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Agenda
1. Nye rammebetingelser for en bærekraftig byutvikling v/ Hilde Bøkestad
2. Forslag til ny rutestruktur for Trondheim inkludert superbuss v/ Janne Solli
3. Utfordringer og muligheter rundt realisering av Superbuss v/ Eva Solvi

Utgangspunktet vårt – en 1000 år gammel by

Kart som viser Trondheim rett før brannen i 1681. Kilde: Statsarkivet.

Cicignons byplan fra 1681 med nytt gatemønster . Kilde: Statsarkivet.

Trondheim har doblet byarealet på 44 år
Trondheim 1970; 112 000 innbyggere

Trondheim 2014; 182 000 innbyggere

Fig: TØI
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Personbiler i Norge fra 0,69-2,6 mill på 44 år

Torvet fra ca 1960 Foto: Trondheim byarkiv

Kilde: Transportøkonomisk institutt (TØI), Trondheim kommune

Biltettheten på Bakklandet ca. 1970. Foto: Kjetil Artnzen

Nasjonale forventninger til et grønt skifte

Trykksak utgitt av Kommunal – og moderniseringsdepartementet

www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf kommune

Nullvekstmålet ”legges til grunn”

Utdrag fra trykksak utgitt av Kommunal – og moderniseringsdepartementet

Kilde: Transportøkonomisk institutt (TØI), Trondheim kommune

Miljøpakken bidrar til miljøvennlig transport

Utklipp fra trykksak utgitt av Kommunal – og moderniseringsdepartementet

Kilde:
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Kilde:Transportøkonomisk
Miljøpakken

Veksten i byen og regionen fortsetter

Befolkningsstatistikk per første kvartal 2016, og befolkningsprognose 2014 Kilde: SSB/Trondheim kommune

Kilde: Transportøkonomisk institutt (TØI), Trondheim kommune

Klimautfordringen krever økt innsats

2020
Redusert transport
Utslippsfri kollektivtransport
Utfasing av oljefyring
Raskere utskifting til 0-utslippskjøretøy

2020

2030
Utslippsfri transport
Karbonfangst på punktutslipp
Redusert utslipp fra avfall og industri

Framtidige klimamål som foreslås i revidert energi- og klimahandlingsplan i Trondheim kommune
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Kilde:T¨Trokommune
Trondheim kommune
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Ny bymiljøavtalen forplikter partene
3,76 milliarder fram til 2023 hvorav :
• 1,0 til tiltak på riksveg til programomr.
• 1,4 til superbuss
• 1,36 til i belønningsmidler

Forpliktelser:
• Tiltak som sikrer ”nullvekstmålet”
• Fortetting rundt kollektivsystemet
• Sammenhengende nett for syklende
og gående
• Utvikle knutepunkter
Bymiljøavtalen undertegnet av SVV, STFK og TK 12.2.2016 Foto: Miljøpakken
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Miljøpakken

Det er mye potensial å hente i en omlegging

Kilde:
Kilde:T¨Trokommune
Miljøpakken

Arealreserver i periferi skaper utfordringer
Arealkategori
Eksisterende
boligbebyggelse
Sentrumsformål og
omforming
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Trondheim kommune

Vedtatt Igangplan
satt
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Andel

2456

1432

3888 13,8 %

2785

6618

9403 33,4 %

Nytt ubebygd areal

4137

10732 14869 52,8 %

Sum

9378

18782 28160 100,0 %

Det regionale perspektivet må være med
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Aktiv og bred innsats er nødvendig for å lykkes
Økt fokus på:
Sentrumsnær byomforming
Knutepunktutvikling
Lokalsenterutvikling
Campusutvikling
Fortetting

Byomforming og byfortetting (Nyhavna)

Lokalsenterutvikling (Saupstad/Kolstad)

Knutepunktutvikling (Tiller sentrum)

Campusutvikling

Superbuss viktig grep for framtidig byutvikling
Felles vedtak i bystyret og fylkestinget
28.4.2016 – stort flertall

Faksimile Adressa 2.mai 2016

Kilde:
Kilde:T¨Trokommune
AtB

Trondheims fortettingspolitikk i 15 år virker

Mål:
• 80% boligfortetting innenfor
eksisterende tettstedsavgrensning
• 60% av nye arbeidsplasser innenfor
”kollektivbuen”.
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Aktiv og bred innsats er nødvendig for å lykkes
Økt fokus på:
Sentrumsnær byomforming
Knutepunktutvikling
Lokalsenterutvikling
Campusutvikling
Fortetting

Byomforming og byfortetting (Nyhavna)

Lokalsenterutvikling (Saupstad/Kolstad)

Knutepunktutvikling (Tiller sentrum)

Campusutvikling

Agenda
1. Nye rammebetingelser for en bærekraftig byutvikling v/ Hilde Bøkestad
2. Forslag til ny rutestruktur for Trondheim inkludert superbuss v/ Janne Solli
3. Utfordringer og muligheter rundt realisering av Superbuss v/ Erik Jølsgard

Antall reiser med buss i Stor-Trondheim har
økt med 43 % siden 2010
+43%
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Kundetilfredsundersøkelsene viser at
passasjerene er godt fornøyd
Kundetilfredshet (KTI) i Trondheim
Poeng 1-100, oktober 2015
Total KTI

77

Sjåførens væremåte
Rutetider vs. behov

85
71

Vedlikehold holdeplasser

79

Enkelt

82

Trygt

Kilde: Norfakta

89

Raskt

71

Fordel buss vs bil

72
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Parkeringsmuligheter på arbeidsplassen
har stor innvirkning på bilbruken
I Trondheim har 74 % tilgang til parkering på
arbeidsplassen og 84 % betaler ikke for plassen.

P

Med lett tilgjengelig og gratis parkering er det i
underkant av 70 % som kjører bil. Andelen synker
ned til 40 % når arbeidsgiver ikke tilbyr
parkeringsplass til sine ansatte.

Kilder: Miljøpakken RVU 2014 og nasjonal RVU 2014

Utslipp av CO2 ble redusert ved innføring av nye
busser, men øker nå med ruteproduksjonen
Antall reisende, rutekilometer og CO2-utslipp
Utvikling i prosent (%) 2010 - 2014
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Stor reduksjon i lokale utslipp
Utslipp av partikler < 10 mikrometer (PM10) og
nitrogenoksider (NOx) fra bybusser i Trondheim
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Mens bruken av t:kort og kontanter går
ned, øker bruken av mobillett
Antall påstigende per billettbærer i Stor-Trondheim
18 245

17 698

T-kort

17 132

Kontant
15 409

Mobillett
9t2 + automat

8 458

360 % vekst
mobillett
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1 957 1 845

407

334
2012
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Ulike inndelinger av fylket ;
Stor-Trondheim, Trondheimsregionen og Regionene

Prosjektets bakgrunn:
Nye busskontrakter fra 2019
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Stor-Trondheim, kontrakt 1
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Opsjon 1+1

Stor-Trondheim, kontrakt 2-5

Opsjon 1+1

Trondheimsregionen, kontrakt 6-8

Dagens driftserfaringer tilsier at 2. generasjons busskontrakter i StorTrondheim bør utlyses samtidig for å få en bedre driftssituasjon for selskap og
styrke helheten i tilbudet

Dagens kontrakter (og busstilbud) er i all hovedsak det samme rutetilbud som
Team Trafikk/Nettbuss Trøndelag etablerte i Stor-Trondheim
Det er et behov for å revurdere dette kollektivtilbudet

2021

Prosjektets bakgrunn:
Superbuss i Trondheim fra 2019
• Fra Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune
og Staten 2016 - 2023, signert 12.02.2016:
Satsing på kollektivtransport, sykkel og gåing, inkludert Superbuss, skal være
med å sikre at nullvekstmålet kan oppnås.
• «Tenk bane – kjør buss» - Innføring av tre superbusslinjer innebærer en
revolusjon av kollektivtransporten i Trondheim
• Det er nødvendig å se på den øvrige rutestrukturen på nytt

Prosjektets bakgrunn;
Oversikt over delprosjekter «Fremtidens
kollektivtilbud» - opprinnelig organisering
Fremtidens
kollektivtilbud
STFK

Fremtidens drivstoff/
energiformer
STFK administrasjon

Fremtidens
rutestruktur
2018-2028
AtB

Superbuss

Materiellstrategi

STFK rådmann + TK

STFK Samferdsel

Fremtidens arealer/
tomteanalysen
STFK Bygg & Eiendom

Fremtidig rutestruktur og superbuss
2019-2029
Formål

•
•
•
•
•

Prosjektdeltakere

Involvering av
kommuner i
regionen

AtB skal konkurranseutsette nye busskontrakter for Stor-Trondheim i
desember 2016, med oppstart i august 2019
Vi må sikre et kostnadseffektivt, behovstilpasset, attraktivt, fremtidsrettet
og miljøvennlig kollektivtilbud som bidrar til å oppnå nullvekstmålet
Prosjektet utreder hvordan kollektivtilbudet skal utformes 2019-2029
Superbuss forutsettes å ligge som fundamentet i det nye rutetilbudet, og ble
inkludert som en del av prosjektet i november 2015
Prosjektrapporten fremmes for politisk behandling våren 2016

Trondheims kollektivløsning for å nå
nullvekstmålet skal baseres på superbuss
•

Nullvekstmålet sier at all vekst i persontransporten i og
rundt de store byene skal tas med økt kollektivtrafikk,
sykkel og gange, og ikke økt privatbilisme

•

Gjennom bymiljøavtalene er det satt av midler til
realisering av nullvekstmålet. De fire største byene kan
få opptil 50 % støtte til infrastrukturinvesteringer til nye
kollektivsystemer

•

Den 12.02.2016 ble bymiljøavtalen mellom STFK, TK og
staten signert. Kollektivløsningen skal baseres på
superbuss

•

Staten dekke 50 % av kostnadene, 1,4 mrd.kr, ved selve
superbusstraséen med holdeplasser og knutepunkter,
inkludert ett bussdepot

Hva med bybane?
• Superbuss ble valgt som
konsept for bymiljøavtaleforhandlingene

• Neste skritt kan være å bygge
bybane. Dette utredes i et
eget prosjekt

Bybane i Bergen
Foto: Skyss

• Det er ikke sannsynlig at
dette er planlagt, ferdig
bygget og driftsklart i løpet
av perioden for dette
prosjekt 2019-2029

Superbuss i Trondheim – målsetninger
Den overordnede målsettingen med superbuss i Trondheim er å bidra til å realisere
nullvekstmålet ved å gi eksisterende kunder et enda bedre tilbud og lage et mer
attraktivt tilbud for nye reisende. Superbussen skal gjøre det enklere å velge
bærekraftige transportløsninger og være en viktig premiss for byutvikling.

Dette skal oppnås gjennom:
1. God fremkommelighet som gir rask og forutsigbar fremføring med høy
regularitet og komfort.
2. Betjening av viktige eksisterende og fremtidige målpunkter.
3. Betjening av knutepunkter og omstigningspunkter der man tilrettelegger for
overgang til buss og andre transportmidler.

Trondheim har i dag et busstilbud som i
hovedsak retter seg mot sentrum
Radiell rutestruktur

Rutekart for Trondheim høsten 2015
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• Ligner dagens struktur i Stor-Trondheim
• Nok plass i sentrum er en utfordring ift
stopp for å skifte sjåfør eller komme i rute
• Pendel gjennom sentrum fungerer bedre
enn ruter som terminerer i sentrum

Samlet ressursinnsats («børsten»)

«Børsten»

Midtbyen/Indre ring
Reistrømmer til Midtbyen er
godt dekket i dag. Reiser til
Indre ring fra øst utenom
sentrum bør styrkes.
Sørbyen sør/vest/øst:
Største reisestrømmene er
internt i sørbyen. Dekkes delvis
i dag. Underbygger satsing på
lokalt busstilbud i sør.
Indre/ytre vest:
Største reistrømmene til Indre
ring og Midtbyen dekkes
relativt godt i dag. Ytre vest har
store strømmer til Sørbyen øst
(i dag r19) og Sørbyen vest
(skolerute el omstigning).
Indre/ytre sørøst
Største reisestrømmer mot
Midtbyen/Indre ring og Sørbyen
øst som dekkes godt i dag.
Store reisestrømmer mot
Indre/ytre øst kan fanges opp
med bedre tverrforbindelser.
Indre/ytre øst
Største reisestrømmene til
Indre ring. Deretter mellom
Indre/Ytre øst og til Ytre sørøst.
Sterke tverrlinjer vil gi bedre
forbindelser.

Alternativer for ny rutestruktur med superbuss
Alternativ 1A/B – «Evolusjon med superbuss»
• Videre utvikling av dagens rutestruktur med
- flere stamlinjer som pendellinjer gjennom Trondheim sentrum med god flatedekning og
- lite omstigning for direktereiser til sentrum. (15% i dag)

Alternativ 2A/B – Revolusjon med superbuss
• Dagens rutestruktur samles i færre linjer med større kapasitet i kollektivbuen :
- frigjort produksjon benyttes til å gi et styrket tilbud inn mot superbuss.
• Noe mere omstigning, men kundene opplever et forbedret kollektivtilbud med
- flere reisemål på grunn av fire tverrlinjer
- Kortere reisetid på grunn av høy frekvens og tverrrlinjer.

Alternativ 3 - Revolusjon med full superbuss
• Omstigning av alle «alle» ruter utenfor Omkjøringsveien/ Breidablikkveien.
• Superbusslinjene gis sammenhengende egne/dedikerte kjøretraséer.
• Kollektivtrafikk som ikke kan mates henvises til traséer med blandet trafikk og betjener ikke
superbusstasjoner.

Fordeler med superbuss og tverrlinjer
Superbuss og tverrlinjer vil gi :

• Færre busser inn mot og gjennomsentrum og i kollektiv buen :
- redusert trafikk og mindre parallellkjøring og dermed
- nok kapasitet til å oppfylle nullvekstmålet
- mindre parallellkjøring som gir lavere driftskostnader og mindre
lokale utslipp
(NOx, partikler, støy…) og globale utslipp (CO2
• Flere og raskere bussreiser på tvers av bydeler uten å må reise innom
sentrum
• Noe mer omstigning, men kortere reisetid spesielt for reiseformål
utenom sentrum.

Superbuss
Alt 1 - Evolusjon
Alt 2 - Revolusjon

Ekstra:
Superbuss i Trondheim – et helhetlig konsept
Driftskonsept
• Tre linjer: S1 fra Kattem/Tiller til Ranheim, S2 fra Kattem/Saupstad til Lade Strindheim og S3 fra Byåsen
til Dragvoll
• Superbussen skal betjene kollektivbuen og underbygge bydelsutvikling og viktige knutepunkter.
• Traséen skal være mest mulig rettlinjet og kjørebanen skal ha høy standard.
• Superbussen må sikres prioritering, god fremkommelighet og forutsigbarhet og skal i størst mulig grad
gå i kollektivfelt.
• Mating til superbuss dersom det gir en bedre kapasitetsutnyttelse, et mer høyfrekvent tilbud, kortere
reisetid eller flere reisemuligheter for kundene.
• Mating bør skje i reiseretningen på samme plattform, fortrinnsvis utenfor et snitt av Omkjøringsveien/
Breidablikkveien
Stasjoner og billettering
• Superbusstasjoner skal bygges om for å få tilstrekkelig lengde samt eget uttrykk og funksjonalitet.
• Noe lenger avstand mellom stasjonene samt løsninger som sikrer effektiv og trygg på/avstigning er
viktige tiltak.
• Ingen kontanthåndtering eller billettering om bord, noe som gjelder alle busser som betjener
superbusstasjoner
Materiell, drivstoff og depot
• Moderne materiell som gir høy kapasitet og komfort for både sittende og stående.
• Fire doble dører med høy åpne/lukke frekvens for effektiv og trygg på- og avstigning.
• Nok motorkraft til å betjene traséene med tilstrekkelig hastighet under alle forhold
• Fornybart drivstoff fra bærekraftig produksjon
• Depot må tilfredsstille krav til bussenes lengde og rygging skal unngås for busser med to ledd.

Superbuss og
tverrlinjer
Alt 2 - Revolusjon

Materiell: AtB arrangerte dialogkonferanse
med bussleverandører i oktober 2015
•

Prosjektet gjennomførte høsten 2015 en
dialogkonferanse der det ble gjennomført møter
med syv bussleverandører (Ebusco, MAN,
Mercedes Benz, Scania, Solaris, Van Hool, og
Volvo)

•

AtB har gjennom disse møtene fått et godt
innblikk i aktuell teknologi i bussmarkedet fra
2019.

•

Leverandørene anbefaler en delvis innføring av
helelektriske busser i Trondheim fra 2019, samt
videreført satsing på biogass.

•

Hydrogen vil kunne være et alternativ på sikt,
men vil ifølge bussleverandørene ikke være
aktuell fra 2019.

Materiell: Prøvekjøring av (super)busser i
Trondheim
Adresseavisen 07.12.2015

Adresseavisen 03.05.2016

Materiell og drivstoff - anbefalinger
•

AtB anbefaler å gjøre kollektivtransporten i
Stor-Trondheim fossilfri fra 2019. Aktuelle
drivstoff er elektrisitet, (ladbar) hybrid,
biogass og biodiesel.

•

Det anbefales å gå over til busser med
større kapasitet på linjene med flest
passasjerer i anbudsperioden 2019-2029

•

Det anbefales å innføre inntil fire
helelektriske linjer

•

AtB ønsker mest mulig konkurranse
mellom bussprodusenter i
anbudskonkurransen. Funksjonelle
minimumskrav som fanger opp den
teknologiske utviklingen innen
motorteknologi og drivstoff anbefales.

Fremtidens
billetteringssystemer
•

Åpen billettering legges til grunn for å bidra til
raskest mulig fremføringshastighet for bussene
(kort oppholdstid på holdeplass) samt enkelhet
for kundene.

•

Overgang til kontobasert billettering hvor
bankkort, elektroniske reisekort og andre kort
basert på NFC (Near Field Communication),
smartklokke og smarttelefon kan fungere som
billettbærer.

•

Krav til passasjertelling fra bussoperatørene fordi
et åpent billettsystem ikke lenger vil gi godt nok
grunnlag for passasjerstatistikk.

Rapporten behandles politisk april-juni 2016
2016
Aktivitet

februar

mars

april

mai

juni

Prosjektarbeid
Styringsgruppen
05.02.2016

25.02.2016

17.03.2016

08.04.2016
Første versjon
rapport

13.05.2016
Endelig versjon

AtB styre
16.02.2016

15.03.2016

Vedtak om framtidig
rutestruktur. Mandat
for bussanbud 2019

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Komiteer
Orienteringssak
om prosess
rundt superbuss

Fylkesting
Trondheim kommune

13.04.2016

01.06.2016
27.04.2016

15.06.2016

Formanskap
15.03.2016

Byutviklingskomite
Sak om superbuss
med traséer,
knutepunkter etc..

Bystyre
Miljøpakken

14.04.2016

12.05.2016
28.04.2016

26.05.2016

Kontaktutvalget
04.02.2016

14.04.2016

03.06.2016

01.04.2016 - 16.06.2016
Politisk behandling

Sak om øvrig
rutestruktur som
innspill til STFK’s
behandling i juni

AtB er avhengig av politisk vedtak i juni 2016
for å unngå ulovlig direkteanskaffelse i 2019
Aktivitet

2016

2017

2018

2019

Fylkesting
15.6.16

Utforming konkurransegrunnlag

1.7.16 - 15.12.16

Kunngjøring anbudskonkurranse
20.12.16

Anbudskonkurranse

21.12.16 - 12.6.17

Tilbudsfrist
14.3.17

Kontraktsignering
21.6.17

Detaljspes. bussmateriell
Leveranse bussmateriell

Oppstartsforberedelser

Leveringstid
superbusser
1,5-2 år

Juni – sept 2017

Sept 2017 – juni 2019

Juni – august 2019

Oppstart
19.8.19

August 2019 –
Siste mulige
oppstart

