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vs Revolusjon 

(2A)



Arbeidsform og aktiviteter frem til 03.08.2019

2010 2011 20132012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utredning

Politisk behandling

Anskaffelse rutetilbudet
Utbygging infrastruktur

Oppstartforberedelser

Tverrfaglige grupper;
- Kommune
- Fylkeskommune
- Statens Vegvesen
- Jernbaneverket
- Operatørselskap (markedsdialog)
- Bussprodusenter (markedsdialog)
- LO ved tillitsvalgte
- Operatørselskap (eksisterende og deres 

verneombud
- AtB/konsulent



1. Bolig og næringsutvikling i Trondheim (1)

Koordinert areal og transportplanlegging!



1. Bolig- og næringsutvikling (2)
Eksisterende- og nye boligområder



2. Makro - Reisestrømsanalyser (RTM)

Fra rutestrukturrapporten:
…Dagens tilbud (strekning, frekvens, reisetid) 
utenfor sentrum/Midtbyen imøtekommer
Ikke kravet til et attraktivt tilbud.



3. Tilgjengelighetsanalyser (1)
Gammel holdeplasstruktur vs ny stasjonsstruktur.



3. Tilgjengelighetsanalyser (2) 
Gammel holdeplasstruktur vs ny stasjonsstruktur (inntil 800 m fra Stasjon)



4. Reisetidsanalyser og generaliserte reisekostnader



3. Mikro – trasévalg   



5. Kapasitets- og kostnadsanalyser



Metrobussinfrastruktur



Overordnet tidslinje

Ideell faseplan for et prosjekt

Bymiljøavtale
Signering

2016 2017 2018 2019

DriftsfaseIdefase

Programfase

Forprosjekt og Prosjektering

Bygging og overlevering
Bruksfase + 
videreutvikling

03.08.19

Utviklingsfase



Overordnet tidslinje

Reell faseplan for gjennomføring, planlegging og
av infrastrukturprosjektet.

1. Byggdes på 3 sommersesonger 3 “utbyggingspakker”
2. Planlagt i 6 “planleggingspakker”
3. Mange paralelle prosesser, utvikling, alternativsvurderinger, 

planlegging, utsjekk.

Bymiljøavtale
Signering

2016 2017 2018 2019

DriftsfaseIdefase

Programfase

Forprosjekt og Prosjektering

Bygging og overlevering   

Bruksfase + 
videreutvikling

03.08.19

Utviklingsfase

Byggpakke 1 Byggpakke 2 BP 3Vinterbygging 
Tonstad



Resultat av beregninger og KS av 
stasjonsplasseringer

2 stasjoner ble flyttet
- Munkvoll
- Arnt Smistads veg

1 knutepunkt ble omgjort til stasjon:
- Husebytunet

1 stasjon som var fjerne ble tatt inn igjen
- Hospitalskirka



Viktig

Prosjektet hadde kort tid på å utrede, planlegge og bygge.

Det viktigste var vurdering av flere alternativ og tidlig 
utsjekk. Hele prosjektet var avhengig av at alternativ som 
gikk videre til byggeplanlegging var sjekket ut for 
gjennomføring.



Analyser gjennomført i planlegging
Infrastruktur

Frem til 2016 var det gjennomført flere utredninger på gatebruk, traséer og
linjer.
I 2016: 
- Rutestrukturprosjektet.
- Stasjonsstruktur.
- Formingsveileder, stasjoner.



Linje - og stasjonstruktur 2017, metrobuss
Politisk vedtatt i Fylkesting og Bystyret.
770 mill kroner til infrastrukturinvesteringer



Analyser i infrastrukturprosjektet
Oppstart 2016
1. Vurdering av kommuneplanens arealdel KPA

a. eksisterende og fremtidige boligområder
2. ATP analyser

a. Befolkning/kundegrunnlag langs med de vurderte traséene. 
Arbeidsplasstetthet langs de vurderte traséene.

Underveis 2017:
2. ATP analyser, tilgjengelighetsanalyser
Gangavstander ny stasjonsstruktur vs gammel stasjonsstruktur
(Spesielt: endringer i gangavstand for seniorer over 70)



Endring i gangavstand – metrolinjene
Gammel holdeplasstruktur vs ny stasjonsstruktur. 

Ny struktur etterstreber holdeplassavstand 600-700m, gammel 
struktur 



Endring i gangavstand
Gammel holdeplasstruktur vs ny holdeplasstruktur. 



Resultat av beregninger og KS av 
stasjonsplasseringer

2 stasjoner ble flyttet
- Munkvoll
- Arnt Smistads veg

1 knutepunkt ble omgjort til stasjon:
- Husebytunet

1 stasjon som var fjerne ble tatt inn igjen
- Hospitalskirka



Læring etter gjennomføring

For lite tid i oppstart. 
- Eks. Bergen jobbet nærmere 10 år med ide og

forplanlegging. 
- Trondheim jobber nærmere 6 år med idefasen

Superbuss. 
Forplanlegging igangsatt året før prosjektoppstart.



Læring etter gjennomføring
og bruk av analyseverktøy

2. 
Bruk av ATP beregninger var nyttig og nærmest 
avgjørende for å sikre forankring av stasjonsplasseringer



Læring etter gjennomføring
generelt

3. 
- Lite fokus på fremtidig, potensielle 

næringsarealer for konsentrerte arbeidsplasser.



Læring etter gjennomføring
generelt

4. 

- Gikk for mye tid til å få etablert en fungerende 
prosjektgruppe og struktur i prosjektet. Prosjekt 
etablert sommer 2016, fokus på struktur, 
strategi, budsjett fom mars 2017.



Læring etter gjennomføring
generelt

5. 

- Krevende delprosjekt ble ikke påbegynt fra start 
(2016). De enkleste delprosjektene fikk mest 
fokus det første året. Mistet viktig tid for de 
krevende delprosjektene. Manglende 
gjennomføringsstrategi ved oppstart



Veien videre, opptrapping i 2024 og nye mål fra 2030

2020 2021 20232022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Fra 2030: Mulige ambisjoner
Hele byen tilgjengelig, alltid, for alle
Mulighetenes storby
Utslippsfritt og støysvakt

2024: 
- Utvidet kapasitet
- Klimanøytral

Anskaffelse

Oppstarts-
forberedelser

Politisk behandling

Utredning



Avslutningsslide – egen tekst eller evt atb.no
Bakgrunnsfarge kan være samme som valgt førsteslide
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