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1. INNLEDNING 
Det er laget en trafikksimuleringsmodell i programvaren Aimsun for Innherredsveien fra Bakke bru til 
Saxenborg allé. Modellen er opprettet i forbindelse med «Gateprosjekt Fornying av 
Innherredsveien». Modellen skal brukes aktivt i arbeidet med å utarbeide og vurdere ulike forslag til 
alternativer og løsninger for gaten. Til kalibrering av modellen er dagens situasjon etablert. Dagens 
situasjon er gaten slik den ser ut per januar 2019. Trafikkgrunnlag og oppbygging er videre beskrevet 
i kapittel 2 Trafikkgrunnlag. 

Dette notatet omfatter vurderinger av tiltak knyttet til den østre delen av strekningen, delstrekning 
øst, Bassengbakken – Saxenborg allé, og tar for seg resultater fra modellberegningene med fokus på 
fremkommelighet for busstrafikken.  Øvrige tema relatert til trafikksikkerhet og andre forhold for 
trafikantene vil bli omtalt i et eget vurderingsnotat for strekningen. 

Følgende er forventet utredet innenfor tema trafikkavvikling (hentet fra konkurransegrunnlaget): 

«Optimalisering av feltbruk, kryssløsninger, vurderinger av bredder og løsninger for gående og 
syklende på langs og på tvers av gatene er en viktig del av innledende fase av prosjektet. Trafikale 
vurderinger er en del av dette, for å komme frem til anbefalt løsning. Vurderinger splittes på 
delstrekninger der det er naturlige skiller i bruk av gata.» 
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2. TRAFIKKGRUNNLAG 
Trafikktall som ligger til grunn for oppbygging av Aimsun-modellen er i hovedsak registrert 22.01-
24.01.2019. I tillegg er tall innhentet for prøveprosjektet i Innherredsveien, registrert i perioden 
05.06-06.08.2018. Registreringene fra prøveprosjektet for biltrafikk brukes som svingeandeler i 
kryssene hvor andre data ikke er tilgjengelige. Trafikanter som er lagt inn i modellen: Gående, 
syklende, busstrafikk (AtB-ruter, Flybussruter) og biltrafikk.  

Det er dagens trafikk som er lagt til grunn i utredningsalternativene. I tillegg er det gjort 
følsomhetsberegninger med økt gang- og sykkeltrafikk, samt endrede nivåer på biltrafikken.  

Aimsun-modellen er bygget opp for ettermiddagsrush kl. 15.00-17.00. Trafikknivået er høyere om 
ettermiddagen enn om morgenen. Det er gjort en sammenligning av trafikknivå morgen og 
ettermiddag basert på registreringen fra 2018, se Figur 1 og Figur 2. Basert på disse tallene er det 
konkludert med at løsninger som er modellert med ettermiddagstrafikken også vil ivareta 
trafikksituasjonen om morgenen. 

Det er ikke mye gjennomgangstrafikk på hele strekningen i dag pga. påbudt høyre og venstresving for 
biltrafikk i krysset med Stadsingeniør Dahls gate. Det er likevel en god del trafikk som kjører rett frem 
både lovlig som buss og taxi, men også vanlig biltrafikk som kjører ulovlig. Dette betyr likevel ikke 
avviklingsproblemer på strekningen i dag. Ved endret løsning, eller om trafikken øker, vil ulovlig 
gjennomgangstrafikk kunne bidra til forsinkelser for busstrafikken på den østre strekningen. 

 
Figur 1. Registrert trafikk i krysset Innherredsveien x Thomas von Westens gate, kl. 07-09 og kl. 15-17 

 
Figur 2. Registrert trafikk i krysset Innherredsveien x Stadsingeniør Dahls gate, kl. 07-09 og kl. 15-17  
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3. ALTERNATIVER 
I arbeidet med å komme frem til et anbefalt alternativ er flere alternative løsninger på strekningen 
modellert og vurdert, se nærmere omtale i kapittel 5. Videre følger en beskrivelse av alternativene 
som er modellert i Aimsun, som er relevante å sammenligne i vurderingen av måloppnåelse: 

1. Dagens situasjon 
2. 0-alternativet (Rutestrukturen fra 3. august 2019 de geometriske løsningene som skal være 

etablert til den dagen) 
3. Alternativ 1 med løsning 5 i øst (Alt 1Ø5) – Anbefalt alternativ 

Alle alternativer har dagens flybusstilbud og flybussene stopper på alle holdeplasser. Løsningen tar 
høyde for en videreføring av dagens flybusstilbud. Det er i tillegg kjørt en følsomhetsberegning uten 
flybuss for å vurdere effekten er av at flybusser ikke stopper på samme holdeplassene som 
MetroBusser. Dette er omtalt videre i kapittel 5.2.1. 

3.1. Dagens situasjon 
Dagens situasjon inkluderer dagens geometriske utforming med dagens holdeplassløsninger og 
rutestruktur. I øst vil det si som i prøveprosjektet fra Bassengbakken til Saxenborg allé.  

3.1.1. Holdeplasser – Dagens situasjon 
 

Tabell 1: Oversikt over holdeplasser, utforming og antall passeringer i rush for Dagens situasjon 

Holdeplass Utforming 

Antall 
passeringer  
mellom 
kl. 15 og 17 

Bakkegata østover Busslomme 95 

Bakkegata vestover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 93 

Solsiden østover Kantsteinstopp i kollektivfelt (med forbikjøringsmulighet) 95 

Solsiden vestover Kantsteinstopp i kollektivfelt (med forbikjøringsmulighet) 93 

Strandveien østover Busslomme 99 

Strandveien vestover Busslomme 103 

Buran østover Busslomme 87 

Rosendal østover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 95 

Rosendal vestover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 88 

Rønningsbakken østover Kantsteinstopp med forbikjøringsmulighet 95 

Rønningsbakken vestover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 96 

Saxenborg allé østover Busslomme 95 

Saxenborg allé vestover Busslomme 96 

 

3.1.2. Feltbruk – Dagens situasjon  
I dagens situasjon er det 2 kjørefelt over Bakke bru fra sentrum og frem til rundkjøringen ved 
Bakkegata. Mellom rundkjøringen ved Bakkegata og rundkjøringen ved Bassengbakken har 
strekningen 4 kjørefelt med kollektivfelt i høyre kjørefelt. Inn mot kryssene ved Nonnegata utvides 
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vegen med venstresvingefelt fra Innherredsveien i begge retninger, i tillegg til at sidevegene er 
utvidet til 2 kjørefelt inn mot krysset. I krysset ved Beddingen utvides vegen med venstresvingefelt 
fra Innherredsveien mot Beddingen, i tillegg til at Beddingen er utvidet til 2 kjørefelt inn mot krysset. 
Bassengbakken har ett kjørefelt i hver retning ved rundkjøringen, mens Dyre Halses gate har ett 
kjørefelt inn mot rundkjøringen og 2 kjørefelt ut. Det er 2 sirkulerende felt i rundkjøringen. Det er et 
avkjøringsfelt fra Innherredsveien opp til Rosenborg gate for trafikk fra sentrum. 

Langs den østre strekningen fra rundkjøringen ved Bassengbakken til Saxenborg allé er det 
2 kjørefelt. I østlig retning er vegen utvidet med venstresvingefelt fra Innherredsveien mot 
Mellomveien og mot Thomas von Westens gate, i tillegg til en utvidet med ett ekstra kjørefelt forbi 
holdeplassen Rønningsbakken som sikrer forbikjøringsmulighet for øvrig trafikk. I vestlig retning er 
vegen utvidet med venstresvingefelt fra Innherredsveien mot Stadsingeniør Dahls gate. Stadsingeniør 
Dahls gate er også utvidet til 2 kjørefelt inn mot krysset.  

Langs hele den østre strekningen er det langsgående sykkelveg i på nordsiden av vegen for sykling i 
begge retninger. Sykkelvegen har eget sykkelsignal i signalanlegget ved Mellomveien. I øvrige kryss 
krysser sykkelvegen sidevegene over gangfelt på fotgjengersignal og uregulerte gangfelt.  

3.2. 0-alternativet 
0-alternativet tar utgangspunkt i dagens geometriske løsninger og kombinerer denne med ny 
rutestruktur og planlagte holdeplassløsninger fra 3. august 2019.  

3.2.1. Holdeplasser – 0-alternativet 
Tabell 2: Oversikt over holdeplasser, utforming og antall passeringer i rush for 0-alternativet 

Holdeplass Utforming 

Antall 
passeringer  
mellom 
kl. 15 og 17 

Bakkegata østover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 68 

Bakkegata vestover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 60 

Solsiden østover Kantsteinstopp i kollektivfelt (med forbikjøringsmulighet) 68 

Solsiden vestover Kantsteinstopp i kollektivfelt (med forbikjøringsmulighet) 60 

Strandveien østover Busslomme (Kun flybuss) 12 

Strandveien vestover Busslomme 91 

Buran østover Busslomme 84 

Rønningsbakken østover Kantsteinstopp med forbikjøringsmulighet 96 

Rønningsbakken vestover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 91 

 

Holdeplassene Rosendal og Saxenborg allé utgår i fremtidig rutestruktur.  

I østgående retning vil ikke busser som skal mot Mellomveien ha mulighet til å benytte holdeplassen 
Buran. Som et alternativ vil bussene stoppe på en holdeplass i Mellomveien like etter krysset. Denne 
holdeplassen er utenfor modellområdet.  

3.2.2. Feltbruk – 0-alternativet 
Alternativet tar utgangspunkt i geometrien i dagens situasjon. Kun hodeplassløsninger er endret og 
har utforming som beskrevet i Tabell 2. 
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3.3. Alternativ. 1 med løsning 5 i øst (Alt 1Ø5) 
Alternativ 1Ø5 er en løsningsvariant i den østlige delen av Innherredsveien. For den vestlige delen av 
vegen er det tatt utgangspunkt i 0-alternativet med dagens geometriske utforming og 
bussholdeplasser i henhold til midlertidige holdeplasser fra august 2019. 

Alternativet er simulert med en 50% økning av antall gående og en 30% økning av antall syklister 
sammenlignet med dagens situasjon. Økningen er et anslag på økning av antall syklister og 
fotgjengere 20 år frem i tid dersom nullvekstmålet nås og all trafikkvekst tas med kollektivtrafikk, 
sykkel og gange. Biltrafikk og antall busser er ikke økt i beregningene. 

3.3.1. Holdeplasser – Alt1Ø5 
 

Tabell 3: Oversikt over holdeplasser, utforming og antall passeringer i rush for Alt1Ø5 

Holdeplass Utforming 

Antall 
passeringer  
mellom 
kl. 15 og 17 

Bakkegata østover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 68 

Bakkegata vestover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 60 

Solsiden østover Kantsteinstopp i kollektivfelt (med forbikjøringsmulighet) 68 

Solsiden vestover Kantsteinstopp i kollektivfelt (med forbikjøringsmulighet) 60 

Strandveien østover Busslomme (Kun flybuss) 12 

Strandveien vestover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 91 

Buran østover 

Kantsteinstopp med forbikjøringsmulighet for 
venstresvingende 

 

84 

Rønningsbakken østover 
Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet (flyttet 
østover) 

96 

Rønningsbakken vestover Kantsteinstopp uten forbikjøringsmulighet 91 

 

Holdeplassene Rosendal og Saxenborg allé utgår i fremtidig rutestruktur.  

I østgående retning vil ikke busser som skal mot Mellomveien ha mulighet til å benytte holdeplassen 
Buran. Som et alternativ vil bussene stoppe på en holdeplass i Mellomveien like etter krysset. Denne 
holdeplassen er utenfor modellområdet.  

3.3.2. Feltbruk – Alt1Ø5 
 

Alternativet tar utgangspunkt i geometrien i 0-alternativet for den vestlige delen. Langs den østlige 
delen er følgende endringer i forhold til 0-alternativet gjennomført: 

- Holdeplassutformingen er endret i tråd med Tabell 3. 
- Sykkelvegen er forlenget rundt rundkjøringen ved Bassengbakken og krysser i plan over Dyre 

Halses gate og Bassengbakken.  
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- Gangfelt over Bassengbakken er forskjøvet nærmere rundkjøringen.  
- Dyre Halses gate ut av rundkjøringen ved Bassengbakken er snevret inn til ett kjørefelt forbi 

nytt gangfeltet.  
- Signalregulert gangfelt over Innherredsveien øst for rundkjøringen ved Bassengbakken er 

flyttet nærmere rundkjøringen og signalreguleringen er fjernet. 
- Venstresvingefeltet fra Innherredsveien mot Mellomveien er forlenget forbi nytt 

kantsteinstopp for å sikre at venstresvingende kommer inn i svingefeltet selv om 
bussholdeplassen er fylt opp. 

- Venstresvingefelt fra Innherredsveien mot Stadsingeniør Dahls gate er fjernet. Signalplanen i 
krysset er uendret fra dagens situasjon. 

- Signalregulering fjernet i gangfeltet ved Saxenborg allé.    
- Gangfelt over Innherredsveien øst for krysset med Thomas von Westens gate er lagt til 

grunn.  
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4. RESULTATER FRA BEREGNINGENE 

4.1. Fremkommelighet buss 
Simulert reisetid for buss gjennom området mellom Bakkegata og Saxenborg allé er vist i Tabell 4,  
Figur 4 og Figur 5.  Det er viktig å poengtere at reisetiden som er vist i tabellen nedenfor, og i de 
videre resultatene i notatet, gjelder hele strekningen Bakkegata – Saxenborg allé, men at de 
geometriske tiltakene som er analysert i variantene av Alternativ 1 kun er lagt inn i østre del av 
Innherredsveien på strekningen Bassengbakken – Saxenborg allé. 

 

Tabell 4: Gjennomsnittlig simulert reisetid på strekningen mellom Bakkegata og Saxenborg allé 
Alternativ Bakkegata – Saxenborg allé Saxenborg allé - Bakkegata 

Dagens situasjon 7 minutter og 50 sekunder 7 minutter og 30 sekunder 

0-alternativet 6 minutter og 50 sekunder 7 minutter og 10 sekunder 

Alt1Ø5 7 minutter og 10 sekunder 8 minutter og 10 sekunder 

 

Redusert reisetid fra dagens situasjon til 0-alternativet har sammenheng med ny rutestruktur der 
antallet holdeplasser på strekningen er redusert, i tillegg til at noen av holdeplassene betjenes av 
færre avganger enn tidligere.  

Den økte reisetiden fra 0-alternativet til Alt1Ø5 er i all hovedsak knyttet til det økte antallet gående 
og syklister. Uregulerte gangfelt over Innherredsveien, og svingende trafikk fra hovedvegen i samme 
fase som gående over sidevegene i flere av signalanleggene, er med på å redusere 
fremkommeligheten for buss langs Innherredsveien. Figur 3 viser ulike situasjoner i 
simuleringsmodellen som skaper økt reisetid for busstrafikken.  
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Figur 3. Stillbilder hentet fra simuleringsmodellen som viser situasjoner som skaper økt reisetid for 
busstrafikken med økt gang- og sykkeltrafikk.  
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Figur 4: Reisetid med buss mellom Saxenborg allé og Bakkegata 
 

 

 

Figur 5: Reisetid med buss mellom Bakkegata og Saxenborg allé 
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4.2. Gående og syklende 
Det er viktig med god tilrettelegging for gående og syklende. I arbeid med kryssløsninger er det stort 
fokus på de signalregulerte kryssene og hvordan de gående og syklende er best ivaretatt. Korte 
ventetider og minst mulig konflikt mellom trafikantgrupper for god trafikksikkerhet etterstrebes. 
Tabell 5 viser en oppsummering av valgte signalplaner og hvordan de er tilrettelagt med tanke på 
ventetider for gående og syklende. Det er små endringer i ventetid (rødtid) og grønntid for gående og 
syklende sammenlignet med i dag.  Ventetider er lave og ligger hovedsakelig på 20-50 sekunder.  

 

Tabell 5: Rødtid og Grønntid for signalregulerte gangfelt i Dagens situasjon og Alt1Ø5 

Fotgjengerovergang 
Dagens Alt1Ø5 

Rødtid 
(sek) 

Grønntid 
(sek) 

Rødtid 
(sek) 

Grønntid 
(sek) 

Gangfelt ved Saxenborg allé 166 14 - - 
Thomas von Westens gate 23 22 23 22 
Innherredsveien øst for Thomas von Westens gate - - 37 8 
Anders Buens gate 26 31 26 31 
Stadsingeniør Dahls gate 36 21 36 21 
Innherredsveien vest for Stadsingeniør Dahls gate 46 11 46 11 
Innherredsveien øst for Stadsingeniør Dahls gate 46 11 46 11 
Mellomveien 17 19 17 19 
Innherredsveien øst for Mellomveien 22 14 22 14 
Gangfelt over Innherredsveien øst for rundkjøring v/ 
Bassengbakken 

60 13 - - 
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5. ALTERNATIV SOM ER UNDERSØKT I TRAFIKKANALYSEN 

5.1. Utredningsalternativ 
Det er i denne fasen undersøkt ulike varianter av løsninger for den østlige delen av Innherredsveien. 
For den vestlige delen av Innherredsveien er det tatt utgangspunkt i 0-alternativet med dagens 
geometriske utforming og bussholdeplasser i henhold til midlertidige holdeplasser fra august 2019.  

Alle variantene som er testet tar utgangspunkt i et alternativ 1 for den østlige delen, derav navnet 
Alt1Ø. Nummereringen etter Ø i navnet indikerer hvilken variant av løsningen i øst som er lagt inn. 

Videre følger en beskrivelse av de ulike variantene som er testet ut. 

5.1.1. Alt1Ø1 – To kjørefelt uten svingefelt 
Alt1Ø1 bygger på en nedstrippet løsning av 0-alternativet med ett kjørefelt i hver retning uten 
svingefelt inn mot kryss (alternativ 1). Unntaket er Stadsingeniør Dahls gate som har beholdt 
2 kjørefelt inn mot krysset. Se Figur 6.  

Sykkelvegen på nordsiden av Innherredsveien er forlenget rundt rundkjøringen ved Bassengbakken 
og krysser i plan over Dyre Halses gate og Bassengbakken. Dyre Halses gate ut av rundkjøringen ved 
Bassengbakken er snevret inn til ett kjørefelt forbi nytt gangfeltet. Gangfeltet over Bassengbakken er 
forskjøvet nærmere rundkjøringen. 

De signalregulerte gangfelt i øst blir gjort om til ordinære gangfelt.  Gangfeltet over Innherredsveien 
øst for rundkjøringen ved Bassengbakken er også flyttet nærmere rundkjøringen.  

Holdeplassutformingen og rutestruktur er som tidligere beskrevet for Alt1Ø5 i Tabell 3, med unntak 
av holdeplassen Buran. Buran er utformet som et kantsteinstopp, men har ingen 
forbikjøringsmulighet for venstresvingende trafikk da venstresvingefeltet er fjernet.  

Venstresvingende trafikk kan ikke kjøre i samme fase som syklistene over Mellomveien da disse har 
eget sykkelsignal. Signalplanene er tilpasset de nye utformingene i kryssene.  

 

  
Figur 6: Utklipp fra Aimsun-modellen for Alt1Ø1 
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5.1.2. Alt1Ø2 – To kjørefelt med venstresvingefelt ved Mellomveien 
Videreføring av Alt1Ø1, men med venstresvingefelt fra hovedvegen i krysset ved Mellomveien. Se 
Figur 7.  

Signalplan i Mellomveien som i dagens situasjon. Øker grønntiden for syklister ved at syklende kan 
kjøre sammen med trafikken langs hovedvegen, og reduserer omløpstiden. Dette er med på å øke 
respekten for signalreguleringen for syklistene, og dermed også trafikksikkerheten i krysset. 
Kapasiteten i krysset blir også bedre utnyttet. 

Løsningen tar utgangspunkt i svingefelt med en lengde på ca. 70 meter. Detter er litt lenger enn i 
dagens situasjon, men vil være nødvendig hvis man skal kunne kjøre forbi holdeplassen på 60 meter. 

 

 
Figur 7: Utklipp fra Aimsun-modellen for Alt1Ø2 

5.1.3. Alt1Ø3 – To kjørefelt med venstresvingefelt ved Mellomveien og Stadsingeniør Dahls gate 
Videreføring av Alt1Ø2, men med venstresvingefelt fra hovedvegen mot Stadsingeniør Dahls gate. 
Løsningen tar utgangpunkt i dagens utforming av venstresvingefeltet. Se Figur 8.  

 

Signalplan i Stadsingeniør Dahls gate som i dagens situasjon. 

 
Figur 8: Utklipp fra Aimsun-modellen for Alt1Ø3. Krysset Innherredsveien x Stadsingeniør Dahls gate.  

5.1.4. Alt1Ø4 – To kjørefelt med venstresvingefelt ved Mellomveien, Stadsingeniør Dahls gate og 
Thomas von Westens gate 

Videreføring av Alt1Ø3, men med venstresvingefelt fra hovedvegen mot Thomas von Westens gate. 
Se Figur 9. Utformingen er lik 0-alternativet, men med lengre svingefelt ved Mellomveien og nye 
holdeplassutforminger.  

Signalplan i Thomas von Westens gate som i dagens situasjon. 
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Figur 9: Utklipp fra Aimsun-modellen fro Alt1Ø4. Innherredsveien x Thomas von Westens gate.  

5.1.5. Alt1Ø5(-) – To kjørefelt med venstresvingefelt ved Mellomveien og Thomas von Westens 
gate 

Videreføring av Alt 1Ø2 men med venstresvingefelt fra hovedvegen mot Thomas von Westens gate. 
Alternativet er likt som Alt1Ø5 som er presentert som anbefalt alternativ, men inkluderer ikke 
økningen i gang- og sykkeltrafikken.  

Signalplan i Thomas von Westens gate som i dagens situasjon. 

5.1.6. Resultater fra beregningene 
Figur 12 og Figur 13 viser reisetiden med buss på strekningen mellom Bakkegata og Saxenborg allé 
for de ulike utredningsalternativene. Beregningene viser at alle alternativene har god avvikling 
gjennom gata.  

I Alt 1Ø1 er analysen at bussholdeplassen Buran lett bli blokkert av kjøretøy som venter på grønt 
signal. På samme måte sperrer bussene på holdeplassen for krysset, og de to situasjonene er med på 
å forsterke hverandre, og skape kø og forsinkelser.  Se Figur 10. Gjennomsnittlig reisetid med buss 
øker med ca. 70-80 sekunder i gjennomsnitt i forhold til 0-alternativet på strekningen fra Bakkegata 
til Saxenborg allé. I motsatt retning er reisetiden omtrent uendret i forhold til 0-alternativet. Med 
utgangspunkt i dette er venstresvingefeltet mot Mellomveien inkludert i neste alternativ.  

 

 
Figur 10. Kødannelse som følge av opphoping av busser og biler på holdeplassen inn mot krysset med 
Mellomveien.  
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I Alt1Ø2 er bussens fremkommelighet på strekningen ut av byen forbedret ved at flaskehalsen ved 
holdeplassen Buran og signalanlegget er fjernet. Gjennomsnittlig reisetid med buss øker med 
ca. 30 sekunder i gjennomsnitt i forhold til 0-alternativet på strekningen fra Bakkegata til Saxenborg 
allé. I motsatt retning er reisetiden omtrent uendret i forhold til 0-alternativet. Med utgangspunkt i 
dette er venstresvingefeltet mot Mellomveien beholdt i videre alternativer. Forsinkelsen er mest 
sannsynlig knyttet til manglende venstresvingefelt i krysset med Thomas von Westens gate. Se Figur 
11.  

 

 
Figur 11. Østgående buss blir hindret av venstresvingende trafikk i krysset med Thomas von Westens gate.  
 

Alt1Ø3. Det er ikke påvist stor effekt av et venstresvingefelt i Innherredsveien mot Stadsingeniørs 
Dahls gate. Det er knyttet usikkerhet i beregningene til dette venstresvingefeltet, da det ser ut som 
at trafikken er noe mer offensiv i å krysse møtende trafikk enn erfaringen fra krysset viser i dag. Det 
er videre gjort tester både med og uten venstresvingefeltet mot Stadsingeniør Dahls gate.  

I Alt1Ø4 er bussens fremkommelighet på strekningen ut av byen forbedret ved å forbedre 
avviklingen inn mot krysset ved Thomas von Westens gate fra vest. Gjennomsnittlig reisetid med 
buss er omtrent uendret i forhold til 0-alternativet på strekningen mellom Bakkegata og Saxenborg 
allé i begge retninger. Med utgangspunkt i dette er alternativet med venstresvingefelt mot 
Mellomveien og Thomas von Westens gate videreført.  

Alt1Ø5(-) viste ingen store endringer i resultater sammenligner med Alt1Ø4. 
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Figur 12: Reisetid med buss mellom Saxenborg allé og Bakkegata for utredningsalternativer. 
 

 

Figur 13: Reisetid med buss mellom Bakkegata og Saxenborg allé for utredningsalternativer. 
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5.2. Følsomhetsberegninger 

5.2.1. Flybuss 
Det er gjennomført følsomhetsberegning for flybuss med utgangspunkt i Alt1Ø1. 
I følsomhetsberegningen er alle flybusser fjernet fra modellen for å se hvor stor effekt flybussene har 
på avviklingen av øvrige bussruter. Alt1Ø1 er lagt til grunn, da dette alternativet har færrest 
forbikjøringsmuligheter ved holdeplasser både for andre busser og øvrig trafikk, og dermed vil si noe 
om den maksimale påvirkningen flybussen vil kunne ha.  

Resultatene viser en reduksjon i reisetid for buss på strekningen mellom Bakkegata og Saxenborg allé 
på ca. 30 sekunder på strekningen ut av byen og ca. 15 sekunder inn mot byen når flybussene er tatt 
ut av beregningene, sammenlignet med Alt1Ø1 som inkluderer dagens flybusser på holdeplassene i 
alternativet.  Størst forsinkelse oppstår ved Bakke bru, Buran og Rønningsbakken pga at det ikke er 
forbikjøringsmulighet.  

5.2.2. Gang- og sykkeltrafikk  
Forskjellen mellom Alt1Ø5(-) og Alt1Ø5 viser effekten av å øke gangtrafikken med 50% og 
sykkeltrafikken med 30%.  

Økte gang- og sykkelstrømmer resulterer alene (med geometrien i Alt1Ø5) i en økning av reisetiden 
ut av byen på strekningen på ca. 30 sek. Inn mot byen er økningen ca. 1 minutt. En del av økningen 
har sammenheng med at gangfeltet øst for rundkjøringen ved Bassengbakken og gangfeltet ved 
Saxenborg allé ikke er signalregulert i dette alternativet. Forskjellen mellom retningene har 
sammenheng med forgjengerstrømmene over Stadsing. Dahls gate og Thomas von Westens gate der 
svingende trafikk må vike for gående i samme fase og blokkerer for trafikken på hovedvegen. Basert 
på gangtrafikkmengdene har gangfeltetved Thomas von Westens gate en større betydning enn over 
Stadsing. Dahls gate. Se Figur 3.  

5.2.3. Økt biltrafikk 
Det er gjennomført følsomhetsberegninger for økt biltrafikk på strekningen. Beregningene tar 
utgangspunkt i Alt1Ø5 som allerede inkluderer økt gang- og sykkeltrafikk og i tillegg er det lagt til en 
økning i biltrafikk på to nivåer: 10% økning (Alt1Ø5F10) og 20% økning (Alt1Ø5F20). Økningen er lagt 
på generelt på biltrafikken mellom alle relasjoner i modellen. Resultatet av beregningene er vist i 
Figur 14 og Figur 15. 

Alt1Ø5F10 viser kapasitetsproblemer inn mot modellen over Bakke bru, fra Nonnegata og ned 
Stadsingeniør Dahls gate. 

Alt1Ø5F20 viste kapasitetsproblemer inn mot modellen over Bakke bru, fra Nonnegate og ned 
Stadsingeniør Dahls gate. I tillegg er det avviklingsproblemer langs Innherredsveien inn mot 
Nonnegata fra Bakke bru, inn mot rundkjøringen ved Bassengbakken fra Mellomveien langs 
Innherredsveien fra øst. Tidvis kødannelser inn mot kryss langs Innherredsveien vestover, øst for 
Bassengbakken. Figur 14 og Figur 15 viser hvordan økt trafikk påvirker reisetiden for busser gjennom 
modellen.  

Bussene blir i hovedsak forsinket på Bakke bru ut av sentrum, inn mot krysset med Nonnegata fra 
vest, inn mot rundkjøring på Solsiden fra øst og kryssene med Stadsingeniør Dahls gate og Thomas 
von Westens gate fra øst.  Figur 16, Figur 17 og Figur 18 viser situasjoner med økt trafikk og busser 
som blir hindret av kø.  
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Figur 14: Reisetid med buss på strekningen mellom Saxenborg allé og Bakkegata - følsomhet for økt biltrafikk 
 

 
Figur 15: Reisetid med buss på strekningen mellom Bakkegata og Saxenborg allé - følsomhet for økt biltrafikk 
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Figur 16. Kødannelse som hindrer busser på bakke bru og inn mot krysset med Nonnegata.  
 

 

Figur 17. Kødannelse inn mot rundkjøring på Solsiden som hindrer fremkommeligheten for busser i vestgående 
retning. 
 

 

Figur 18. Kødannelse som hindrer vestgående busser i krysset med Thomas von Westens gate og Stadsingeniør 
Dahls gate.  
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6. OPPSUMMERING 
Innledning, tiltak og målkonflikter 

Trafikksimulering er benyttet for å vurdere tiltak og løsninger med tanke på fremkommelighet for 
alle trafikantgrupper, med størst fokus på busstrafikken, men også gange- og sykkeltrafikken. 
Busstrafikk og gående er begge på øverste nivå i prioriteringspyramiden for trafikantgruppene i 
gateprosjektet for Innherredsveien. For flere av tiltakene som er vurdert er det en konflikt i 
måloppnåelsen for gående og busser. Et tiltak som kan være positivt for fremkommeligheten for 
buss, kan være negativt for fremkommeligheten for gående, og motsatt. Eksempler på slike tiltak og 
forhold kan være venstresvingefelt, avstand mellom bussholdeplasser og avstand mellom gangfelt på 
tvers av Innherredsveien. 

Venstresvingefelt er vurdert for flere av kryssene i Innherredsveien på strekningen Bassengbakken – 
Saxenborg allé.  Venstresvingefelt vil bidra til bedre fremkommelighet for bussene, fordi bussene 
som skal rett frem ikke blir hindret av venstresvingende biltrafikk som må vente på luker i 
motgående trafikk.  Samtidig vil venstresvingefelt kreve mye gateareal til biltrafikken på bekostning 
av gangareal og fortausbredder for de gående. Venstresvingefelt vil også redusere antall konflikter 
mellom gående/syklende langs Innherredsveien og venstresvingende biltrafikk, fordi 
venstresvingende biltrafikk kan gå i egen fase i signalanlegget, hvor gang- og sykkeltrafikk får rødt lys. 

Tett avstand mellom holdeplassene langs strekningen vil gi kort gangavstand til holdeplassene, 
samtidig som holdeplassene krever areal som ellers kunne vært benyttet til brede fortau eller 
uteoppholdsareal.  I tillegg medfører hver holdeplass hvor bussen må stoppe at den totale reisetiden 
på strekningen øker for de som sitter på bussen. 

Tett mellom tilrettelagte gangfelt over Innherredsveien er positivt for de gående som skal krysse 
gata, men negativt for bussenes fremkommelighet, når bussene må stoppe oftere for gående. Lange 
grønntider for gående som skal krysse Innherredsveien i de signalregulerte kryssene er positivt for de 
gående, men vil være negativt for fremkommeligheten for bussene. 

 

Resultater fra modellberegningene 

Modellberegningene er gjennomført under forutsetning av at biltrafikken i fremtiden holdes på 
dagens nivå i tråd med nullvekstmålet. I Alternativ 1 hvor varianter av kryssløsninger er vurdert, er 
også dagens antall gående og syklister lagt til grunn. I det alternativet som anbefales på grunnlag av 
trafikkberegningene med fokus på fremkommelighet for bussen, er det også gjennomført 
beregninger for en fremtidig situasjon hvor det er lagt inn økning i antall gående og syklende.  Med 
utgangspunkt i dagens antall reiser per innbygger og reisemiddelfordeling i bydelen, kombinert med 
en forutsetning om at nullvekstmålet nås uten økning i biltrafikken fra i dag og 20 år frem i tid, er det 
gjort et anslag på 50% økning av antall gående og 30% økning av antall syklende sammenlignet med 
dagens situasjon.  Dette alternativet er benevnt som Alt1Ø5. 

Med utgangspunkt i å sikre god fremkommelighet for bussen, viser resultater fra trafikkmodellen at 
Alternativ 1Ø5 kan anbefales, dersom dagens biltrafikknivå ikke øker.  Det vil si et alternativ med 
venstresvingefelt ved Mellomveien og ved Thomas von Westens gate, og ikke venstresvingefelt ved 
Stadsingeniør Dahls gate.  Modellberegningen viser ingen forbedret effekt på fremkommeligheten 
for buss med venstresvingefelt ved Stadsingeniør Dahls gate. 

Det er også gjennomført følsomhetsberegninger med økt biltrafikk på 10% og 20% sammenlignet 
med dagens trafikk. Med økt trafikk blir det kapasitetsproblemer på tilfartene til modellområdet, 
spesielt med 20% økning av trafikken, hvor det også blir kapasitetsproblemer stedvis langs 
Innherredsveien. 
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Alternativ som videreføres i forprosjektet for strekningen Bassengbakken – Saxenborg allé 

I det videre arbeidet med forprosjektet for Innherredsveien er det valgt å gå videre med et alternativ 
med venstresvingefelt i tre kryss på strekningen Bassengbakken – Saxenborg allé, for å sikre at 
fremkommelighet for bussene blir ivaretatt i en fremtidig situasjon med eventuell økning i 
biltrafikken.  Venstresvingefelt legges til grunn i krysset ved Mellomveien, Stadsingeniør Dahls gate 
og Thomas von Westens gate. 

Med denne løsningen er det tatt høyde for den usikkerheten som det alltid vil være i 
modellberegninger, og en usikkerhet i prognoser for trafikkutviklingen for alle trafikantgrupper på 
lang sikt, samt hensynet til trafikksikkerhet for gående og syklende i kryssene langs Innherredsveien. 
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7. REVIDERT ANBEFALT ALTERNATIV (ALT1Ø6) 
I en videre utredningsprosess har anbefalt alternativ for østre strekning av Innherredsveien blitt 
revidert. Det reviderte anbefalte alternativet er i dette notatet omtalt som Alt1Ø6. Alternativet har 
store likhetstrekk med Alt1Ø4, men har kortere svingefelt mot Thomas von Westens gate og endrede 
holdeplassutforminger og –plasseringer i øst. For den vestlige delen av vegen er det fortsatt tatt 
utgangspunkt i 0-alternativet med dagens geometriske utforming og bussholdeplasser i henhold til 
midlertidige holdeplasser fra august 2019. 

Alternativet er simulert både med og uten en økning av antall gående og syklister sammenlignet med 
dagens situasjon (henholdsvis Alt1Ø6+ og Alt1Ø6). Det er også lagt inn gang- og sykkeltrafikken på 
alle nye gangfelt langs østre strekning. Biltrafikk og antall busser er i tråd med 0- alternativet.  

For å få bedre sammenligningsgrunnlag er det også tatt ut resultater for 0-alternativet med økt gang- 
og sykkeltrafikk. Dette representerer den fremtidige trafikksituasjonen uten endringer i utformingen 
etter august 2019.  

7.1. Holdeplasser – Alt1Ø6 
Tabell 6: Oversikt over holdeplasser, utforming og antall passeringer i rush for Alt1Ø6 

Holdeplass Utforming Bilde fra modellen 

Antall 
passeringer  
mellom 
kl. 15 og 17 

Bakkegata østover Kantsteinstopp uten 
forbikjøringsmulighet 

 

68 

Bakkegata vestover Kantsteinstopp uten 
forbikjøringsmulighet 60 

Solsiden østover Kantsteinstopp i kollektivfelt (med 
forbikjøringsmulighet) 

 

68 

Solsiden vestover Kantsteinstopp i kollektivfelt (med 
forbikjøringsmulighet) 60 

Strandveien østover Busslomme (Kun flybuss) (flyttet 
vestover) 

 

12 
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Buran vestover 

Kantsteinstopp uten 
forbikjøringsmulighet (erstatning 
for strandveien vestover plassert 
lengre øst) 

 

79 

Buran østover 
Kantsteinstopp med 
forbikjøringsmulighet for 
venstresvingende 

 

84 

Rønningsbakken 
østover 

Kantsteinstopp uten 
forbikjøringsmulighet (flyttet 
østover) 

 

96 

Rønningsbakken 
vestover 

Kantsteinstopp uten 
forbikjøringsmulighet (flyttet 
østover) 

91 

 
Holdeplassene Rosendal og Saxenborg allé utgår i fremtidig rutestruktur.  

Det blir ingen felles holdeplass for de to metrobusslinjene på Buran. Bussene til/fra Lade vil stoppe 
på holdeplasser i Mellomveien rett ved krysset. Disse holdeplassene er utenfor modellområdet.  

7.2. Feltbruk – Alt1Ø6 
Alternativet tar utgangspunkt i geometrien i 0-alternativet for den vestlige delen. Langs den østlige 
delen er følgende endringer i forhold til 0-alternativet gjennomført: 

- Holdeplassutformingen er endret i tråd med Tabell 6. 
- Sykkelvegen er forlenget rundt rundkjøringen ved Bassengbakken og krysser i plan over Dyre 

Halses gate og Bassengbakken.  
- Gangfelt over Bassengbakken er flyttet nærmere rundkjøringen.  
- Dyre Halses gate ut av rundkjøringen ved Bassengbakken er snevret inn til ett kjørefelt forbi 

nytt gangfeltet.  
- Signalregulert gangfelt over Innherredsveien øst for rundkjøringen ved Bassengbakken er 

flyttet nærmere rundkjøringen og signalreguleringen er fjernet. 
- Ett nytt gangfelt er etablert mellom Kirkegata og Fjæregata, som en forbindelse mellom disse 

gatene. 
- Venstresvingefeltet fra Innherredsveien mot Mellomveien er forlenget forbi nytt 

kantsteinstopp for å sikre at venstresvingende trafikk kommer inn i svingefeltet selv om 
bussholdeplassen er fylt opp. 

- Nytt gangfelt er etablert i forlengelsen av Levangergata mot Lademoen Park. 
- Lengden på venstresvingefeltet fra Innherredsveien til Thomas von Westens gate er noe 

kortere. 
- Gangfelt over Innherredsveien øst for krysset med Thomas von Westens gate er lagt til 

grunn.  
- Nytt gangfelt etablert ved Rønningsbakken, mellom de fremtidige holdeplassene.  
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- Signalreguleringen er fjernet i gangfeltet ved Saxenborg allé. 

7.3. Resultater fra beregningene 
Simulert reisetid for buss gjennom området mellom Bakkegata og Saxenborg allé er vist i Tabell 7, 
Figur 19 og Figur 20.  Det er viktig å poengtere at reisetiden som er vist i tabellen nedenfor, og i de 
øvrige resultatene i notatet, gjelder hele strekningen Bakkegata – Saxenborg allé, men at de 
geometriske tiltakene som er analysert i variantene av Alternativ 1 kun er lagt inn i østre del av 
Innherredsveien på strekningen Bassengbakken – Saxenborg allé.  

For 0-alternativet er reisetiden på kun den østre strekningen, fra rundkjøringen ved Bassengbakken 
til Saxenborg allé, ca. 4 minutter og 20 sekunder i vestgående retning mot sentrum og ca. 3 minutter 
og 50 sekunder i østgående retning fra sentrum. Den østre strekningen Bassengbakken – Saxenborg 
allé står dermed for ca. 60 % av den totale reisetiden på strekningen Bakke bru – Saxenborg allé.  

Det er beregnet en reisetid på 2 minutter og 30 sekunder fra Bakkegata til Bassengbakken i 0-
alternativet og 2 minutter og 50 sekunder fra Bassengbakken til Bakke gata. 

Tabell 7: Gjennomsnittlig simulert reisetid på strekningen mellom Bakkegata og Saxenborg allé 
Alternativ Bakkegata – Saxenborg allé Saxenborg allé - Bakkegata  

Dagens situasjon 7 minutter og 50 sekunder 7 minutter og 30 sekunder 

0-alternativet 6 minutter og 50 sekunder 7 minutter og 10 sekunder 

0-alternativet (økt G/S) 7 minutter og 50 sekunder 7 minutter og 50 sekunder 

Alt1Ø6 7 minutter og 10 sekunder 7 minutter 

Alt1Ø6+ (økt G/S) 7 minutter og 50 sekunder 7 minutter og 40 sekunder 

 

 

 
Figur 19: Reisetid med buss mellom Saxenborg allé og Bakkegata, Alt1Ø6 
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Figur 20: Reisetid med buss mellom Bakkegata og Saxenborg allé, Alt1Ø6 
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Analyse: 

De oppdaterte resultatene fra beregninger av revidert anbefalt løsning viser at: 

• Reisetiden er fortsatt tilnærmet lik eller noe lavere i anbefalt løsning med dagens- og økt 
gang- og sykkeltrafikk, sammenlignet med 0-alternativet. 

• Økt gang- og sykkeltrafikk påvirker reisetiden for buss i både 0-alternativet og anbefalt 
løsning, men anbefalt løsning er noe mer robust for en økning av myke trafikanter, det vil si 
at anbefalt løsning påvirkes i noe mindre grad av økning i antall forgjengere og syklister enn 
0-alternativet. 

• Det vil i en fremtidig sitasjon med en eventuell endring i biltrafikkmengder og antallet 
gående og syklende være behov for å vurdere justering av for eksempel signalplaner, 
arealbruken i kryss, signalregulere gangfelt mm for å optimalisere for fremtidige forhold, og 
samtidig sikre god fremkommelighet og sikkerhet for alle trafikanter.  
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