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Notat - Trafikkutvikling status per november 2019 

Oppsummering 

Notatet gjennomgår i korte trekk status for trafikkutviklingen så langt i 2019. Hovedtrekkene 

er størst økning i biltrafikk knyttet til E6, og noe lavere vekst i trafikken gjennom de øvrige 

bomsnittene. 

 

Det foreligger p.t. ingen nye tall som viser antall kollektivreisende. 

 

Så langt i 2019 er det flere som sykler, mens antall gående er som tidligere år. 

 

1. Biltrafikk 

1.1 Bomsnittene i Trondheim 

Ved utgangen av november 2019 er det en akkumulert trafikkvekst på 1,86 % gjennom 

Miljøpakkens bommer og bomstasjonen på Ranheim. Den årlige endringer i trafikken 

gjennom bomstasjonene fra 2016-2018, samt til og med november 2019 er vist i figur 1.  

 
Figur 1 Endring i trafikken gjennom bomsnittene i Trondheim årene 2016-2018, og per november 

2019. 

 

Uten bomstasjonen på Ranheim er trafikken gjennom Miljøpakkens bomstasjoner 1,81 % 

lavere så langt i 2019 enn i 2018. 

 

Åpning av E6 sør i desember 2018 medførte økt trafikk. Antall passeringer gjennom 

bomstasjonen på E6 Klett er 19,21 % høyere per november 2019 sammenlignet med 

situasjonen samme periode i 2018. Etter åpning av E6 sør velger flere å kjøre E6 fremfor 

alternative veier sørover, og trafikken på E6 sørover sees i sammenheng med de 

omkringliggende bomstasjonene. Ser vi samlet på alle bomstasjonene på Klett, er 

trafikkveksten 12,69 %. Hvis vi i tillegg tar med bompasseringer i Klæbu, er veksten 6,89 %. 

 

Situasjonen uten bomstasjonene på Klett og Ranheim er 0,38 % flere passeringer. En 

oppsummering av den akkumulerte biltrafikken til og med november er vist i tabell 1. 
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Nøkkeltall biltrafikk 

Akk.endring 

jan-aug 2019 

Akk.endring 

jan-sept 2019 

Akk.endring 

jan-okt 2019 

Akk.endring 

jan-nov 2019 

Miljøpakken med Ranheim 1,59 % 1,82 % 1,99 % 1,86 % 

Miljøpakken uten Ranheim 1,56 % 1,75 % 1,93 % 1,81 % 

Miljøpakken uten Klett og 

Ranheim 0,11 % 0,26 % 0,42 % 0,38 % 

Tabell 1 Akkumulert endring i biltrafikk 2019 sammenlignet med forrige år 

 

Den generelle utviklingen er flere passeringer gjennom bomsnitten i 2019. 

 

I bomsnittene knyttet til omkjøringsvegen og på Byåsen er det i perioden januar til oktober 

2019 færre passeringer sammenlignet med samme periode i 2018. Reduksjonen er på 

henholdsvis -0,15 % og -2,42 %. Trafikken på Tonstad øker med 4,37 % i perioden, og 

trafikken gjennom bomstasjonene i området Sluppen/Nidelven øker med 1,09 %. Samlet 

øker trafikken med 1,04 % gjennom disse bomsnittene.  

 

Av passeringene i bomringen så langt i 2019 er 88 % små biler, 6 % store biler og 6 % av 

passeringene er kategorisert som ukjent klasse. Andelen elbiler stiger og utgjør 13,5 % av 

alle passeringer så langt i 2019, og 15,3 % av passeringene med liten bil. Elbilandel fordelt 

per måned tilbake til 2015 er vist i figur 1.   

 

 
Figur 2 Andel elbilpasseringer av alle passeringer, per måned fra 2015 til november 2019 
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Veksten i antall elbilpassering fortsetter. Antall passeringer fra januar til november 2019 var 

12,5 millioner. Dette er flere enn i hele 2018, og 34,5 % flere enn etter samme periode i 

2018. 

 

1.2 Trafikktall for Malvik, Melhus og Stjørdal 

For å vurdere trafikkutviklingen i kommunene Malvik, Melhus og Stjørdal er det hentet ut tall 

fra noen av Statens Vegvesens registreringspunkter langs E6. For Malvik er det også sett på 

tall fra bomstasjonene på Hommelvik og Leistad.  

 

Stjørdal 

I Stjørdal ligger det et registreringspunkt langs E6 i Helltunnelen, et langs E6 på 

Kvislabakken rett nord for avkjøringen til Stjørdal, to ved rundkjøringen inn til Værnes, og et 

på Bjørgmyran langs 705 mot Selbu. Helltunnelen har vært mye stengt i 2019 og antall 

passeringer er lave i 2019. De øvrige registreringspunktene har kun tall for noen måneder i 

2019, og det er derfor vanskelig å vurdere. 

 

 

Malvik 

Antall passeringer gjennom bommen på E6 Hommelvik er 1,0 % høyere de første 11 

månedene av 2019 sammenlignet med samme periode i 2018. Gjennom bomstasjonen på 

Leistad er antall passeringer 8,8 % høyere så langt i 2019 sammenlignet med ved utgangen 

av november 2018. Tellepunktet i Stavsjøtunnelen viser samme nivå på trafikken i 2018 og 

2019.  

 

Elbilandelen gjennom bomstasjonene på Hommelvik og Leistad så langt i 2019 er  

henholdsvis 13,8 % og 19,7 %. 

 

 

Melhus 

Åpning av E6 sørover gir trafikkvekst langs E6 i Melhus. Registreringspunktet som ligger på 

E6 nord for Melhus viser 18,6 % flere passeringer så langt i 2019, mens registreringspunktet 

på E6 rett sør for Melhus viser trafikkvekst på 15,2 %. Tallene må sees i sammenheng med 

åpning av E6 Klett. 

 

2. Kollektivtrafikk 

I påvente av nye passasjertall fra ATB, blir det ingen rapportering på utvikling i 

kollektivtrafikk i dette notatet. 
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3. Gang- og sykkeltrafikk 

 

Antall passeringer registrert fordi sykkeltellepunktene på Rotvollekra, Mellomila, Svingbrua 

og Elgeseter bru er ved utgangen av oktober 4,5 % flere i 2019 sammenlignet med samme 

periode i 2018. Enkelte av tellesløyfene har tidvis mangelfulle data eller ulik grad av 

feilregistreringer, men registreringene gir en god indikasjon på utviklingen i antall syklister 

over tid. Antall registrerte turer med bysykkel var 357 000 i 2019. Dette er 200 000 flere turer 

enn i oppstartsåret 2018, og bysyklene står for omlag 2 % av alle sykkelreiser i 2019. 

 

De manuelle tellingene i september inn mot sentrum viser flat utvikling i antall gående. 

 

 

 

 


