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Kopi til:  

  

 

  

Byåstunnelen forprosjekt – status og videre arbeid  

1. Bakgrunn 

 

Vedtak KU 21/9-2017, sak 52/17 
Konklusjon: Vegvesenet utarbeider et forprosjekt som viser planløsning og kostnader gitt 

de føringene som ligger i Vegdirektoratets sikkerhetsvurdering. Det gjennomføres en 

trafikkanalyse som synliggjør virkningene av hele trafikksystemet sett i sammenheng, 

herunder mulighetene for å prioritere buss. Forprosjektet legges fram for KU. 

Sekretariatet i Miljøpakken: Bestilling datert 6/12-2017 
Presisering: Det gjennomføres en trafikkanalyse som synliggjør virkningene av 

Byåstunnelen på hele trafikksystemet på Byåsen. Analysen skal omfatte mulighetene for å 

prioritere buss, hvordan trafikkavviklingen på Nydalsbrua påvirkes, og hva tunnelen betyr 

for muligheten til å avlaste Bøckmannsvegen for trafikk. Trafikkanalysen skal gi grunnlag 

for en samlet vurdering av konsekvensene av Byåstunnelen, der nytten kan sammenstilles 

med kostnadene.  

SVV: Prosjektbestilling datert 24/1-2018, revidert 20/2-2018.  

SVV: Prosjektstyringsplan datert 22/2-2018.  
Bestillingen forutsetter standard i Byåstunnelen som bestemt i fraviksbehandling i 

Vegdirektoratet, dvs 2 løp, uten kryss og med stigning maksimalt 5,5% (unntaksvis 6%).  

Hovedformålet er å belyse hvilken funksjon Byåstunnelen vil kunne ha og hvilke transport- 

og samfunnsøkonomiske virkninger en utbygging og ulik bruk vil kunne medføre. Dette 

skal gjøres basert på analyser og resultater med DOM-RTM for Trondheimsområdet, som 

ble etablert for Byutredningen i 2017, samt med Effekt og supplerende faglige 

vurderinger. Hovedfokuset vil her være vegnettet på Byåsen, men vurderingene skal også 

omfatte øvrige berørt vegnett i Trondheim. Det vil også kunne være aktuelt å gjennomføre 

tilsvarende vurderinger, med tiltak på berørt vegnett. Dette må avklares med partene i 

Miljøpakken.  

Samfunnsmål og effektmål er gitt i PSP-dokumentet. Det er sentralt at nullvekstmålet for 

personbiltrafikk skal ivaretas.  
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Vedtak PR 19/4-2018: 

Et notat ble utarbeidet i forkant av møte i PR 19/4-2018: Byåstunnelen forprosjekt – status 

og videre arbeid  

 

Konklusjoner fra møtet i PR er gjengitt her: 

1. Videre uttak av resultater fra utførte trafikk- og nyttekostnadsberegninger. Uttak av utkjørt 

distanse i delområde Byåsen mv. Følsomhetsberegninger med/uten Byåstunnel, der vi 

sammenligner med tiltak i virkemiddelpakkene fra Byutredningen, dvs. når 0-vekstmålet er 

ivaretatt i avtaleområdet.  
2. Analyser konkurranseforhold mellom ulike trafikantgrupper til viktige målpunkt ut i fra 

reisetider. Bruk av GIS-analyser med virkning av Byåstunnel og aktuelle tiltak G/S, evt. 

kollektivtiltak, som reduserer reisetid.  
3. Bøckmanns vei. Hvilke muligheter har vi til å gjøre tiltak med angitte trafikkreduksjoner? 

Fokus tverrsnitt, skisser, løsninger G/S, miljøvirkninger, utfordringer.  

4. Byåstunnelen. Kollektivfelt i tunnelen OK, men hva med kryssene i enden - Nydalsbrua og 

Munkvoll/General Bangs veg? Hvordan sikre god trafikkavvikling og god fremkommelighet 

for bussene? Utføre kapasitetsberegninger med nye trafikktall fra Virkemiddelpakke 1.  
5. Finne frem informasjon fra tidligere arbeid Byåstunnelen, Byåsvegen, sykkeltiltak, Rv 

706/Nydalsbrua. Trekke ut viktige informasjon som har betydning for Byåsen og 

Byåstunnelen. I dette kan inkluderes tidligere beregninger av virkningen på 

fremkommeligheten for kollektivtrafikken av endret bruk/prioritering av vegen på Byåsen, som 

bl.a. i Byåsveien sørover.  
 

Konklusjon: Forprosjektet gjør videre arbeid som går fram av pkt. 1, 2 og 4. 

 

2. Sluttrapport: Forprosjekt – trafikale virkninger av Byåstunnelen 

 

Sluttrapport ble levert fra SVV 20/12-2018. Konklusjoner er gjengitt her: 

 

Trafikken i Byåstunnelen er beregnet til ca 15.000 kjt/d i 2030. Det oppnås redusert utkjørt 

kjøretøy km med Byåstunnelen sammenlignet med en tilsvarende situasjon uten 

Byåstunnelen. Dette skyldes fof endret vegvalg for bilistene, da dette gir kortere 

reiselengder. Nullvekstmålet for personbiltrafikk er ivaretatt. 

 

Det blir noen flere bilturer med Byåstunnelen sammenlignet med en situasjon uten tunnelen. 

Ifølge beregningene utgjør veksten ca 900 nye bilturer, dette er en vekst på under 0,1% av 

totalt antall turer i modellområdet (Trondheim med nabokommuner).  

 

Det er endret arealbruk, parkeringsrestriksjoner og bilavgifter som gir grunnlag for å ivareta 

Nullvekstmålet. Dette er lagt inn i Virkemiddelpakkene fra Byutredningen, som benyttes i 

dette prosjektet. Byåstunnelen flytter trafikken og endrer vegvalget for bilister, men 

opprettholder nullvekstmålet, da utkjørt distanse på vegnettet går noe ned.  

 

Det er negativ netto nytte -0,2 for det mest realistiske scenario med Virkemiddelpakke 1 + 

Byåstunnel. Kostnad ca 1,6 mill 2016-kr fra ANSLAG 2016 er benyttet som grunnlag for 

nytte-kostnadsberegningen. Det er stor usikkerhet ved beregninger av Netto Nytte med 

EFFEKT i Byprosjekter. Det er viktig å se mer på tiltak for sykkel og kollektiv.   
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Transportmodellen og nytte-kostnadsberegninger gir ikke hele svaret vi er ute etter for å 

belyse de trafikale virkningene av Byåstunnelen. Det er derfor gjennomført GIS-analyser med 

bruk av ATP-modellen for å belyse bedre konkurranseforholdet på Byåsen mellom de ulike 

transportmåter, med og uten Byåstunnel.  

 

Byåsen tunnel vil øke sannsynligheten for at beboere på Byåsen vil velge bil framfor andre 

reisemiddel for reisemål som ligger øst fra Byåsen. 

 

Det er meget dårlig busstilbud mellom Byåsen og Tempe/Sluppen i dag. Dersom det legges 

inn en ny bussrute fra Hallset til Tempe/Sluppen via Byåstunnelen vil konkurranseforholdet 

mellom bil og buss endre seg mye i positiv favør for buss. Busspassasjerer vil dra stor nytte 

av tunnelen med økt trafikantnytte.  

 

Det er sett på hvordan konkurranseforholdet endrer seg mellom sykkel og bil, dersom det 

etableres nye sykkeltilbud på tvers av Nidelva. Konkurranseforholdet endrer seg i favør av 

sykkel for et mindre utvalg av bosettingen. Det er stor forskjell i konkurranseforholdet 

avhengig av retning ned mot Sluppen/opp mot Byåsen.  

 

Det er en anstrengt trafikal situasjon i begge ender av Byåstunnelen. Kollektivfelt over 

Nydalsbrua kan gi store forsinkelser også for busser i omkringliggende vegnett, dersom 

trafikkmengder blir som forutsatt i reguleringsplan for Nydalsbrua. Med minst 20% lavere 

trafikk vil forholdet endre seg og kollektivfelt kan vurderes.  

 

Idédugnaden avdekket mange problemstillinger og ideer som bør følges opp i det videre 

arbeid. Et eksempel: Avlastning av Bøckmans veg gir muligheter for å tilrettelegge for bedre 

forhold for gående og syklende.  

 

Figuren nedenfor viser hvilke veger som får økning (rødt) og reduksjon (grønt) som 

konsekvens av Byåstunnelen 
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3. Nye beregninger ifm KDP Sluppen 2019 

KDP beregninger er utført m/avgift 3 kr/km for personbiltransport i Trondheim. 

Eksisterende bomring er fjernet. Det er fortsatt forutsatt 0-vekstmål.  

 

Beregninger viser tilnærmet samme ÅDT i Byåstunnelen (ca 15.000 kjt/d) som i 

forprosjektet. Det er imidlertid høyere døgntrafikk ÅDT på Nydalsbrua pga nye vegvalg når 

bomringen fjernes. Det er også lagt inn vekst bosatte og arbeidsplasser på Sluppen.  

 

En sammenligning av ulike scenarier viser følgende ÅDT-tall   

 

Det er avvik i trafikktall i rushtimer fra tidligere beregninger. Det er viktig å følge opp dette 

både for prosjekt Byåstunnelen og Sluppen, da køproblemene er tilknyttet rushperiodene. 

 

Konklusjoner etter disse beregningene:  

 Da trafikkmengde i Byåstunnelen er tilnærmet lik i forprosjekt og KDP Sluppen vil 

trolig nytten av tunnelen ligge på samme nivå 

 Det er gunstig med km-avgift for å redusere trafikken gjennom Midtbyen. Men det 

forverrer situasjonen på Nydalsbrua.  

 Veksten på Nydalsbrua er større som konsekvens av å fjerne bomringen enn som 

konsekvens av Byåstunnelen 

 Kapasitetsberegninger ifm KDP viser at avviklingen i rush er tilfredsstillende på 

Nydalsbrua, forutsatt 4 felt biltrafikk. Trafikktall må etterprøves i oppfølgingen. 

Byåstunnelen 
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 Dersom det etableres kollektivfelt på Nydalsbrua, og trafikken blir som beregnet i 

KDP Sluppen, vil det trolig bli køer. 

 

4. Videre arbeid 

Det er ikke lagt ut noen plan etter PBL på høring. Reguleringsplan må gjennomføres. Som 

starten på et reguleringsplanarbeid må det gjennomføres en optimaliseringsfase. Det kan bli 

behov for å tilpasse de planene som er laget ifm forprosjekt og mulighetsstudier frem til nå. 

Konsekvensutredning etter PBL vil være nødvendig.  

 

Et planprogram må utarbeides. Her kan det redegjøres for hva som er gjort, hva som er 

avklart og hvilke alternativer som må utredes videre. Dette kan om ønskelig behandles 

samtidig som det varsles oppstart av reguleringsplanen og konsekvensutredning.   

 

Standard for tunnelen er avklart gjennom risikoanalyse og fraviksbehandling i 

Vegdirektoratet i 2017. Det innebærer ca 2,5 km toløpstunnel, max 5,5% stigning 

(unntaksvis 6% om nødvendig for å unngå svakhetssoner el.l) og ingen kryss eller ramper i 

tunnelen. Kostnaden er beregnet til ca 1,6 mrd 2016-kr inkl. ombygging av vegnett i dagen 

utenfor tunnel. Usikkerheten her er 25%, dette er på KDP-nivå. Dvs at kostnaden kan bli opp 

mot 2 mrd med gitte standard.   

 

Mer informasjon om dybde til fjell og svakhetssoner må skaffes. Geofysiske undersøkelser 

(seismiske undersøkelser mv) og kjerneboringer må gjennomføres for å være sikker på at 

riktig tunneltrasé er funnet.  Dette bør gjøres i starten av videre planleggingsarbeid. Det er 

trolig gunstig å starte med slag stigning fra Sluppen, komme under et dalsøkk på Hallset for 

å sikre tilstrekkelig fjelloverdekning, og deretter stige mer opp mot påhugg på Byåsensida.   

 

På Sluppensida blir påhugg og start på tunnelen bygget ifm Nydalsbrua-prosjektet. Det blir 

viktig nå å avklare endelig påhuggsted på Byåsensida. To påhugg er undersøkt nærmere; ved 

Bøckmans veg og ved General Bangs veg/Arnt Smistads veg.  Påhugg ved Bøckmans veg 

kommer foreløpig best ut. Videre må veger i dagen, gang/sykkel løsninger mv avklares. 

Trafikkberegninger må utføres for kryssene. 

 

Det må også avklares om Miljøpakken ønsker Byåstunnelen. Byåstunnelen har vært med i 

handlingsprogrammet i Miljøpakken siden starten av Miljøpakkesamarbeidet, men er nå 

skjøvet ut i tid. Finansiering må sikres før en eventuell reguleringsplan skal behandles og 

vedtas.   

 

Som konsekvens av Byåstunnelen vil omkringliggende veger avlastes. Dette gjelder spesielt 

Bøckmans veg, der gjennomgangstrafikk mot Sluppen flyttes til tunnelen. Det blir viktig å 

avklare hvordan denne vegen kan tilrettelegges bedre for gående og syklende.  

 

Et annet spørsmål som påvirker vegnettet i dagen er også hvordan Munkvollområdet med 

Gråkallbanen skal utvikles. Det må gjøres en områdevurdering i samarbeid med fylke, 

kommunen, næringsutviklere m.fl.  

 


