten 

– Relativt tett inn på skoleslutt

• Viktig også å sammenligne med tidligere
registreringer:

– Vegvesenets årlige målinger av framkommelighet 
for buss (”Måleindikator S1.1”) fra 2004- 2007 

– Vegvesenets årlige målinger på fem faste kjøreruter 
på hovedvegnettet i Trondheim fra 2002- 2006
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Innenfor 

”Kollektiv-

buen” år 

2005

Innenfor ”Kollektivbuen” år 

2008 etter innføring av 

gjennomgående 

kollektivfelt

Endring 

i 

prosent

Gjennomsnitt 

morgenrush inn 

til sentrum fra 

sør og øst

16 km/t 18,6 km/t + 16%

Gjennomsnitt 

ettermiddagsrush 

ut fra sentrum 

mot sør og øst

13 km/t 16,3 km/t + 25%

Asplan- evalueringen: Hastighet buss innenfor 
kollektivbuen i rushretning. 

Bystyrets mål: 25% økning fra 2005



Asplan- evalueringen: Endring i 
reisemiddel

• Innfarten fra sør (Byporten) pr 4 rushtimer (i 
rushretningene):

– 2000 færre personer i bil (vel 1700 færre biler)

– Belegget i bil økt fra 1,3 til 1,4

– Ca 600 flere med buss

– Ca 600 flere med sykkel og mc/ moped

• Flere har valgt andre veger øst for Elgeseter gate



Evaluering: Endring i døgntrafikk
Kommunen, Statens vegvesen

Elgeseter bro: Gj.snitt 

5 hverdager: - 4400
Klostergata: + 700

SPAndersens v: + 600

Høgskoleringen: + 900

Nonnegata: - 300



Evaluering:
Vegvesenets 
årlige registreringer 
av kjøretid med bil.

5 hovedruter

September 2008:
3 sentrumsnære ruter 
registrert av Asplan, 
de to øvrige av 
Statens vegvesen 



Utvikling kjørehastighet bil- Trondheim- Hovedvegnettet.

2 uker medio september

3
3
,1

3
1
,4

3
0
,8

3
0
,3

2
9
,1

2
9
,9

3
2
,6

3
1
,5

2
9
,6

2
9
,5

2
7
,9

2
6
,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

 Ik
ke

 re
g.

20
08

År

K
m

/ 
t

Morgen kl 07.30- 08.30

Middag kl 15.30- 16.30

Evaluering: Kjøretidsmålinger bil



Evaluering: Hastighet stambussrutene i 
Trondheim (5,7 og 46)

Utvikling gjennomsnittlig reisehastighet stambussrutene i 

Trondheim 
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Evaluering: Ulovlig kjøring i kollektivfeltene på 
Elgeseter bro, mandag 25. aug. kl 15- 16

Antall ulovlig: Personbil, varebil, lastebil totalt 45

Antall totalt: Personbil, varebil, lastebil 1425

Prosent ulovlig 3%

Prosent ulovlig i sambruksfeltet Elgeseter bro, april 2006: ca 20%



Andel trafikk over Elgeseter bro, 25.08.2008 kl 15- 16
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Evaluering. Tilfredshet med tiltaket

Holdning til gjennomgående kollektivfelt til/ fra Trondheim sentrum- de 

som har en mening
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Evaluering: Tilfredshet med tiltaket. 
Oktober 2008

Holdninger til kollektivfeltene, de som har mening
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Evaluering: Årsak til misnøye



Kortversjon av evalueringene

• Trenden med stadig dårligere framkommelighet for 
busstrafikken er snudd. Økning i hastighet i 
”Kollektivbuen” og på stambussrutene

• Framkommeligheten for bil på vegvesenets 5 faste 
kjøreruter (hovedvegnettet) er blitt noe bedre i 
morgenrush og noe dårligere i middagsrush

• Betydelig endring i reisevaner på innfarten fra sør; 

– Totalt sett færre i bil

– Større andeler kollektivt, sykkel, mc/ moped

– Økt belegg i personbilene

– Flere velger alternative kjøreruter øst for Elgeseter gate 

• Mange fortsatt misfornøyd med reguleringene



Lett å glemme at det var køer før: Prinsens gate april 2006



Juni 2008: Forskjellen da og nå var at også bussene sto i samme køen



Kollektivfeltene i Trondheim:

• En bra start. Men:

• Hastigheten fortsatt for lav

• Ikke jevn nok flyt for kollektivtrafikken. Årsaker:

• For mange forstyrrelser pga 

– Av biltrafikkens svingebevegelser i kryss

– Av signalanlegg

– For mange busser (med for lavt belegg)

• Holdeplassene for dårlige mht universell utforming, 
informasjon, kvalitet



26 åpninger for svinge-

bevegelser i kryss t/r i 

kollektivbuen

Sluppen

Strindheim



Signalanlegg

64 anlegg t/r i kollektivbuen

Sluppen

Strindheim



Framkommelighetstiltak Trondheim 
høst 2008/09

Østre Rosten

Husebytunet

Strindvegen

Skovgård

Rotvoll- Gildheim

Høgskoleringen



Andre måter å tenke på franske byer

• Bus Rapid Transit, eksempel

– Nantes

– Lorient 

– Caen

– Rouen



Nantes. 4- felt veg nedbygd til 2 felt og 
”BusWay” midt i gata. ÅDT 54000 –> 26000. 
Høystandard stasjoner



Lorient. Bussene midt i gatene , og midt i 
rundkjøringene, med forkjørsrett. Flate traseer



Lorient. Høystandard holdeplasser, 
universell utforming, alle like



Caen. Styringssystem leder bussen tett og presist 
inn til holdeplassene (universell utforming)



Rouen. Høystandard bussystem med optisk 
ledingssystem inn mot holdeplass (universell utforming)



”Franske” konseptene oppsummert

By Hovedkonsept

Alle fire Tenker bane- sporveg. Overfører de positive særtrekkene 
med bane til helt nye busskonsept- løsninger

Nantes ”BusWay”- 7 km egen busstrase med 15 høystandard 
stasjoner, kollektivfelt midt i gatene, nedprioritering av 
framkommelighet og kapasitet med bil

Lorient ”Triskell”- 6 km trase gjennom sentrum med høystandard 
holdeplasser, og tydelige, flate og plane kollektivfelt midt 
i gatene

Caen 21 km høystandard trolleybusstrase gjennom sentrum, 
med ”skinne” -ledingssystem for å oppnå universell 
utforming

Rouen Metrobuss ”Teor” i 29 km øst- vestgående trase, med 
optisk ledingssystem for å oppnå universell utforming



Min konklusjon:

Trondheims bussystem må utvikles i retning av et virkelig høystandard kollektivsystem.

Færre ruter, større busser, midt i gata der det er mulig, færre signalanlegg, høystandard hpl



Takk for oppmerksomheten!



Evaluering: Endring i trafikk, Statens vegvesens 
tellepunkt nivå 1, Kroppan bru E6 sør

Endring trafikk Kroppan bru
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