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Forord

Arbeidet med Storbyanalysen for Nord-Jæren har vært organisert gjennom transportplan-
samarbeidet, på tilsvarende måte som ved forrige rullering av Nasjonal transportplan (NTP). De 
faste deltakerne består av Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola kommuner samt Rogaland 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Denne gangen har også Avinor AS, Kystverket og 
Jernbaneverket blitt invitert til arbeidsmøtene. Arbeidsgruppene i forvaltningsforsøket FAFOT 
har også vært involvert i arbeidet. 

Transportplansamarbeidet på Nord-Jæren har pågått siden TP�0-arbeidet ble startet opp 
rundt �990, og partene har god erfaring med samarbeid rundt transport- og arealspørsmål. 
Forvaltningsforsøket på Nord-Jæren inngår i dette samarbeidet. 

Retningslinjene fra Samferdsels- og Fiskeridepartementet og NTP-sekretariatet har vært 
spesifikke og klargjørende, men også omfattende. Det ble derfor nødvendig å utarbeide en 
ny analyse for Nord-Jæren basert på forrige utgave. Byanalysen er laget på opprag fra den 
sentrale tverretatlige arbeidsgruppen for byanalysene til Nasjonal transportplan, og inngår i 
grunnlaget for de statlige transportetatenes videre arbeid med Nasjonal transportplan �0�0-
�0�9. 

Halvor Folgerø Statens vegvesen og Hildegunn Hausken Stavanger kommune har hatt ansvar 
for å sy sammen de ulike bidragene til en samlet analyse. Jorunn Imsland i Stavanger kommune 
har hatt ansvaret for layout og temakart. Foto v/Siv Egeli, Espen Eek, Richard Wigestrand og 
Mapaid (skråfoto).

Denne rapporten og øvrig informasjon om Nasjonal transportplan finnes på Internett:
www.ntp.dep.no

Stavanger, januar �007

Transportplansamarbeidet
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Sammendrag
Situasjonsbeskrivelse
Den nylig gjennomførte reisevaneundersøkelsen for Jæren viser at en stadig større 
andel av reisene blir foretatt med privatbil og bilandelen er på omlag 7� % (bilfører og 
passasjer). Undersøkelsen viser videre at selv på korte turer øker bilbruken og gangtrafikken 
er synkende. Trafikkvolumet i storbyområdet har nå et nivå som gir miljømessig og 
avviklingsmessige problemer.  

Storbyområdet på Nord-Jæren har et ufullstendig overordnet vegnett som er forutsatt 
utbygd gjennom Transportplan Jæren. For næringstrafikken er dette særlig uheldig og 
samtidig gir dette dårligere trafikksikkerhet og mer støy og utslipp enn ønskelig. Fra forrige 
NTP- rullering og frem til nå har fremkommeligheten på vegnettet i storbyområdet blitt 
redusert. Dette har ført til økende køproblemer inn mot sentrum i Stavanger og Sandnes og 
særlig inn mot Forus-Lura området. Byområdet har lite utbygd egne kollektivtraseer. Med 
unntak av Jærbanen, kan kollektivtrafikken i storbyområdet ikke konkurrere med privatbil på 
reisetid.  

Forus-Lura området er et område i kommunegrensen mellom Stavanger, Sandnes 
og Sola. Området har svært mange arbeidsplasser og et økende innslag av service 
og handel. Reisemiddelbruken til området er sterkt bilbasert og dette forsterker 
trafikkavviklingsproblemene i området.  Det er vedtatt en reguleringsplan for området som 
legger til rette for økt andel miljøvennlig transport. Kollektivtilbudet i området er dårligere 
enn tilbudet til sentrum i Stavanger og Sandnes, men vil bli vesentlig bedre når dobbeltsporet 
med nye stoppesteder og nytt rutetilbud er på plass fra �0�0.  

Utfordringene
Befolkningen i storbyområdet og regionen for øvrig kan karakteriseres som ung og 
ressurssterk og med høye krav til mobilitet. Næringslivet i området har de siste årene opplevd 
sterk økonomisk vekst og næringslivet har høye krav til fremkommelighet på vegnettet og 
god kommunikasjon via flyplassen. 

Det er en utfordring å balansere næringslivets behov for god og forutsigbar tilgjenglighet 
på vegnettet for nødvendig godstransport og annen næringstransport opp mot målet om å 
begrense veksten i biltransport for persontrafikken. Det er en utfordring å få et samarbeid 
med næringslivet som medfører at flere ansatte sykler eller tar buss slik at vegkapasitet 
frigjøres til næringstrafikk som må gå på vegnettet.  

Forutsatt samme reisehyppighet som i dag, vil det med bakgrunn i befolkningsprognosene 
være et innebygd transportvolum på omlag �60 000 nye turer pr hverdag frem til �0�0 i 
regionen og om lag ��5 000 nye turer pr hverdag i storbyområdet.Dette representerer en 
vekst på �0 %. 

Samme reisemiddelfordeling som i dag tilsier at antall bilturer øker med �00 000 i regionen 
og 80 000 i storbyområdet pr hverdag frem til �0�0. Det er ikke mulig å takle denne veksten 
på dagens vegnett.  

Utfordringen er å takle dagens trafikkvolum og fremtidig økning på en miljø- og 
trafikksikker måte.  
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Fremkommelighetsproblemer på vegnettet er særlig en utfordring for busstrafikken. Et 
høgverdig kollektivtilbud forutsetter konkurransedyktig reisetid. 

Det er videre store utfordringer på investeringssiden for å få utviklet et tjenlig 
transportsystem og behov for økte driftsmidler, spesielt for å få etablert et høgverdig 
kollektivtilbud.

Mål
Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren har følgende visjon:
Jæren har en miljøvennlig og velutnyttet storby og mindre tettsteder med et effektivt system 
for transport og kollektivtrafikk, omkranset av et livskraftig landbruk og kort avstand til 
høgverdige natur- og friluftsområder. Distriktet har samtidig forsterket sin posisjon som et av 
landets fremste områder for kunnskap, næringsutvikling og verdiskaping.

Visjonen er fulgt opp med hoved- og delmål der viktige delmål er samordna areal- og 
transportplanlegging og å styrke byenes og tettstedenes senterfunksjoner. Planen inneholder 
også retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.  

Transportplan Jæren, bygger på fylkesdelplanen, og har følgende målsettinger:
• Å utvikle et miljømessig og samfunnsøkonomisk godt transportsystem.
• Å redusere veksten i biltrafikken.
• Å redusere antall trafikkulykker og støyplager som følge av transport.
• Å utvikle et tilrettelagt og velfungerende transportsystem for alle brukergrupper. 

Transportplan Jæren ble stortingsbehandlet i �999 og det ble foretatt en revisjon av 
transportplanen som ble godkjent i �00�. Revisjonen innebar at bompengeopplegget ble 
endret (økte takster), nye prosjekter tatt inn, men gjeldende mål og strategier ble i stor grad 
videreført. 

Reisevaneundersøkelsen viser videre at regionen ikke har lykkes i forhold til målet om å 
redusere veksten i biltrafikken. Bilandelen har økt og trafikktellingene viser høy vekst. Et 
positivt trekke har vært en vekst i antall passasjerer på bussene på nærmere �0 % etter 
omlegging av rutetilbudet �00�/�00�. Uten denne omleggingen og de andre tiltakene som 
er gjennomført i Transportplan Jæren, er det grunn til å tro at bilandelen og trafikkveksten i 
regionen ville vært høyere. 

Tilrettelegging av transportsystemet for alle brukergrupper (universell utforming) vil ellers 
være en forutsetning for planlegging og gjennomføring av alle prosjekter og tiltak som 
inngår i handlingsplanen.

Strategi
For å nå målene i Transportplan Jæren er strategien å overføre en større andel av dagens 
transportvolum og fremtidig transportvolum som følge av befolkningsutviklingen til 
miljøvennlige transportformer. 

De virkemidlene som er brukt så langt har ikke resultert i mindre bilbruk. Det er positivt at en 
gjennom fylkesdelplanen og oppfølgingen av denne har gjennomført arealbruk/utbygging 
som på lang sikt tilrettelegger for økt kollektiv- og sykkeltrafikk. Det er også positivt at 
en har fått på plass en ny og mer konkurransedyktig bussrutestruktur. Men på grunn av 
mangelfulle økonomiske rammer har satsingen på infrastrukturutbygging for kollektiv- 
og sykkeltrafikk gått for langsomt. Det har heller ikke vært økonomiske rammer for å 
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utvide rutetilbudet for kollektivtrafikken så mye som en reelt sett burde gjort for å ta opp 
konkurransen med biltrafikken.

Erfaringer fra inn- og utland viser at det i tillegg må langt sterkere virkemidler til, både 
positive og restriktive tiltak, for å endre reisemiddelfordelingen. Viktig restriktive tiltak 
er parkeringsrestriksjoner særlig i sentrumsområdene og større arbeidsplassområder og 
rushtidsavgift på vegnettet. Slike tiltak er vanskelig lokalpolitisk, og inntil nå har det ikke 
vært tilstrekkelig lokalpolitisk vilje til å ta i bruk slike virkemiddel. For at det skal være 
aktuelt må positive tiltak iverksettes først, eksempelvis gode nye rutetilbud på buss. For å 
lykkes godt med et høyfrekvent busstilbud til eksempelvis Forus- Lura området, forutsetter 
det at bussene ikke står i de samme køene som øvrig trafikk.     

Ut fra de gjennomførte analysene og vurderingene i byanalysen forslås følgende strategi for 
storbyområdet på Nord-Jæren: 

1.	 Areal-	og	transportplanlegging i tråd med FDP. Det skal gjennomføres en revisjon av 
planen, hvor lokalisering av næringsvirksomhet og rekkefølge av tiltak blir sentralt. 
Innenfor forvaltningsforsøket FAFOT  er det startet opp arbeid med å samordne 
parkeringspolitikken i storbyområdet.   

2.	 Økt	kollektivsatsing	gjennom utbygging av kollektivtraseer og satsing på 
fremkommelighetstiltak for bussene og drift av nye ruter. Det er et stort sprik mellom 
tilgjengelige midler og det dokumenterte behovet. Det vil blant annet bli satset på tiltak 
for å øke antall kollektivreiser til og fra arbeid i Forus- Lura området. Samarbeid med 
næringslivet er nødvendig og større arbeidsgivere i blant annet Forus – Lura området 
må ta et ansvar for å endre ansattes reisevaner. Et viktig tiltak kan være at det gis 
skattefritak for arbeidsgivers mulighet til å subsidiere ansattes bussreiser. 

�. Når dobbeltsporet er ferdig utbygd må det etableres et rutetilbud	med	15	minutters	
frekvens	mellom Stavanger og Sandnes/Ganddal med et korresponderende busstilbud på 
viktige knutepunkt, eksempel Gausel. 

�. Det arbeides med utredninger for	etablering	av	kombibane/bybane i tilknytning til 
jernbanen på Nord-Jæren i regi av forvaltningsforsøket FAFOT. Det skal etableres 
kombibane/bybane i løpet av planperioden �0�0-�0�9

5. Iverksetting av regional	sykkelstrategi	med vekt på transportsyklisten. Det bør etableres 
en sykkelstamveg mellom Sandnes og Stavanger i løpet av planperioden. Å etablere et 
godt sykkelvegnett til Forus- Lura området, som er attraktivt for arbeidstakere er svært 
viktig. I tillegg må det tilrettelegges for sykkel- og gangtransport på korte turer særlig til 
sentrum i Sandnes og Stavanger. 

6. Videreutvikling av transportsystemet for gods-	og	varetransport med fokus på 
sammenhengende intermodale kjeder og effektive knutepunkter. Dette  inkluderer god 
tilgjengelighet mot de nasjonale og internasjonale transportkorridorene.

7. Videreføring av Transportplan	Jæren	med en ”Nord-Jæren pakke �” som inkluderer 
infrastrukturtiltak for kollektivtrafikk (buss og kombibane/bybane), veg og sykkeltrafikk 
samt miljø/trafikksikkerhet og driftstiltak for kollektivtrafikken.

8. Gjennomføring av strategien for reduksjon av	trafikkulykker. Dette innebærer særlig 
fokus på å  redusere antall personskadeulykker med alvorlig utfall med spesiell fokus på 
fotgjenger- og syklistulykker samt møte- og utforkjøringsulykker. 
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1.	 Innledning
1.1	 Bakgrunn
I brev av ��.0�.06 fra Samferdselsdepartementet ble det redegjort om Samferdsels- og 
Fiskeridepartementets retningslinjer for transportetatens og Avinor a.s. sitt arbeid med 
Nasjonal transportplan  (NTP) �0�0-�0�9. Departementet kom med supplerende retningslinjer 
��.09.06 for Statens vegvesen og Jernbaneverket om forholdet mellom NTP og KS� 
(kvalitetssikring tidlig fase). Ved forrige rullering av NTP ble det for første gang utarbeidet 
egne storbyutredninger for byene Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Det legges opp til 
å ta utgangspunkt i eksisterende utredninger og planer, men byområdene står fritt til å gjøre 
nye utredninger. Byanalysene skal oversendes NTP-sekretariatet senest �. januar �007, men 
resultatet av den politiske behandlingen kan ettersendes fram til  0�.0�.�007. 

Byanalysene vil være viktige innspill til omtalen av storbyproblematikken i det 
plandokumentet som de sentrale transportetatene skal legges fram i januar �008. 
Plandokument vil bli sendt på høring til fylkeskommuner og storbykommuner. Denne 
høringen vil også omfatte den foreslåtte utbyggingen av stamnettet i planperioden, dvs. 
stamveger, jernbanenettet og stamnettet til sjøs.

Regjeringen tar sikte på å legge fram stortingsmeldingen om NTP �0�0 – �0�9 ved årsskiftet 
�008/�009. Etter stortingsbehandlingen skal det utarbeides handlingsprogrammer for øvrige 
riksveger og fiskerihavner.

Supplerende retningslinjer om målstruktur for transportetatenes og Avinor a.s sitt ble 
sendt ut ��.��.06. Målstrukturen består av et overordna mål og � hovedmål med tilhørende 
etappemål og indikatorer. 

Overordna	mål
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Hovedmål	1
Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

Hovedmål	2
Bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte 
eller livsvarig skadde i transportpolitikken.

Hovedmål	3
Bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale 
mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet..

Hovedmål	4
Et transportsystem som er tilgjengelig for alle og et transporttilbud som gjør det mulig å leve 
et aktivt liv.



9

Den nasjonale transportplanen skal legge grunnlaget for helhetlige politiske prioriteringer, 
effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene for å bidra til 
effektive, tryggere og mer miljøvennlige transportløsninger. Det vil være viktig å sikre god 
koordinering med og inngrep i andre pågående strategiske prosesser på transportområdet, 
dette gjelder særlig videreutvikling av bypakker.

Under de ulike kapitlene er de nasjonale etappemålene satt opp og kommentert.

Storbyanalysen skal vise utfordringer, mål og en anbefalt transportstrategier for det enkelte 
byområde. Strategiene bør innholde en vurdering av muligheter og begrensninger ved 
virkemidlene og hva som må til for å nå overordnede politiske mål om transport i by og hva 
som må til for å oppnå et trendbrudd mot mer bærekraftig mobilitet.    

1.2	 Lokal	organisering	og	prosess
Arbeidet med storbyutredningen har vært organisert gjennom transportplansamarbeidet 
på Jæren. Dette samarbeidet innbefatter også forvaltningsforsøket på Nord- Jæren, 
hvor det er ulike temagrupper (bane, kollektiv, sykkel, reisevaner, areal og parkering). 
Transportplansekretariatet har hatt koordineringsfunksjon i arbeidet med storbyutredningen 
og her møter representanter fra kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, 
fylkeskommunen og Statens vegvesen fast. I forbindelse med denne utredningen har 
Jernbaneverket, Kystverket og Avinor a.s blitt invitert med. Sekretariatet ledes av 
fylkeskommunen. I koordineringsgruppen, hvor alle kommunene (8) er representert, 
møter også Jernbaneverket og fylkesmannen fast, i tillegg har Kystverket og Avinor a.s 
blitt invitert med på møter som omhandler storbyutredningen. Koordineringsgruppen 
ledes av regionvegsjefen. Den politiske styringsgruppen ledes av fylkesordføreren 
og har representanter fra kommunene, fylkeskommunen. Fylkeskommunen har 
sekretariatsfunksjonen for både koordineringsgruppen og styringsgruppen. 

Selve utredningsarbeidet har tatt utgangspunkt i storbyutredningen som ble utarbeidet til 
NTP �006-�0�5, men det har skjedd en sterk utvikling i regionen siden da slik at det har vært 
nødvendig å gjennomarbeide utredningen på nytt. 

Etter at styringsgruppen for Transportplan Jæren har behandlet storbyutredningen vil den bli 
lagt frem for behandling i de respektive kommunene og fylkeskommunen. 

1.3	 Geografisk	avgrensing
Byområdets funksjon som by og knutepunkt skal være utgangspunkt for byanalysene. Vi 
har valgt en tilnærming som avgrenser storbyområdet til kommunene Stavanger, Sandnes, 
Randaberg og Sola. Dette er i mange sammenhenger en for snever avgrensning, slik at når 
utfordringene beskrives så inngår også kommunene Rennesøy, Strand, Klepp, Gjesdal, Time 
og Hå. Dette er den avgrensningen som Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren har. 

Transportplan Jæren innbefatter  8 kommuner (Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, 
Time, Gjesdal og Hå). Regionen er godt integrert og reisetidene både med privatbil og 
kollektivtrafikk er under � time mellom typiske sentrum og næringsområder og til større 
boligområder. I tillegg er det utstrakt pendling med Jærbanen til Egersund og Dalane og med 
hurtigbåt og ferje til Ryfylke. 

Stavanger og Sandnes er de to større byene i regionen, men både bydelssentre og 
kommunesentre i regionen har viktige handels- og servicefunksjoner. Forus – Lura området, 
som er lokalisert i kommunegrensen mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er regionens 
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viktigste næringsområde. Dette område har også et stort innslag av handel, gjennom blant 
annet kjøpesenteret Kvadrat. Næringsområdet Tananger – Risavika i Sola kommune er også 
et område i sterk utvikling. Disse næringsområdene ligger strategisk til med korte avstander 
til flyplassen på Sola, havneområdet i Risavika og sentrum i Stavanger og Sandnes.
 
Framkommeligheten på vegnettet i regionen er tilfredstillende utenom rushtidene. Det er 
tiltagende fremkommelighetsproblemer på vegnettet rundt sentrum i Sandnes og Stavanger 
og særlig i området Forus – Lura. 
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1.4	 FAFOT	Forsøk	med	alternativ	forvaltningsorganisering	av	transportsystemet
Sammen med Jernbaneverket, Statens vegvesen og fylkeskommunen deltar kommunene 
i storbyområdet i forvaltningsforsøket (FAFOT). Forsøket på Nord-Jæren er basert på 
en ”avtalemodell”, der både transportfaglige og organisatoriske forhold inngår. Det er 
utarbeidet avtaler som avtalepartene har sluttet seg til. Disse omfatter:
Overordnet avtale for utvikling av et mer miljøvennlig transportsystem på Nord-Jæren med 
intensjoner, mål og forpliktelser knyttet til forsøket
Samarbeidsavtalen (partnerskapsavtalen) som beskriver ansvarsforhold og ressursbruk i 
arbeidet som har pågått så langt og som bør gjelde i videreføringen
Fem tematiske avtaler som beskriver tiltakspakker eller enkelttiltak, tiltakenes omfang og 
ev kostnader fordelt på partene, ansvarlig part for gjennomføring av tiltak og tidspunkt for 
gjennomføring av enkelttiltak. 

Forvaltningsforsøket har pågått siden høsten �00� og det har vært arbeidet med en lang 
rekke konkrete tiltak. Utvikling av avtaler som er konkrete og forpliktende nok er en 
utfordring. Samferdselsdepartementet har ikke gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket 
anledning til å inngå avtaler som innebærer økonomiske forpliktelser for mer enn ett år ad 
gangen. En avtalemodell forutsetter også lokalpolitisk enighet om de tiltakene som skal 
gjennomføres. Det vil dermed alltid være en stor utfordring å få lokal enighet om restriktive 
tiltak, og/eller tiltak som må kostnadsbæres lokalt. 

Det er eksempel på samarbeidstiltak mellom 
kommuner og enkeltbedrifter. Aker Offshore 
Partner har satses offensivt på tilrettelegging for 
økt sykkelbruk i bedriften. Statoil og Rogaland 
Kollektivtransport er i samtaler om å tilrettelegge 
et eget busstilbud for de ansatte. 

Momenter som motiverer for utvikling av 
forpliktende avtaler i transportpolitikken er:

• Det er bred enighet om behovet for 
å redusere veksten i biltrafikken inn 
mot bysentrene og å tilby et godt 
kollektivtilbud til befolkningen. 

• Virkemidlene i areal- og transportpolitikken er delt mellom stat, fylkeskommuner 
og kommuner. Ingen av aktørene har alene tilstrekkelige virkemidler til å møte 
utfordringene i byområdene. Derfor må aktørene samles om en felles strategi for 
arealbruk og transportutvikling.

• Utvikling av boliger og arbeidsplasser i sentrum og knutepunkter er et viktig 
strategielement, men må underbygges med oppfølgende tiltak knyttet til investering i 
og drift av kollektivtransport.

• Analyser og erfaringer tilsier også at det er behov for reguleringer som kan bidra til å 
dempe biltrafikkveksten.

Denne situasjonen peker i retning av behovet for utvidet bruk av virkemidler og bedre 
samordning av innsatsen. Forpliktende avtaler er ett av flere svar på denne utfordringen.

I storbyområdet på Nord-Jæren har en gjennom de avtalene som er utviklet i FAFOT-
samarbeidet forsøkt å ta fatt i de ovenfornevnte momentene. En sentral forutsetning 
for gjennomføring er imidlertid økonomi. I den sammenheng er de statlige økonomiske 
rammene som stilles til disposisjon, over de statlige sektoretatene sine budsjetter og i 
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rammetilskuddene til fylkeskommunene og kommunene, av sentral betydning. En interessant 
ide kunne være at den nåværende statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk i 
storbyområdene ble videreutviklet til en ordning der byområder som gjennom avtaler 
forpliktet seg til en samordnet og miljøvennlig transportpolitikk får økonomiske tilskudd fra 
staten til gjennomføring av tiltak f. eks. over en femårsperiode.

Rapporter	og	vedlegg	som	følger	utredningen	

• Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren  
• Fylkesdelplan for jernbane i Rogaland
• Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland
• Fylkesdelplan for havner og sjøtransport i Rogaland
• Transportplan for Jæren med handlingsplan �005-�0�5
• Handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland �006-�009  
• Perspektivanalyse Stavangerregionen som logistikknutepunkt
• Utredning regional sykkelstrategi for Nord-Jæren
• Utredning av regionale havneløsninger i Rogaland
• Kollektivanalyse Sandnes øst
• RVU- analyser for storbyområdet på Nord-Jæren 
• Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet FAFOT på Nord-

Jæren. Vedlagt er: godkjente avtaler og politisk sak  
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2	 Regionale	mål	og	hovedstrategier	
Fylksdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren, som etter lokal og regional behandling 
ble godkjent av regjeringen høsten �00�, har følgende visjon:

Jæren har en miljøvennlig og velutnyttet storby og mindre tettsteder med et effektivt system 
for transport og kollektivtrafikk, omkranset av et livskraftig landbruk og kort avstand til 
høgverdige natur- og friluftsområder. Distriktet har samtidig forsterket sin posisjon som et av 
landets fremste områder for kunnskap, næringsutvikling og verdiskaping.

2.1	 Regionale	hovedmål
Visjonen er fulgt opp med hoved- og delmål der viktige delmål er samordna areal- og 
transportplanlegging og å styrke byens og tettstedenes sentra. Planen inneholder også 
retningslinjer for planlegging jf pkt �. samordnet areal- og transportplanlegging.  

Transportplan Jæren bygger på forutsetningene i fylkesdelplanen og har følgende 
målsettinger:

• Å utvikle et miljømessig og samfunnsøkonomisk godt transportsystem.
• Å redusere veksten i biltrafikken.
• Å redusere antall trafikkulykker og støyplager som følge av transport.
• Å utvikle et tilrettelagt og velfungerende transportsystem for alle brukergrupper.

2.2	 Regional	hovedstrategi
For å nå målene skal følgende strategier 
legges til grunn:

• En bevisst satsing på universelt 
utformede og miljøvennlige 
transportformer som et ledd i 
utviklingen av et storbyområde som 
er godt å bo og arbeide i.

• Samordnet korridorutbygging der 
de miljøvennlige transportformene 
skal komme tidlig.

• Videreutvikling av viktige 
hovedveger for næringstrafikken 
inkludert terminaltilknytninger (E �9, Rv ��, Rv 509 og Rv 5�0)

• Reparasjon av de miljø- og trafikksikkerhetsproblemene som biltrafikken skaper.

Den anbefalte strategien i transportplanen innebærer en balansert satsing på de 
enkelte tiltaksområdene med særlig vekt på kollektivtransportsystemet, på gang- og 
sykkelvegutbygging på oppfølgende tiltak for arealbruk og trafikkregulering og på 
vegprosjekt som er viktige for næringstrafikk og trafikksikkerhet.

De viktigste strategiske prinsippene for infrastrukturutbygging vil være:
• Å bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelvegnett.
• Å bygge ut et regionalt turvegnett og utvikle en grøntstruktur slik at alle 

boligområder har lett tilgang på dette innenfor en avstand på 500 m.
• Å utvikle et attraktivt kollektivsystem gjennom et bredt spekter av tiltak som 

kollektivprioritering, egne bussgater, høgere standard på stoppesteder og adkomst, 
høgere standard på materiellet, utbygging av dobbeltspor på Jærbanen mellom 
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Stavanger og Sandnes som grunnlag for etablering av en framtidig bybane ol. 
• Å utforme et funksjonelt overordnet vegnett i kombinasjon med trafikkdempende 

tiltak på det øvrige vegnettet som både bedrer trafikkavviklingen og miljøforholdene.
• Å tilrettelegge for godstransport gjennom gode samordnede intermodale løsninger 

der terminaler (flyplass, havn og gods) sees i sammenheng med nødvendig 
tilbringersystem på veg og bane.

• Å utbedre ulykkespunktene på vegnettet.
• Å gjennomføre miljøtiltak som miljøgater, trafikkregulerende tiltak, støyskjerming, 

fasadetiltak ol.
• De viktigste strategiske prinsippene for drift vil være:
• Å utvikle et kollektivtilbud gjennom tiltak som høg frekvens på hovedruter, 

samordning av rutetilbudet i hele byområdet med gode overgangsordninger, 
differensiert tilbud, takstpolitiske tiltak som fremmer kollektivbruken, aktiv 
informasjon og markedsføring ol. Dette prinsippet er lagt til grunn i utviklingen av 
den nye rutestrukturen for busskollektivtrafikken.

• Å gjennomføre trafikkregulerende tiltak for generelt å bedre trafikkavviklingen, men 
også for å gi prioritet til visse trafikantgrupper og skjerming av områder for trafikk.

• Å holde en høg vedlikeholdsstandard på vegnettet og på gang-/sykkelsvegnettet.
• Å begrense piggdekkbruken.

I fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren er det strategiske prinsippet for 
arealbruk, at ny arealbruk konsentreres langs viktige kollektivakser f. eks. langs Jærbanen, Rv 
��, Rv 509 osv. 
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3	 Transportplan	Jæren,	handlingsplan	
2005-2015

Transportplan Jæren har en todelt funksjon:
• Den er en strategisk plan som fastlegger prinsippene for utvikling av 

transportsystemet i regionen
• Den er en handlingsplan som prioriterer aktuelle prosjekt og tiltak og som inneholder 

finansieringsopplegg for gjennomføring av utbyggingsplanen.

Planen omfatter videre strategiske prinsipper for drift av transportsystemet, men er ikke så 
detaljert og bindende på dette området.

Planen er en utbyggings- og finansieringsplan for transportsystemet på Jæren med en 
tidshorisont som omfatter �998-�0�5. Den første utgaven av transportplanen ble vedtatt 
i �997 og lå til grunn for St.pr. nr. �� (�999-�000) om delvis bompengefinansiering 
av prosjekter og tiltak i Transportplan Nord-Jæren. Stortinget sluttet seg til 
stortingsproposisjonen i mai �999.

Handlingsplanen tas opp til ny revisjon hvert �.år tilpasset rulleringen av Nasjonal 
transportplan. Siste revisjonen av handlingsplanen i �00� var i hovedsak en videreføring 
av målsettingene fra handlingsplanen �997. I tillegg ble det ved planrevisjonen tatt inn 
som ny målsetting at prosjekter og tiltak som inngår i handlingsplanen skal tilrettelegges 
for alle brukergrupper (universell utforming). Det ble gjennomført endel justeringer av 
bompengeopplegget. Disse bestod i at takstene ble økt fra kr. 5/�0 (lette/tunge) til kr 
��/�6 (lette/tunge), ordningen med rushtidsavhengige takster falt ut og innkrevingen ble 
utvidet til hele døgnet/uka. Bompengeperioden er satt til utgangen av �0�� eller ca. �0 års 
innkreving.

3.1	 Strategivalg	–	Innretning	av	handlingsplanen
Ved revisjonen av handlingsplanen i �00� ble alternative utbyggingsstrategier vurdert og 
en balansert utbyggingsstrategi er lagt til grunn. Det skal satses videre på kollektivtrafikk, 
gang- og sykkelvegutbygging, oppfølgende tiltak for arealbruk og trafikkregulering samt 
utbygging av veglenker med særlig betydning for næringstrafikken. 

En viktig forutsetning for handlingsplanen for transportplan Jæren har vært en fordeling av 
midlene der en betydelig andel blir satt av til tiltak for miljøvennlig transport. 

3.1.1	 Prioriteringsgrunnlag
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren gir de viktigste føringene for utvikling 
av arealbruken og transportsystemet i området. I planen er konsentrert utbygging langs 
kollektivakser og ved kollektivknutepunkter et sentralt grep. Bybåndet mellom Stavanger 
og Sandnes er den mest sentrale utbyggingsaksen i neste planperiode.

I tråd med dette legger Transportplan Jæren opp til en satsing på miljøvennlig transport 
kombinert med nødvendig utbygging av viktige lenker i vegsystemet. 
Utbygging av dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes er også et sentralt element i 
transportplanen. Utbygging av bybane er foreløpig ikke en del av handlingsplanen, men 
det blir likevel tilrettelagt for en arealutvikling og -utbygging som støtter opp omkring en 
framtidig bybanesatsing. 
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3.1.2	 Revidert	handlingsplan	2005	-	2015
Innholdet i den revidert handlingsplanen framgår av nedenfor stående tabell:

Tabell �         Beløp i �00� mill-kr

I figur � er det vist prosentvis fordeling av handlingsplanrammen på vegprosjekt, 
kollektivtiltak/dobbeltspor og gang- og sykkelveger, trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Av den 
samlede rammen på � 58� mill. kr er det satt av �658 mill. kr (�6 %) til vegprosjekt, ���5 mill. 
kr (�0 %) til kollektivtiltak/dobbeltspor og �90 mill. kr (�� %) til gang- og sykkelvegerveger, 
trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak.

Vegprosjekter 46 %

G/s-veger/TS-tiltak,
miljøtiltak 14 %

Kollektivtiltak/dobbeltspor
40 %

Figur �. Prosentvis fordeling av investeringene i Transportplan Jæren �00� kroner; handlingsplan �005 - �0�5

Prosjekt/tiltak Total invest.-

kostnad

Restbehov 

gjeldande 

handlings-

plan

Statleg/komm/ 

fylkeskomm/ 

annan 

finansiering

Bompengar 

med nye 

takstar

Gjeldande handlingsplan:     
E �9 Tjensvollkrysset ��5 ��0 ��0  
E �9 Smiene-Harestad �75 �75 �75  
Rv �� Stangeland-Skjæveland �55 �50  �50
Rv �� Klepp ��� ���  ���
Rv 5�0 Solasplitten �70 �70  �70
Kollektivprosjekt veg �65 ��5 �0 �0
G-/s-veger og turveger �80 �65 ��8 �7
Trafikksikkerhetstiltak/-styring �05 �5 �5  
Miljøtiltak �00 90 65 �5
Dobbeltspor Jærbanen �0�0 �000 �000  
Nye prosjekt prioritert i FDP Jæren:     
E �9 Stangeland-Hove 90 90 90  
E �9 Eiganestunnelen (delfinans.) �80 �80 �80  
Rv �� Kollektivfelt (i framtidig bybanetrasé og Forus-trasé) �70-600  50 �75
Rv 509 Kollektivfelt �0-�00   50
Trafikkstyring 50   50
G-/s-veger, TS- og miljøtiltak 90-�00  50 �00
Rv 509 Terminaltangenten Sola �0   �0
Rv 509 Terminaltangenten Randab. 50    
Rv �� Gandsfjordkryssingen 50-��5   �00
Rvf 505 Skjæveland-Orstad, �.etappe �0-��0   �0
Sum  2473 2113 1470
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Videre viser figur � hvordan bompengene i handlingsplanen fordeler seg mellom prosjekter 
og mindre investeringstiltak (kollektiv-, gang- og sykkeveger, trafikksikkerhetstiltak og 
miljøtiltak) for perioden �005-�0�5.

Vegprosjekter 61 %

Mindre investeringstiltak
39 %

Figur �. Prosentvis fordeling av bompengeinntektene mellom vegprosjekter og mindre investeringstiltak i 
Transportplan Jæren �00� kroner handlingsplan �005-�0�5.

3.1.3	 Oppsummering	
Transportplan Jæren har tre hovedinnretninger, arealbruk, ruteopplegg for busstrafikken og 
infrastrukturtiltak. Det er her gitt en kort status innenfor områdene i forhold til overordna 
mål og strategier. 

Arealbruk
Gjennom fylkesdelplanen har kommunene forpliktet seg til å rapportere årlig på arealbruk. 
Resultatene viser at arealbruken og fortettingen i kommunene er helt i tråd med 
retningslinjene gitt i fylkesdelplanen og at utbyggingen skjer i de definerte hovedtraseene 
for kollektivtrafikken. Det fortettes mer, og raskere enn forutsatt i planen.  

Reisevaneundersøkelsen viser at en ikke har klart å overføre veksten i transportbehovet til 
miljøvennlig transportformer. Trafikkutviklingen på utvalgte tellepunkter viser også klar vekst 
i biltrafikken.

Rutestruktur	buss
Hele bussruteopplegget på Nord-Jæren ble lagt om og lagt ut på anbud og nytt ruteopplegg 
startet �.�.�00�. Rutestrukturen er bygget opp rundt helplendelruter gjennom Stavanger og 
Sandnes sentrum og er i langt større grad markedstilpasset i forhold til den gamle strukturen.  
Det har vært en strekt passasjervekst etter ruteomleggingen på nærmere �0 %. 

Infrastruktur	veg
Det er forsinkelser på gjennomføringen av stamvegprosjekter og de større prosjektene på 
øvrige riksvegnettet er kommet i gang senere enn forutsatt. 

Stamveger
Første etappe av E �9 Tjensvollkrysset som omfatter undergang v/Eiganesveien, diverse 
kryssreguleringer og støytiltak, er gjennomført. Selve kryssombyggingen vil bli gjennomført i 
siste del av perioden �006-�009. Kostnadsoverslaget er på kr �00 mill. 
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Øvrige	riksveger
Rv �� Stangeland- Skjæveland ble startet opp høsten �005 og anlegget er planlagt ferdig 
senhøstes �007.Kostnadsoverslaget er på �75 mill kr. Rv �� Omkjøringsveg Kleppe vil bli 
startet opp høsten �006 og er planlagt ferdig ved årsskiftet �007/�008. Kostnadsoverslaget 
er på ��� mill kr. Rv 5�0 Solasplitten er i planfasen og stadfestet reguleringsplan ventes 
å foreligge i løpet av våren �007. Kostnadsoverslaget har økt vesentlig i forhold til 
handlingsplanen og er nå på �80 mill. kr. Parallelt med reguleringsplanbehandlingen pågår 
det arbeid med å se på mulige kostnadsreduserende elementer, herunder en etappevis 
utbygging av prosjektet. Anleggsstart er foreløpig satt til høsten �007 og prosjektet er 
planlagt åpnet for trafikk ved årsskiftet �009/�0�0.

Rv �� Norestraen lå opprinnelig inne i transportplanens handlingsplan. Det ble gjennom 
utarbeidelsen av reguleringsplanen avklart at grunnforholdene var så dårlige at det ikke var 
tilrådelig å gjennomføre vegprosjektet. Avsatte bompengemidler til dette prosjektet (��0 mill 
kr) ble da besluttet overført til Rv �� Gandsfjordkryssingen gjennom lokalpolitisk behandling.

Alle prosjektene på det øvrige riksvegnettet skal finansieres �00 % med bompenger.

Mindre	investeringstiltak
Mindre investeringstiltak omfatter følgende innsatsområder:

• Kollektivtiltak
• Gang- og sykkelveger inkludert turveger
• Trafikksikkerhetstiltak
• Miljøtiltak

Midlene til slike tiltak utgjør en betydelig del av satsingen i handlingsplanen. I tillegg til 
bompenger blir det også benyttet statlige og fylkeskommunale midler til finansiering 
av tiltakene. Kommunene bidrar også ved at det er inngått avtaler mellom hver 
enkelt kommune og Statens vegvesen om finansiering og gjennomføring av mindre 
investeringstiltak, spesielt gang- og sykkelveger og miljøtiltak. Avtalene er basert på at 
kommunene dekker 50 % av anleggskostnadene, mens de resterende 50 % dekkes av statlige 
midler/bompenger.

Det er rimelig god overensstemmelse mellom planlagt framdrift av mindre investeringstiltak 
og det som er oppnådd i praksis. Det har imidlertid oppstått kostnadsøkning for flere av 
tiltakene i forhold til planoverslagene, noe som vil føre til at en ikke får gjennomført alle 
planlagte tiltak i perioden. 

Infrastrukturtiltak	bane
Oppstart av dobbeltsporet har blitt forsinket i forhold til de forutsetningene som lå til grunn 
i transportplan Jæren og fylkesdelplanen. 
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Dobbeltspor	mellom	Stavanger	og	
Sandnes
Utbygging til dobbeltspor mellom Stavanger 
og Sandnes ble startet opp høsten �006. 
Det legges opp til en sammenhengende 
utbygging av dobbeltsporet som etter 
planen skal stå ferdig innen �009.

Ganddal	godsterminal
Den nye terminalen på Ganddal vil 
erstatte dagens terminaler i Sandnes 
og Stavanger og vil gi en mer rasjonell 
drift for togselskaper og ekspeditører. 
Anleggsarbeidene ble startet opp i 
desember �005 og terminalen er planlaget 
ferdig høsten �007.

Bybane
Det foreligger godkjent 
konsekvensutredning for en bybane på  
Nord-Jæren. Bybanen forutsetter at det 
er etablert dobbeltspor mellom Stavanger 
og Sandnes i kombinasjon med egne 
bybanesløyfer i Stavanger sentrum og 
langs Rv �� gjennom Hillevåg og Gausel-
Lura. Som første byggetrinn planlegges det 
bygget kollektivfelt langs Rv �� som på sikt 
kan erstattes med bybanetraseer på disse 
strekningene. 

Infrastrukturtiltak	havn
Havneområdet i Risavika er i sterk utvikling, 
bl. a. er en betydelig del av den tidligere 
tomten til Shellraffeneriet blitt ervervet og 
opparbeidet til havneformål.  

Infrastrukturtiltak	flyplass
I desember �00� ble det startet opp 
arbeider med utbygging av flyterminalen 
ved Stavanger Lufthavn Sola. Utvidelsen 
av ankomsthallen ble tatt i bruk 
sommeren �005 mens avgangshallen for 
utenlandstrafikken vil stå ferdig sommeren 
�007. 

Stavanger st.

Sola

Randaberg

Sandnes S

Jåttåvågen

Gausel

Lura

Mariero

Strømsbrua

SANDNES

TIME

GJESDAL
KLEPP

SOLA

STRAND

RANDABERG

STAVANGER

E39

Hillevåg

Vaulen

Gausel
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Forus

Ganddal

Orstad

509

510

E39

509

510

44

516

44

E39

TEGNFORKLARING
   Eksisterende jernbanespor
   Nye bybanespor

Jåttåvågen
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4	 Befolkingsvekst	og	utvikling	i	
reisemønster

4.1	 Befolkning
Storbyområdet på Nord-Jæren  og de øvrige kommunene som inngår i det felles bolig- og 
arbeidsmarkedet har hatt en sterk befolkningsvekst over en lang periode. Veksten skyldes 
dels høy innflytting og en ung befolkning med høye fødselsrater. 

Tabell �. Befolkning i storbyområdet pr 0�.0�.�006
  

Samlet Stavanger Sandnes Sola Randaberg
�0�5�6 ��5�57 589�7 �0��8 9�0�

Samlet har regionen hatt en vekst på 7 % de siste 6 årene (��.��.99-��.��.05), mens 
landet som helhet i samme periode har hatt en vekst på � %. Sandnes kommune, som i 
fylkesdelplanen skal ta en stor andel av den regionale befolkningsveksten fremover, har i 
samme periode hatt en vekst på �� %. 

Tabell �. Befolkningsprognose  

�006 �0�0 �0�0 �0�5
Storbyområdet (�) �0�000 ���000 ��5000 ��6000

Regionen (�0) �7�000 �8�000 ���000 ��5000

4.2	 Reisevaner	i	regionen
IRIS har nylig levert en ny oppdatert reisevaneundersøkelse hvor regionens reisevaner 
dokumenteres og analyseres.� (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg (�) + Hå, Klepp, Time, 
Gjesdal, Strand, Rennesøy (�0) tilsvarende avgresning som fylkesdelplanen) .   

Det er flere forhold som har endret seg siden �998 og som i sum virker i retning av økt 
mobilitet. Yrkesdeltakelsen og sysselsetningen i regionen er høy, og særlig kvinners 
yrkesdeltakelse er høy. Det har også vært en økning i utdanningsnivået og en sterk vekst i 
andelen husholdninger som har en samlet bruttoinntekt over kr 900 000. Dette gjenspeiles 
ved at befolkningen har god tilgang på transportmidler, og kun 6 % av husholdningene er 
uten tilgang på bil. Det har vært en sterk økning i andelen av husholdningene med tilgang 
på mer enn � bil, og denne andelen utgjør nå �7 %. Den største forskjellen mellom vår region 
og Norge i sin helhet finner vi for eie/tilgang til bil i husstandene. 9� % svarer at de eier eller 
disponerer bil i husstanden regionalt, mot 87 % nasjonalt. 

Når vi ser nærmere på hvordan folk kommer seg fra et sted til et annet, viser undersøkelsen 
at befolkningen i regionen som oftest benytter bil. Bilandelen øker både på fører og 
passasjersiden, og i �005 ble hele 7�,� % av reisevolumet på hverdager foretatt med bil. 
Økningen i bilbruken ser i første rekke ut til å henge sammen med den klare nedgangen i 
reiser til fots.

�  Reisevaner i Stavangerregionen �998-�005. Rapport IRIS �006/�8�
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Figur �. Den regionale reisemiddelfordelingen i �998, �005 prosent, vektet.

Dette tegner et bilde av en region og et storbyområde med en høy mobilitet og hvor 
privatbilen står sterkt. I regionen som helhet foregår 6� % av alle turer med bil og 
kollektivandelen er på 8 %. Sykkelandelen er på 7 % og det bekymringsfulle er at andelen 
fotturer er redusert til �� %.  

4.3	 Fremtidig	reisevolum
Reisvaneundersøkelsen viser reiseomfanget i regionen. Antall reiser pr person (�� år +) er 
i snitt �,8 på hverdager, mens det på nasjonalt nivå er �,6.� I perioden fra �998 til �005 har 
befolkningen over �� år økt med �0,� % men det estimerte reisevolumet har økt med �5 % 
som følge av flere reiser pr dag. 

En enkel tilnærming til fremtidig transportvolum er å ta utgangspunkt i 
befolkningsprognosene (�� år +) og multiplisere med antall reise pr hverdag. I tabellen 
nedenfor er transportvolumet fremkommet ved at fremtidig befolkning over �� år er 
multiplisert med antall reiser pr dag. Reiseaktiviteten kan selvfølgelig endres over tid, 
men det er få utviklingstrekk pr i dag som tilsier dette. Det er derfor lagt til grunn samme 
reiseaktivitet fremover som dagens situasjon.  

�  TØI rapport 8��/�006
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Tabell �. Estimat av regionens fremtidige reisevolum pr. døgn. 

antall reiser pr 

respondent
populasjon (�� år +)

Estimert reisevolum pr 

døgn
�0�0 �,77 ��� �00 87� �00
�0�0 �,77 �59 000 976 �00
�0�5 �,77 �7� 000 � 0�� 700

Dagens regionale reisemiddelfordeling, med en bilandel (kun bilfører) på 6� % av alle reiser, 
gir i underkant av �0 000 flere bilturer pr hverdag i �0�0 i forhold til �005. Situasjonen i �0�0 
vil være i overkant av �00 000 flere bilturer enn i dag og i �0�5 vil det være i overkant av ��� 
000 flere bilturer forutsatt dagens regionale reisemiddelfordeling. 

Tabell 5. Estimat av storbyområdets fremtidige  reisevolum pr. døgn.
  �

antall reiser pr 

respondent
populasjon (�� år +)

Estimert reisevolum pr 

døgn
�0�0 �,77 �7� 600 658 ���
�0�0 �,77 �95 600 7�7 ���
�0�5 �,77 �05 �00 77� 60�

Storbyområdet hadde pr �.�.�005 en befolkning �� år + på om lag �6� 600.  

Reisemiddelfordelingen for storbyområdet er ikke vesentlig forskjellig fra regionen, men har 
noe høyere andel fotturer (��,5 %). Bilandelen er på 6�,7 % og dette gir rundt �8 000 flere 
bilturer pr hverdag i �0�0 i forhold til �005.  I �0�0 innebærer dagens reisemiddelfordeling 
og reiseaktivitet i underkant av 80 000 flere bilturer pr hverdag i storbyområdet. 

�  Fremskrevet befolkningsmengde pr 0�.0� MMMM SSB, tallene er avrundet
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4.4	 Transporttyngdepunktene	i	storbyområdet
Utviklingen etter �998 viser at transporttyngdepunktet i regionen har flyttet seg til Forus- 
Lura området.  
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Figur �. Reiser til/fra sentrumssonene og Forus/Lura som prosent av totalt reisevolum, �998 og �005. Vektet.

Utviklingen i trafikken til/fra sentrum (både i Stavanger og Sandnes) sammenlignet med 
utviklingen til/fra Forus/Lura viser noe av det som har skjedd med trafikkbildet i regionen� 
Sentrumstrafikkens andel av det totale reisevolumet synker samtidig som trafikken mot 
Forus/Lura stiger kraftig, fra 8,� til ��,8 % av det totale reisevolumet (dvs en økning på 
over 50 %). Fordelingen av trafikken mot Forus/Lura etter formål viser at det både er jobb 
og handel som står bak den eksplosive trafikkveksten. I og med at befolkningen er tettest 
i og rundt sentrumssonene, betyr disse endringene at flere reiser lengre. Dette illustreres 
ved at gjennomsnittlig biltid på Forus/Lura reisene er �5,9 minutter, mot ��,5 minutter på 
sentrumsreisene. 

I �998 var Stavanger sentrum, så vidt foran Forus/Lura, fortsatt kjernen i regionen vurdert ut 
fra reisestrømmer. I dag er Forus/Lura opprinnelse eller destinasjon for nesten �� % av reisene 
og har dermed passert Stavanger sentrum med stor margin. Endringene i reisestrømmer har 
totalt omdefinert regionens ”transportgeografiske utseende”. Dette er en av hovedårsakene 
bak flere av de utviklingstrekk som kan spores i regionens reisevaner, bl.a. knyttet til økt 
bilbruk og lavere andel fotturer.

�  Reisestrømmene er her framstilt både ut fra opprinnelse og destinasjon. Dvs at reiser som enten starter 
eller slutter i Stavanger sentrum tas med i TilFraStavangerSentrum osv. Dette betyr at det vil være overlapp 
mellom kategoriene, for eksempel ved at noen reiser starter i Stavanger sentrum og slutter i Sandnes sentrum. 
Vi kan likevel sammenligne trafikkstrømmene mot de ulike sonene, det som må unngås er å slå sammen 
prosentandelene for ulike soner. F. eks. vil det gi et overdimensjonert bilde av sentrumstrafikken dersom vi slo 
sammen trafikken til/fra begge sentrumssonene rett og slett fordi en reisene mellom Stavanger sentrum og 
Sandnes sentrum er telt opp under begge disse kategoriene.
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Tabellen nedenfor viser reisemiddelfordelingen på arbeidsreiser til og fra soner og 
soneinndelingen som er gjort er den samme som under figur �. 

Tabell 6. Reisemiddelfordeling av arbeidsreiser til/fra fire soner, �005 og endring fra �998. Prosent. Vektet.

Til/fra Stavanger 

sentrum

Til/fra Sandnes 

sentrum
Til/fra Forus/Lura Til/fra Tananger

�005
+/- fra 

�998
�005

+/- fra 

�998
�005

+/- fra 

�998
�005

+/- fra 

�998
Til fots ��.� -�.5 6.� �.� �.� 0.9 �.� -�.6
Sykkel �0.6 �.� 8.9 �.� 6.� �.� �.� 0.9
Moped/motorsyklist �.� �.0 �.5 �.5 �.� 0.8 �.9 �.�
Bil 53.4 2.9 71.0 -6.6 81.9 -1.0 86.5 7.2
Buss/tog/båt 22.2 -5.6 12.4 1.4 6.9 -1.3 3.9 -7.0
Annet 0.� -0.9 0.0 -0.8 0.6 -0.7 0.� -�.6

�00 0.0 �00 0.0 �00 0.0 �00 0.0

Arbeidsreiser foregår i all hovedsak på tider av døgnet hvor fremkommeligheten på 
vegnettet er mest kritisk. Kollektivtilbudet i regionen er bygget opp rundt Stavanger og 
Sandnes og med helpendelruter fra bydeler i Stavanger og til bydeler i Sandnes. Forus/Lura 
området er et stort område som har et dårligere kollektivtilbud enn Stavanger og Sandnes 
sentrum, men kollektivtilbudet for arbeidsreiser er rimelig godt. Reisetiden med buss til 
området er i dag lite konkurransedyktig med privatbil og det er rimelig god tilgang på 
parkeringsplasser på de store arbeidsplassene i området. 

Forus/Lura området har pr i dag raskt tiltagende fremkommelighetsproblemer på vegnettet, 
og hele 8� % av alle arbeidsreiser til området blir gjort med bil. Området er nå regionens 
transportmessige tyngdepunkt og det er i dette området regionen og storbyområdet vil få de 
største utfordringene med å håndtere det fremtidige transportvolumet. 

Hovedutfordringen for regionen og storbyområdet er å takle det fremtidige reisevolumet, 
som en ressurssterk befolkning med høy mobilitet genererer. Det transportsystemet som 
eksisterer i regionen vil ikke være i stand til å takle det fremtidige transportvolumet 
gitt dagens reisemiddelfordeling. Dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for 
næringstransporten og den videre regionale utviklingen.

Videre i utredningen er utfordringene omtalt tematisk for hvert satsingsområde.
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5	 Transportanalyser	ved	bruk	av	scenarier
En annen tilnærming til fremtidig trafikk er å gjennomføre transportanalyser. I regi av 
Statens vegvesen er det er gjennomført transportanalyser med to hovedalternativer:

• Alternativ 1, ” Kollektivbasert” 

Alternativet innebærer en oppfølging av fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren 
med en kombinasjon av stimulerende tiltak i form av et konkurransedyktig kollektivtilbud 
med høg frekvens (5 minutter på hovedruter), god framføringshastighet kombinert med 
styrende tiltak som tett arealutvikling langs kollektivaksene. De nye tunge vegprosjektene, f. 
eks. Rv 5�0 Solasplitten og Rv �� Gandsfjord bru er bygget ut med � felt og E �9 Motorvegen 
er beholdt med � felt. Bevist lokaliseringsstyring av arbeidsplassene med en balansert 
utvikling i eksisterende bysentrum og på Forus.

• Alternativ 2, ”Bilbasert”

Alternativet innebærer en delvis oppfølging av fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling 
på Jæren. Men det har ikke en tilsvarende bevisst lokaliseringsstyring av arbeidsplassene bl. 
a. ved at en svært høg andel av arbeidsplassene er lokalisert til Forus. Tilsvarende er de nye 
tunge vegprosjektene, f. eks. Rv 5�0 Solasplitten og Rv �� Gandsfjord bru bygget ut med � 
felt og E �9 Motorvegen er utvidet til 6 felt.

Figur 5. Trafikkbelastning på utvalgte vegsnitt, TRIPS 

Figuren viser belastningen på sentrale 
veglenker i de to alternativene. For E 
�9 og Rv �� på Forus er også dagens 
trafikkbelastning vist.

”Kollektivalternativet” gir både et 
samlet sett mindre transportvolum og 
gir betydelig lavere trafikkbelastninger 
på sentrale lenker i vegsystemet. 
I det samlede snittet på tvers av 
E �9, Rv �� og øvrig vegnett på 
Forus, er vegnettbelastningen i 

”kollektivalternativet” �� % lavere enn i ”bilalternativet”. Vi ser at i ”kollektivalternativet” 
så øker kollektivandelen til nærmere �� % som gjennomsnitt for området noe som tilsier at 
den er betydelig høgere i enkelte sentrale korridorer bl. a. de som er vist over.

De to scenariene viser to ytterpunkter for utbygging av transportsystemet. Det presiseres 
at slike modellberegninger er svært grove og beheftet med vesentlig grad av usikkerhet. 
De gir likevel en indikasjon på at en oppfølging og arealutvikling i tråd med føringene i 
fylkesdelplanen, en balansert utvikling av transportsystemet med fokus på miljøvennlig 
transport ev. kombinert med restriksjoner på biltrafikken, er nødvendig for å endre 
reisemiddelfordelingen i storbyregionen i vesentlig grad.

TRIPS-resultater 
NTP 2010-2019
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6 Trafikksikkerhet
Etappemål	2
S�: Antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med x % 
innen �0�0 (prosenttall konkretiseres senere).

Gjennom Transportplan Jæren og de kommunale trafikksikkerhetsplanene arbeides det for å 
øke trafikksikkerheten i regionen. Alt planarbeid etter plan- og bygningsloven i kommunene 
stiller krav til vurdering av trafikksikkerhet. 

Når vi vet at trafikkmengden er den viktigste enkeltfaktoren som påvirker ulykkestallet, er 
befolkningsutviklingen og den regionale reisemiddelfordelingen en stor utfordring.

6.1	 Dagens	situasjon
Figur 6 viser at utviklingen i antall drepte eller hardt skadde i regionen har variert noe i 
den siste 7-års perioden. �00� har det høyeste tallet og i �005 har vi det laveste antallet 
drepte og hardt skadde. Den positive utviklingen som viser reduksjon av antallet drepte og 
hardt skadde, er i tråd med utviklingen på landsbasis. Dette til tross for at det har vært en 
gjennomsnittlig årlig trafikkvekst i perioden på �-� %.
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Figur 6. Utvikling i antall drepte eller hardt skaddei storbyområdet på Nord-Jæren �998-�005.

I perioden �00�-�005 har det skjedd �05� ulykker med personskader i storbyområdet. Totalt 
antall drepte og skadde utgjorde ��69, mens �7� personer ble drept eller hardt skadd i 
samme periode. 
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I Figur 7 er vist personskader fordelt på uhellstyper for perioden �00�- �005 (årlig 
gjennomsnitt) for storbyområdet på Nord-Jæren. Høyre stolpediagram viser totalt antall 
personskadde (drept eller skadd), mens det venstre stolpediagrammet angir antall drepte 
eller hardt skadd.
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Figur 7. Personskader fordelt på uhellstyper. Årlig gjennomsnitt �00�-�005 for storbyregionen på Nord-Jæren.

Om lag �� % av ulykkene oppstod mellom kjøretøy i samme kjøreretning. Eksempler på disse 
ulykkene er påkjøring bakfra, forbikjøring, skifte av felt ol. Disse utgjør mindre enn 6 % av 
de alvorligste personskadene. 

Ulykker i tilknytning til kryssende kjøreretninger utgjør �/� av personskadeulykkene. Dette er 
ulykker som skjer i tilknytning til avkjøring eller kryss. �8 % av disse har endt alvorlig der en 
eller flere personer blir hardt skadet eller drept. 

Møteulykkene må, tilsvarende som i de øvrige storbyområdene, anses som en av de største 
utfordringene i Stavangerområdet. �� % av alle personskadeulykkene var møteulykker, disse 
utgjorde �� % av de som ble drept eller hardt skadde. 

�0 % av alle alvorlige ulykker involverte fotgjengere og disse ulykkene stod for �5 % av 
antall drepte/alvorlig skadde. Fotgjengerulykker ender oftere enn andre trafikkulykker med 
alvorlig utfall. 

Tilsvarende som for møte- og fotgjengerulykkene ender ofte utforkjøringsulykker med 
tragisk utfall. Utforkjøringsulykkene utgjorde i perioden �� % av personskadeulykkene, med 
�6 % hardt skadd eller drept.

Datagrunnlaget i dette notatet er hentet fra Statens vegvesens STRAKS-ulykkesregister, 
som inneholder data om politirapporterte vegtrafikkulykker med personskade. Det er kjent 
at mange vegtrafikkulykker aldri blir politirapportert. Dette gjelder i større grad lettere 
skader enn alvorlige skader. Sykkelulykker har særlig høy underrapportering. Problemet med 
underrapportering må tas med ved tolkning av statistikken.
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6.2	 Ulykkespunkt	og	-strekninger
I perioden �00�-�005 er det registrert �9 ulykkespunkt og �� ulykkesstrekninger i 
storbyområdet. Ulykkespunktene var fordelt med �0 i Stavanger, 7 i Sandnes, � i Sola og � i 
Randaberg. Ulykkesstrekningene fordeler seg med 8 i Stavanger, 5 i Sandnes og � i Sola. 
På riksvegnettet ligger ulykkespunktene og -strekningene på/langs E �9, Rv �� og Rv 509. På 
fylkesvegnettet ligger punktene og strekningene på Fv ���, Fv �8�, Fv ��5 og Fv ��6.

Det understrekes at det er gjort tiltak i perioden i flere av ulykkespunktene og 
ulykkesstrekningene. Et viktig tiltak som er gjennomført i perioden �00�-�005 er oppsetting 
av fysisk midtdeler på E �9 mellom Stangeland og Hove i Sandnes kommune. Etter at dette 
tiltaket ble gjennomført har det ikke skjedd alvorlige ulykker på strekningen. 

Av de ulykkene der en eller flere personer ble drept eller alvorlig skadet, skjedde to (� drept 
og � meget alvorlig skadd) i tilknytning til ulykkespunktene eller -strekningene. Endringer/
utbedringer av ulykkespunkt/-strekninger vil dermed gi liten effekt i forhold til nullvisjonen, 
men bidra sterkt i forhold til å redusere antall personskadeulykker. Det viser at ulykkene med 
mest alvorlige utfall ikke nødvendigvis skjer der det er opphoping i punkt eller strekninger.

Storbyområdet mangler et fullgodt overordnet vegnett. Når trafikken står på det 
overordnete vegnettet, velger en del å kjøre gjennom områder og på veier som ikke er bygd 
for den typen trafikk. Dette sammen med manglende trafikksanering og -differensiering 
påvirker nærmiljøet, sentrumsområder og trafikksikkerheten i negativ retning. 

Det er videre viktig at næringstrafikken, spesielt tyngre kjøretøy, kan avvikles på et 
overordnet vegnett. 

6.3	 Hovedutfordringer
Hovedutfordringene i perioden �0�0- 
�0�9 i forhold til trafikksikkerhet er 
følgende: Infrastruktur, trafikkfordeling, 
endring av reisevaner og organisatoriske 
forhold. Trafikkmengde, ulykkes- og 
skaderisiko påvirker ulykkessituasjonen 
generelt. Mulighetene for å oppnå 
reduksjonen i trafikkulykkene kan oppnås 
ved å redusere en eller flere av disse 
faktorene. For eksempel vil en fordobling 
av trafikken medføre 80 % økning i 
personskadeulykkene og �5 % økning i 
antall dødsulykker. Det avhenger bl. a. av om trafikkveksten er generell eller kommer som 
følge av at trafikken overflyttes til et dårligere veinett. Blanding av ulike trafikantgrupper 
på samme areal og blanding av lokaltrafikk og fjerntrafikk i sentrum og boligområder, øker 
ulykkesrisikoen. 

Nærmere beskrivelse av hovedutfordringene:

�. Sentrum og boligområder blir belastet med gjennomgangstrafikk fordi det 
overordnete vegnettet ikke er i balanse og dels mangler kapasitet. Utfordringen blir å 
påvirke den totale trafikkmengden og trafikkens fordeling på veinettet for å skjerme 
sentrum og boligområder for overordnet gjennomgangstrafikk. 

�. Nær ¾ av turene skjer med personbil. Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på 
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Jæren forutsetter at miljøvennlige transportformer; kollektiv, sykkel og gange, gradvis 
skal ta en større andel av persontransporten. Utfordringen blir å hindre vekst i antall 
alvorlige gang- og sykkelulykker.

�. Regionen er i sterk vekst og med en stor andel barn og unge. Å forebygge typiske 
ungdomsulykker blir en stor utfordring. 

�. Ansvaret for virkemidler knyttet til planlegging, lovgiving, bygging, drift og 
vedlikehold, finansiering og utarbeidelse og oppfølging av trafikksikkerhetsplaner, 
ligger fordelt mellom en rekke offentlige myndigheter og organer. Utfordringen blir å 
sikre et forpliktende samspill for å løse en felles oppgave – bedre trafikksikkerhet.

6.4	 Regionale	etappemål
Trafikksikkerhetsinnsatsen i storbyområdet tar ugangspunkt i det overordna målet og 
hovedmålet. Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke fører til død eller 
livsvarig skade.

Det foreslås følgende regionale etappemål for trafikksikkerhetsinnsatsen i perioden �0�0 
– �0�9:

• Redusere antall fotgjenger- og sykkelulykker
• Redusere antall alvorlige møteulykker
• Redusere antall utforkjøringsulykker

Målkonflikter
Bedring av trafikksikkerhet er ett av flere virkemiddel for å oppnå en ønsket areal- og 
transportpolitikk. Ofte er det motsetningsforhold mellom flere mål, for eksempel:

• Fartsdempende tiltak kan virke negativt på framkommelighet for kollektivtrafikken
• Innføring av miljøgate medfører ofte økt støy.
• Endrete reisevaner for eksempel fra bil til fotgjenger/sykkel, medfører en høyere 

individuell risiko. Her vil bedret helse ved at flere går eller sykler, likevel kunne gi 
helsegevinst.

• Næringslivets behov for god framkommelighet krever god kapasitet. God kapasitet 
innbyr til trafikkvekst, noe som igjen vil gi økte trafikkulykker.

6.5	 Hovedstrategier
Areal og transportplanlegging i tråd med retningslinjene i fylkesdelplanen vil redusere 
behovet for transport og endre reisemiddelfordelingen i retning mer miljøvennlig transport.  
Dette vil ha stor betydning for trafikksikkerheten i regionen.

Andre strategiske grep er systematisk utbedring av ulykkespunkt og –strekninger gjennom 
veg- og trafikkplanlegging, nødvendig utbygging av vegsystemet, drift og vedlikehold og 
holdningsskapende arbeid.

Dette krever kontinuerlig fokus på trafikksikkerhet. Jevnlig rullering av kommunenes 
trafikksikkerhetsplaner som en del av kommuneplanene, vil øke fokuset på trafikksikkerhet 
og trolig høyne statusen deres. Tiltak må evalueres og kriterier for prioritering av tiltak 
avklares internt i storbyområdet. Planberedskap må sikres. Innføring av belønningsordninger, 
ala kollektiv, bør vurderes.



�0

Virkemidler
• Videreutvikle hovedvegnettet for å avlaste bolig- og samlevegene. På det avlastede 

vegnettet vurderes behov for trafikksikrings- og miljøtiltak, slik at myke trafikanter 
kan ferdes både sikkert og komfortabelt til/fra skole og i nærmiljøet for øvrig. 
Det skal også tas hensyn til beboernes trivsel ved å ha fokus på vegtrafikkstøy og 
luftforurensning.

• For å hindre møteulykker vil det fortsatt være aktuelt å vurdere oppsetting av fysisk 
midtdeler på stamvegnettet og andre veger med stor trafikk. Videre vil bruk av 
bakgrunnsoppmerking, oppsetting av rekkverk og utslaking av vegskråninger kunne 
begrense skadeomfanget ved utforkjøringsulykker. Ombygging av ulykkesutsatte kryss 
kombinert med fartsreduksjoner vil også være aktuelle tiltak. 

• Adkomst til/fra holdeplasser og kollektivknutepunkt må tilrettelegges på en 
trafikksikker måte. 

• Holdningsskapende kampanjer rettet mot former som har sammenheng med 
ulykkestall (”Sei i frå” – kampanjer). Bruk av bilbelte, hjelmbruk, konsekvenser av 
kjøring med promille og fartsoverskridelser bør inngå som del av opplæringsplanen 
(kunnskapsløftet) på alle trinn. Rimelige kollektivordninger for unge bør 
videreføres for å bygge opp om holdninger til bruk av trafikksikre og miljøvennlige 
transportformer.

• Trafikksikringsarbeidet må følges opp gjennom planavklaring, finansiering og 
avklaring av ansvar og myndighet. Behovet for satsing på statlig nivå må synliggjøres. 
Trafikksikkopplæring bør innarbeides som en del av læreplanen allerede i 
barnehagen og barneskolen. Videre bør det jobbes for økt fokus på høyere 
utdanningsnivåer. Det bør arbeides videre med å forenkle trafikkreglene for syklister. 
Trafikksikkerhetssatsingen må følges opp med klare rammer og tilstrekkelige ressurser 
(bemanning, økonomi). Innføring av belønningsordninger bør vurderes. 
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7	 Persontransport
En har valgt å ikke ha eget fokus på persontransport med privatbil. Dette er ivaretatt i under 
andre kapittel i rapporten. 

7.1	 Sykkel-	og	gangtrafikk

Hovedmål	1	etappemål	4
F�: Fremkommelighet for gående og syklende skal økes i perioden.

Gjennom transportplansamarbeidet, som også innbefatter forvaltningsforsøket på Nord- 
Jæren (egen temagruppe for sykkel), arbeider regionen med en regional sykkelstrategi. 
Stavanger kommune har utarbeidet en egen kommunedelplan for sykkel og syklister �006-
�0�6. Tilsvarende arbeid vil følges opp i de andre kommunene bl.a. vil Sandnes kommune 
også utarbeide en egen kommunedelplan for sykkel. I arbeid med reguleringsplaner i 
kommunene er det sterkt fokus på å sikre gangtraseer og planlegge for økt gang og 
sykkeltransport. 

Hovedmål	2	etappemål	1
S�: Antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres 

med x % innen �0�0 (vil bli kvantifisert senere).

Kommunene har utarbeidet trafikksikkerhetsplaner. I Stavanger sin kommunedelplan for 
sykkel og syklister er det blant annet fokus på tiltak for økt trafikksikkerhet. Alt planarbeid 
etter plan- og bygningsloven i kommunene stiller krav til vurdering av trafikksikkerhet. 

Hovedmål	4	etappemål	1
T�: Tilgjengeligheten til kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne skal 

bedres i perioden.  

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en fylkesdelplan for universell utforming som nå 
er på høring. Kommunene stiller krav om universell utforming ved utarbeidelse av planer 
etter plan- og bygningsloven. Tilrettelegging for universell utforming på bussmateriell 
og holdeplasser er et satsingsområde på Nord-Jæren. Et av kravene i det nye anbudet 
for busstrafikken som skal starte fra �.�.�008 er at det skal være universell utforming på 
materiellet. Kommunene er i ferd med å rullere den kommunaltekniske normen (basert 
på håndbok ��0) slik at universell utforming er ivaretatt her. Alle nye holdeplasser og 
oppgradering av eksisterende blir gjort i henhold til kravet om universell utforming.  

Stavanger sentrum er et historisk sentrum med smale brosteinsbelagte gater og med 
høydeforskjeller. Samarbeid for sentrum, som er en interesseorganisasjon mellom kommunen 
og de næringsdrivende, er i gang med et prosjekt hvor en kartlegger tilgjengeligheten til 
butikker, funksjoner, gateløp etc. Dette skal danne utgangspunkt for en egen handlingsplan.

Stavanger og Sandnes skal være Europeisk kulturhovedstad i �008. Fylkeskommunen har tatt 
initiativ til et kartleggingsprosjekt for å kvalitetssikre arenaer som skal brukes i kulturbyåret i 
forhold til utforming tilgjengelighet. Forprosjektet heter ”kulturby for alle”.  
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7.1.1	 Status	og	utfordringer	i	sykkel-	og	gangtrafikken	

Fotturer
Stavanger og Sandnes sentrum sin andel av antall turer i storbyområdet og regionen synker. 
Andel fotturer i regionen og i storbyområdet har sunket fra �5 % �998 til �� % �005. 
Andelen fotturer synker klart også på de korte turene. Ungdom i aldersgruppen ��-�7 år blir 
i �005 i større grad kjørt til aktiviteter i forhold til �998, på bekostning av sykkel og gange 
som transportmiddel. Nedgang i andelen fotturer har en også i de eldste aldersgruppene. Det 
er bekymringsfullt både med tanke på helseaspektet og miljøaspektet.  

Gjennomsnittstiden for fotturer til/fra sentrum i Sandnes er �6 minutter og tilsvarende i 
Stavanger ca ��,5 minutter (henholdsvis en aksjonsradius lik �,� km og �,0 km)

I forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplan for Sandnes er det gjennomført en vurdering 
for å kartlegge potensialet for økt sykkel og gangturer både for arbeidsreiser, skolereiser 
og handels- og servicereiser til Sandnes sentrum. Dette er gjennomført ved hjelp av ATP-
modellen, reisevanedata fra reisevaneundersøkelsen, bedriftdata fra SSB og bosatte 
på grunnkretsnivå. Resultatene viser at det er størst potensial for gangtrafikk innen en 
avstand på �-� km fra sentrum. Fra dette og opp til hhv. 6-7 km og �-� km for arbeids- og 
skolereiser er det størst potensial for økt sykkelbruk. Fordelt på reisehensikt viser resultatene 
størst potensial for økt bruk av sykkel og gange blant elevene på videregående skole. For 
arbeidsreiser er det større potensial for økt sykkelbruk, mens det for handels- og servicereiser 
er størst potensial for økt gangtrafikk. Samlet sett gir dette et potensial for økt sykkel- og 
gangtrafikk til sentrum på nærmere �7 % (7,5 % + 9,� %). 

Potensial for økt sykkel og gangtrafikk
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Figur 8. Potensial for økt sykkel og gangtrafikk til Sandnes sentrum. 
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Sykkelturer
Sykkel er et ypperlig transportmiddel i vår region, med et mildt klima, topografisk gunstig 
og med relativt små avstander. Totalt utføres 7 % av alle turer i regionen med sykkel og 
dette er en liten økning fra �998. Sykkelbruken er klart høyere hos menn enn hos kvinner. 
Ikke uventet sykler de yngste mest, men nedgangen i denne aldersgruppen er likevel stor. I 
motsetning til for kollektivbruk er det ingen sammenheng mellom bruk av sykkel og inntekt.

Reisemiddelfordelingen for arbeidsreiser til/fra områder hvor mange arbeidsplasser er 
lokalisert at sykkelandelen er økende, jf tabell 6. Særlig for arbeidsreiser til og fra sentrum i 
Stavanger og Sandnes er det en klar økning. Det er en økning i sykkel som transportmiddel 
blant personer i yrkesaktiv alder. 

 

Sykkelandeler i RVU (2005)
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Antall sykkelturer til/fra sentrum i Stavanger og Sandnes, til/fra Forus Lura området og 
Tananger synker betydelig når reisetiden blir rundt �0 minutter. Til Forus Lura området er det 
derimot en stor andel sykkelturer med reisetid over �0 minutter. 

Storbyområdet på Nord Jæren har imidlertid gode forutsetninger for sykkelbruk og en anslår 
at andelen generelt kan økes gjennom å gi muligheter til å øke snitthastigheten gjennom 
infrastrukturforbedring samtidig med at en da også utløser en relativt høyere andel innenfor 
de kortere turene. 

Forus-Lura området er det derimot en stor andel sykkelturer med reisetid over �0 minutter. 
Dette området ligger geografisk ”lengst borte” fra bo og tettstedsområdene selv om 
det ligger midt i storbyområdet og ut fra volumet blir derfor andelen syklende over 
”normaltiden” høyere. 

Området Forus / Lura er likevel så sentralt for dagens og den fremtidige turgenereringen at 
den positive effekten det vil være å prøve å overføre bilandeler til sykkelandeler for dette 
området kan være stor grunnet volumet reiser til/fra området. Derfor vil en også satse 
spesielt på sykkeltilgjengelighet på Forus/Lura herunder også med godt samarbeid bedriftene 
i området.

Det er en uttalt målsetting på både nasjonalt og regionalt nivå at man skal arbeide for økt 
bruk av sykkel. Begrunnelsen for dette er i første rekke knyttet til tre aspekt:
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• Sykling har meget gode helsemessige effekter for den enkelte og økt bruk av sykkel 
fører dermed også til positiv effekt på samfunnets kostnader i helsesektoren.

• Økt bruk av sykkel som transportmiddel reduserer veksten i biltrafikken og bidrar 
dermed til redusert behov for utbygging av bilvegnettet og parkeringsplasser ved 
arbeidsplassene.

• Økt bruk av sykkel vil også redusere luftforurensing kraftig, gjennom mindre 
gassutslipp og partikler.

7.1.2	 Regionale	etappemål:
�. Flere sykkel- og gåturer på avstander opp til � km.  
�. Sykkelandelen skal øke med 50 % frem til �0�6 
�. Sykkelandelen på arbeidsreiser til Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og Forus Lura 

området skal prioriteres 
�. Vedlikeholdet på sykkelrutene skal ha en høyere prioritet
5. Bedre trafikksikkerhet gjennom bygging og oppgradering av hovedsykkelrutene
6. Flere og trygge sykkelparkeringsplassser ved kollektivknutepunkt og større offentlige 

institusjoner
7. Barn og unge skal være trygge syklister

Målkonflikter
Myke trafikanter, deriblant syklister har en høyere individuell ulykkesrisiko enn andre 
trafikanter, men dette er påvist oppveiet av bedre helse og lengre levetid. For å kunne 
redusere ulykkesrisikoen bør en planlegge økt bruk av separate gangtraseer og sykkeltraseer. 
Dette er imidlertid mer arealkrevende og kostnadsdrivende, men gir den mest trafikksikre 
løsning og det ivaretar transportsyklistens behov best.

7.1.3	 Regional	sykkelstrategi
For å lykkes med målene, må det gjennomføres en 
fellessatsing der man samles om en felles strategi 
for økt bruk av sykkel. Det er viktig at satsingen er 
samordnet og koordinert for at befolkningen skal tilbys 
et sammenhengende sykkelvegnett med ens standard på 
tvers av kommunegrensene. Dette innebærer økt satsing 
i forhold til dagens nivå og krever økte bevilgninger til 
denne sektoren (se vedlagt rapport). 

Sykkelstrategien er tredelt: 
Bygge ut sykkelvegnettet til et ferdig hovedrutenett i 
storbyområdet
Beregne drifts- og vedlikeholdskostnader av et 
ferdig hovedrutenett ut fra en anbefalt og høyere 
vedlikeholdsstandard 
Gjennomføre tiltak, utover fysisk tilrettelegg, som kan 
bidra til at innbyggerne skal ta i bruk sykkel som et 
transportmiddel

Det er definert tre hovedgrupper av investeringstiltak:
• Nye sykkelveglenker
• Ombygging av eksisterende sykkelveger
• Punktutbedringer (for eksempel bruer og 

underganger)
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Av foreslåtte investeringstiltak er det tatt med investeringer til sykkelstamveg. Dette er et 
tiltak som vil redusere sykkelavstanden og sykkeltiden mellom boligområder i Stavanger og 
Sandnes sammen med arbeidsplass området på Forus Lura. Tiltaket vil gi transportsyklisten 
egen trase med god gjennomgående standard med få/ingen konfliktpunkter med andre 
trafikkanter. 

Totalt er det beregnet behov for investeringer på om lag � mrd. frem til �0�9 i storbyområdet 
(�008 – priser). Årlige vedlikeholdskostnader for et utbygd hovedsykkelvegnett er på om lag 
9,5 mill pr år (�008-priser).  Kostnadene til tiltak utenom investeringer og vedlikehold er listet 
opp under og er beregnet til kr �0 mill frem til �0�9 og i tillegg kr �,5 mill pr år. 

Aktuelle ”ikke fysiske” tiltak i storbyområdet:
• Offentlig sykkelparkering ved trafikknutepunkt, handel og servicesentra
• Enhetlig og gjennomgående skilting 
• ”Sykkelstasjon” med tilgang på informasjon og mulighet for vedlikehold
•  Aktiv tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass
• Automatiske tellepunkt av antall syklister med informasjonstavler
• Holdningsskapende arbeid med blant annet kampanjer og idehefte mot arbeidsgivere 

for å øke andelen som sykler til jobb. 
• Gjennomføring av bedriftsinterne reisevaneundersøkelser og deretter tiltak 
• Egne sykkelkampanjer i barne- og skolesektoren
• Oppdatert sykkelkart og rutevalg for storbyområdet
• Sykkelregnskap 

Det må satses betydelig i storbyområdet av kommunene og Statens vegvesen både med 
personell øremerket sykkel og betydelig større økonomiske rammer på sykkelsatsing for å nå 
de våre mål. Dette må følges opp nasjonalt med økonomiske ressurser. Det bør utvikles en 
nasjonal mal for utarbeiding av sykkelregnskap. 

Storbyene og Statens vegvesen bør få betydelig økte investeringsmidler fra staten til en 
storstilt sykkelsatsing i første omgang i en tidsavgrenset periode for å følge opp nasjonal 
sykkelstrategi. 
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7.2	 Kollektivtransport

Hovedmål	1,	etappemål	1	F
F�: Fremkommeligheten i transportsystemet i form av pålitelighet, skal økes i 
perioden.  

Jærbanen har en svært god regularitet, men nå i byggeperioden for dobbeltsporet vil 
reisetiden øke noe. Busstrafikken har redusert fremkommelighet i rushtiden.  

Hovedmål	1,	etappemål		3	F
F�: Rushtidsforsinkelser for næringsliv og kollektivtransport i de fire største 
byområdene skal reduseres i perioden.  

Regionen er i gang med arbeid hvor en dokumenterer forsinkelser for busstrafikken og 
hvilke tiltak som er egnet til å redusere forsinkelsene, alt fra mindre trafikktekniske tiltak,  
fremkommelighetstiltak og til egne kollektivfelt.  

Hovedmål	4,	etappemål	1	T
T�: Tilgjengeligheten til kollektivtransporten for personer med nedsatt funksjonsevne 
skal bedres i perioden. 

Det er universell tilgjengelighet til alle stasjonene og togmateriellet på Jærbanen.
 
I forbindelse med nytt anbud for busstrafikken på Nord-Jæren blir det stilt krav om universell 
utforming på alle nye busser. Hovedrutene (Rute �, �, � og �) skal trafikkeres med kun nye  
busser. Oppgradering av nye holdeplasser skjer i henhold til krav om universell tilgjengelighet 
og det pågår mye arbeid i storbyområdet for å sikre universell tilgjengelighet på hele 
reisekjeden. 

Hovedutfordringene i storbyområdet er voksende biltrafikk og tiltagende 
fremkommelighetsproblemer på vegnettet. Transportplan Jæren skisserer de vegprosjektene 
som er nødvendige å realisere i regionen for å ha et tjenelig hovedvegnett. 

Stavanger havn har anløp av passasjerferjer til Newcastle og Hirtshals. Det er vedtatt at 
utenlandsterminalen skal flyttes til Risavika, og at det kun er cruisebåter som skal anløpe 
Stavanger sentrum i fremtiden. De transportmessige problemstillingene dette innebærer, i 
form av oppstillingsplasser for turistbusser, drosjer etc, takles av kommunene og omtales ikke 
i storbyutredningen.     

Busstilbudet på Nord-Jæren ble lagt helt om fra �.�. �00�. En har nå et rutesystem som 
består av helpendelruter gjennom sentrum. Det planlegges kollektivtraseer langs flere 
strekninger på det som inngår i stamrutenettet for busstrafikken. Dette vil på sikt bedre 
fremkommeligheten for bussene betraktelig, men pr i dag er situasjonen at bussene forsinkes 
i de samme køene som den ordinære trafikken. 

Omleggingen av rutestrukturen for bussene har vært svært vellykket med en passasjervekst 
på nærmere �0 %. Med befolkningsveksten og den økte reiseaktiviteten i regionen så betyr 
dette at en holder kollektivandelen noenlunde konstant i regionen på 8 %. Kollektivandelen 
til Stavanger sentrum var i �005 på ��,5 % (+� %) og Sandnes sentrum ��,6 % (+� %). Dette 
har sannsynligvis sin bakgrunn i omleggingen av busstilbudet.  Det er et generasjonsskifte 
på gang i forhold bruk av kollektive transportmiddel. Det er kun økning i kollektivandelen i 



�7

gruppen �8-�9 år. Den høyeste kollektivandelen er i aldersgruppen ��-�7 år med �� % og �8-
�9 år med �5 %, mens for de øvrige er andelen kollektive transportmiddel begrenset. 

Hitrans (EU`s Interreg prosjekt), ledet av fylkeskommunen, har fremskaffet mye ny kunnskap 
om strategier og prinsipper for høgkvalitets kollektivtrafikk i middelsstore byområder. Noen 
av konklusjonene fra arbeidet er at brukerne verdsetter reisetid og frekvens som det viktigste 
i et godt kollektivtilbud. 

7.2.1	 Regionale	etappemål
• Å  overføre veksten i transportvolumet til miljøvennlige transportformer
• Etablering av nytt rutetilbud på Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes med �5 

minutters frekvens 
• Utvikle gode knutepunkt mellom ulike kollektive reisemiddel og gang/sykkeltrafikk.
• Øke andelen kollektivreiser til for arbeidsreiser til Forus Lura området
• Videreutvikle rutetilbudet i tråd med byutviklingen på Nord-Jæren 
• Redusere forsinkelsene for busstrafikken gjennom iverksetting av ulike 

fremkommelighetstiltak

Målkonflikter
Et utbygd overordnet vegnett vil gi god fremkommelighet på vegnettet, men kan samtidig 
svekke konkurransekraften for buss kontra privatbil. Dette kan allikevel oppveies ved 
å fastsette funksjons- og rekkefølgekrav samt gjennomføre tilttak som er attraktive for 
kollektivtrafikken. Bygging av egne kollektivfelt for buss er arealkrevende og konfliktfylt 
i flere av vegkorridorene i byområdet. Andre steder kan det være aktuelt å føre 
kollektivtrafikken gjennom boligområder og eller friområder for å oppnå en rutedragning 
som kan gi konkurransefortrinn vis a vi privatbilen. Dette har tilhørende konflikter i forhold 
til trafikksikkerhet i boligområder, støy, utslipp, bruk av friområder etc.    

7.2.2	 Banetransport
Rikspolitiske retningslinjer og Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er lagt til 
grunn for by- og regionalutviklingen på Jæren. Her forutsettes det at kollektivtrafikken 
skal ta en gradvis større andel av den kraftige økningen i persontransporten som forventes 
i regionen de nærmeste �0-årene. Bygging av dobbeltspor med økt kapasitet på jernbanen 
mellom Stavanger og Sandnes og  en påfølgende etappevis utbygging av bybane som 
kombibane innen storbyområdet, er de viktigste enkeltelement i denne strategien.

Oppstart	dobbeltspor	høsten		2006
Anlegget med nytt dobbeltspor på Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes startet høsten 
�006 og skal stå ferdig høsten �009. I samsvar med dette planlegges nå et koordinert og 
helhetlig kollektivtilbud på Nord-Jæren. For lokaltogdriften vil dette innebære behov 
for �5 minutters frekvens mellom Stavanger og Sandnes/Ganddal stasjon. Allerede fra 
dag en når det nye dobbeltsporet med �5 minutters frekvens åpner fra �. januar �0�0, vil 
det nye stoppestedet på Gausel bli betjent med matebusser til og fra det store regionale 
næringsområdet på Forus/Lura. Her ligger det etter hvert mer enn �5000 arbeidsplasser 
inkludert et betydelig regionalt handels- og servicetilbud. Området representerer, den største 
enkeltutfordringen for persontransporten på Nord-Jæren. Gjennom dette næringsområdet 
og videre fram til den internasjonale flyplassen Stavanger Lufthavn på Sola, jobbes det nå 
med sikte på utbygging av en kombibane bør komme i neste planperioden �0�0-�0�9. Ved 
å koble et lettbanetilbud til dobbeltsporet, og utnytte den ledige kapasiteten på dette, kan 
hele regionen gis en banebasert og miljøvennlig tilgjengelighet til flyplassen og det største 
og mest ekspansive arbeidsplass- og serviceområdet i regionen. 
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Stort	nytt	potensial	for	vekst	i	tog-	og	banereiser
Oppgraderingen av Jærbanen mellom Egersund og Stavanger i �99� resulterte i en 
trafikkvekst med toget på ca �80 %. I �005 hadde Jærbanen mer enn �,5 millioner passasjerer, 
mens det i år kan forventes en ytterligere passasjerøkning på 7-8 %. Markedsandelen 
for Jærbanen på de lengste arbeidsreisene er opp mot �0-50 %. En kraftig fortetting og 
utbygging i de regionale hovedsentrene Stavanger og Sandnes og også i stasjonsbyene på 
Jæren for øvrig, legger grunnlaget for en sterk trafikkøkning på Jærbanen de nærmeste 
årene. Dette forutsetter imidlertid at utvidet infrastruktur og �5 minutters frekvens mellom 
Stavanger og Ganddal stasjon, og økt omfang av halvtimesfrekvens til Egersund, kommer på 
plass senest innen utgangen av �009. 

I Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren (FDP) er utbyggingsretning øst i Sandnes 
pekt ut som en av de langsiktige utviklingsaksene frem til �0�0 i storbyområdet. Sandnes 
øst rommer i et langsiktig perspektiv et utbyggingspotensial på opptil 50.000 innbyggere 
og et betydelig antall arbeidsplasser avhengig av blant annet arealbruksformål og tetthet. 
Området fremstår samlet sett som et av de største utbyggingsområdene i norsk og nordisk 
målestokk. Med høye regionale markedsandeler for personbiltrafikken og relativ beskjedne 
markedsandeler for kollektivtrafikken konstatert i �998 og �005 er det en stor utfordring 
å skape høyverdige kollektivtilbud i utviklingsaksen ”Sandnes sentrum - Sandnes øst”. Et 
høyverdig kollektivtilbud er en forutsetning for at kollektivtrafikken skal kunne bestå i 
konkurransen med biltrafikken.

7.2.3	 Overordnet	og	differensiert	kollektivstrategi	med	tog,	bane	og	buss
Som kjent så har bybanekonseptet for Nord-Jæren vært forutsatt løst som en kombibane. 
Dette innebærer en bybane som både kan trafikkere på en lettbaneinfrastruktur, samtidig 
som den også kan benytte jernbanens kjøreveg. 

Det har vært tre viktige grunner for denne forutsetningen:

�. Det bidrar til optimal nytte av dobbeltsporet og jernbanens eksisterende infrastruktur. 
Med nytt dobbeltspor som står ferdig innen �. januar �0�0 og med all godstrafikk som 
fra høsten �007 stanser på Ganddal, vil det være betydelig ledig kjørevegskapasitet 
på jernbanen som kan benyttes til kombibanedrift. Jernbanens kjøreveg, med få 
stoppesteder, legger grunnlaget for korte reisetider og  god konkurranseevne vis 
a vis biltrafikken for et kombibanetilbud mellom ulike sentra, knutepunkter og 
tunge byutviklingsområder innen storbyområdet. Et kombibanetilbud må ha som 
�. prioritet forstadstrafikken inn mot Stavanger og Sandnes sentrum og reiser til og 
fra andre viktige målpunkt i regionen. Kjørevegskapasitet på jernbanen og bygging 
av nye lettbanestrekninger for en kombibane kan bygges ut etappevis, og der hver 
etappe må ha et tilpasset og fullt integrert samspill med busstilbudet. For det samlede 
kollektivtilbud må det være et særlig fokus på total reisetid for trafikantene for 
gjennom den å oppnå konkurranseevne vis a vis biltrafikken.  

�. Utnyttelsen av jernbanens ledige infrastruktur, gir grunnlag for en etappevis 
utbygging av kombibanen slik at infrastrukturinvesteringene som er nødvendig 
for hver enkelt ny linje vil ha et begrenset kostnadsmessig omfang. Jernbanen vil 
for flere mulige kombibanelinjer utgjøre en betydelig del av kjøretraseen for en  
kombibanelinje. Gjennom at kombibanen også benytter de samme holdeplassene 
på jernbanen, vil dette styrke kvaliteten og konkurranseevnen til for det 
samlede banetilbud og for  miljøvennlige transportformer i sin helhet rundt disse 
stoppestedene. Dette vil konkret komme holdeplasser som Gausel, Jåttåvågen, 
Mariero og Paradis til gode.
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�. Kombibanedriften må ta hensyn til og innpasse seg det eksisterende og fremtidige 
togtilbudet på Jærnbanen. Togtilbudet i form av antall tog pr time vil uansett være 
relativt begrenset og det vil derfor være en betydelig ledig kapasitet som kan benyttes 
til kombibanetrafikk. Det er også et mulig scenario at nærtrafikken med dagens 
M7� materiell på Jærbanen fullt ut kan erstattes med et kombibanemateriell, slik 
at man får et enhetlig materiell både i den mer bymessige kombibanedriften og i 
nærtrafikktilbudet helt fram til Egersund. 

7.2.4	 Regional	strategi	for	fremtidig	rutestruktur	for	buss	på	Nord-Jæren
Forslagene til oppjustering av rutetilbudet med buss på Nord-Jæren frem mot �0�0 har tatt 
utgangspunktet i den bolig- og næringsutbygging som er forutsatt i fylkesdelplanen og 
etablering av bybane Stavanger- Sandnes- Ganddal. Kostnadsanslagene er på dette tidspunkt 
grove og vil kreve ytterligere gjennomgang. En økt satsting på rutetilbudet bør også følges 
av økt satsing på markedsføring, informasjon, standard på bussmateriell etc. Dette er ikke 
tatt med.

Hovedprinsippet er videreføring av dagens hovedkollektivårer med de justeringer som kreves 
av nye utbyggingsområder. Stavanger sentrum og Sandnes sentrum vil fortsatt være de 
primære knutepunktene. 

Innholdet i et fremtidig rutetilbud til Forus må i langt sterkere grad enn dagens situasjon 
tilpasses kundegruppen i området. Det må etableres et høykvalitets og eksklusivt 
stjernenettverk av rushtidsruter fra Forus og til de største boligområdene på Nord-Jæren for 
å ta opp konkurransen med bilbruk. Dette vil ha årlige driftskostnader i størrelsesorden �0-
50 mill. kr. årlig. Rutetilbudet vil ta bestå av et titalls direkteruter med hyppige avganger i en 
utvidet rushperiode.

I forhold til betjening av Sandnes Øst er det 
hentet tall fra Iris sin ferske rapport  (IRIS 
rapport �006/�05, Heinzerling/Kühn: Utbygging 
øst i Sandnes: Prinsipper og føringer for 
utviklingen av et høyverdig kollektivtilbud i 
utbyggingsområdet). Rapporten har anslått 
følgende årlige økninger i driftskostnader 
for et busstilbud til nye utbyggingsområder i 
Sandnes Øst (inkl. rushtidsavganger til Forus, 
der det er relevant).

Alt. �) Referansealternativ uten bybane (m/Gandsfjord bru): 98,9 mill. kr årlig
Alt. �) Tett korridorutbygging og bybane (u/Gandsfjord bru): 7,7 mill. kr
Alt. �) Tett korridorutbygging og bybane (m/Gandsfjord bru): ��,� mill. kr.

Inntektspotensiale og dermed tilskuddsgraden ved de ulike alternativene er også vurdert. 
Alternativene faller svært ulikt ut alt etter grad av tetthet langs korridorene og om enkelte 
av delområdene (Dale, Gramstaddalen, Kylles) bygges ut eller ei.

Andre tiltak som er foreslått gjennomført i storbyområdet for øvrig (kostnadstallet angir 
behov for økte driftskostnader pr. år):

• Videreutvikling av rutetilbudet til Jåsund i tråd med byutviklingen (�5 mill pr år)
• Videreutvikling av rutetilbudet til Randaberg – Harestad (� mill pr år)
• Frekvensøkning på stamruter etter etablering av bybane (� mill pr år)
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• Utvidelse av tilbudet til Universitetet: Universitetspendelen + X60 (5 mill pr år)
• Døgndrift på utvalgte hovedruter 

Oppsummering
Tabellen under viser anslått økning i driftskostnader pr. år ved for oppjustering av 
rutetilbudet. Sannsynlig dekningsgrad fra billettinntekter er ikke beregnet, men sannsynlig 
tilskuddsandel er i størrelsesorden �0-60 % av driftskostnadene, dog kan det være store 
variasjoner mellom ruter og områder. For nye områder vil boligtetthet og utforming av 
vegnettet har stor betydning for kundepotensialet og dermed billettinntektene (jf. Iris’ 
rapport om Sandnes øst).

Tabell 7. Driftskostnader pr år ved oppjustering avrutetilbudet

Alt.�) ref Alt.�) u/bru Alt.�) m/bru
Totalt, årlig økt 
driftskostnad

�80-��0 mill. kr. 90-��0 mill. kr �00-��0 mill. kr

Totalt, årlig økt 
tilskudd ved 50 % 
tilskuddsgrad

90-��0 mill. kr �5-65 mill. kr 50-70 mill. kr

Hovedforskjellen mellom alt. � og � m.h.t. Sandnes Øst er grad av tetthet ved utbyggingen 
og med/uten bybane. 

Tiltak	på	kort	sikt
I tillegg er det i det nye anbudet fra �008 lagt inn opsjon på tilbudsøkninger på kort sikt. De 
viktigste er frekvensøkning på byruter i Sandnes etter åpning av dobbeltsporet, matebuss 
Gausel st. – Forus og frekvensøkning i rushtiden på rute � Stavanger – Kvadrat-Sandnes. 
Totalt anslås disse tiltakene å ha årlige driftskostnader i størrelsesorden ��-�8 mill. kroner.

7.3	 Luftfart

Hovedmål	3	Etappemål	3
M�: Redusere NOx utslippene i sektoren
M�: Bidra til å oppfylle nasjonale mål for luftforurensning og støy
M�: Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta økologiske funksjoner
M�: Begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrka 
jord.  

Avinor er statlig aksjeselskap og er å oppfatte som en kommersiell aktør. Hvordan de 
nasjonale målene er tenkt iverksatt overfor Avinor er ikke avklart. Avinor har utarbeidet 
innspill til NTP �0�0-�0�9 og utarbeidet to scenarier for utviklingen i lufttransporten 
avhengig av hvilke krav til miljø som stilles.

Hovedmål	4,	etappemål	1	T
T�: Tilgjengeligheten til kollektivtransporten for personer med nedsatt funksjonsevne 
skal bedres i perioden.  	

Stavanger lufthavn Sola er utstyrt med teleslynger i skranker og gater. I forbindelse med 
ombygging og påbygging av terminalen vil det bli tilrettelagt for blinde og svaksynte. 
Arbeidet starter i �007.
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7.3.1	 Regionale	etappemål
Etablering av et godt tilbringersystem til flyplassen i form av et forbedret vegsystem og et 
konkurransedyktig kollektivsystem. Kollektivtilbudet etableres først i form av et forbedret 
busstilbud og deretter bybane. 

Målkonflikter
Utvidelser av flyplassen inkludert parkeringsanlegg tilrettelegger for trafikkvekst i 
flytrafikken og har innebygd en rekke målkonflikter. Et godt rutetilbud er positivt både for 
nærings- og fritidstrafikk. Veksten er samtidig i strid med målsettinger om reduserte utslipp. 
Og en ev. sterk økning i vegkapasitet til/fra flyplassen og parkeringsplasser på flyplassen vil 
være med å svekke kollektivtrafikkens konkurranseevne.

7.3.2	 Stavanger	lufthavn	Sola
Flyplassen på Sola spiller en avgjørende rolle for næringslivet i regionen og for befolkningens 
ferie- og fritidstrafikk. Nærheten til flyplassen for Forus Lura området og Tananger er en av 
grunnene til at dette er et attraktivt lokaliseringssted for næringslivet. Stavanger lufthavn 
har og vil i følge prognosene i perioden �0�0-�0�9 fortsatt ha en sterk vekst i flytrafikken 
med tilhørende vekst i tilbringertransporten til flyplassen. Dette tilsier behov for en betydelig 
forbedring av transportsystemet ut til flyplassen. 

Lufthavnen vil i �006 passere � millioner reisende totalt og over � million reisende på 
utland. Gode tider i næringslivet genererer mye forretningsreiser og god økonomi blant folk 
genererer mye fritidsreiser. 

Den store økningen gir 
et spesielt stort press på 
tilbringersystemet som for 
Sola lufthavn er vegnettet. 
Når Risavika havn åpner med 
ca �000 nye arbeidsplasser, 
utenlandsterminalen og 
en utstrakt logistikk til/fra 
godsterminalen på Ganddal vil presset på tilbringersystemet øke betydelig. Dette kommer på 
toppen av økt trafikk til/fra lufthavnen.

Tilbringertjenesten til flyplassen i dag er privatbil, drosje og buss. Kollektivandelen knyttet 
til flyreiser i dag er svært beskjeden. Flybussen har en frekvens på tre ganger i timen mellom 
Stavanger og flyplassen, men Sandnes har ikke tilbud om flybuss. Ordinær rutebuss til 
flyplassen (buss nr 9) har en frekvens på �-� ganger. 

Transportsystemet kan utvikles på to prinsippielt forskjellige måter: 
Enten ved, som i dagens situasjon, å i stor grad basere seg på en høg andel personbiltransport 
eller alternativt å satse på utvikling av et høgverdig kollektivtilbud i tillegg til den 
vegutbedringen som allerede er planlagt og vedtatt gjennomført med etablering av Rv 5�0 
Solasplitten. Det siste alternativet vil være i tråd med Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling 
og anbefales. 

Skal veksten på flyplassen kunne fortsette med en tilfredsstillende kvalitet på tilbringer-
transporten må et høgverdig kollektivtilbud etableres til begge bysentraene og Forus Lura 
området i løpet av planperioden. Den planlagte bybanen vil være et kollektivtilbud som 
kan konkurrere med biltrafikk i forhold til reisetider og komfort. Etablering av bybanen 
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ut til flyplassen vil kreve økte ressurser både til investeringer og drift. Imidlertid vil en 
alternativ ensidig satsing på biltrafikk med utbygging av vegnettet også kreve betydelige 
investeringskostnader. 

Fra regionens side arbeides det med bybaneutredninger som vil knytte flyplassen til et 
fremtidig banetilbud. Dette er et tilbud som vil kunne bli etablert i løpet av planperioden 
�0�0-�0�9. Flybusstilbudet må på kort sikt utvikles slik at det er et attraktivt tilbud for 
flest mulig reisende og ansatte i området. For ansatte i området, som er bosatte i Sola 
og Tananger området, må det tilrettelegges for et godt sykkeltilbud. Parkeringstilbudet i 
området er et viktig virkemiddel. 

Avinor vurderer at etableringen av en bybane vil gi et høyverdige kollektivtilbud som 
mange vil foretrekke. Frem til da ønsker lufthavnen å øke kapasiteten på tilgjengelige 
parkeringsarealer. Det vil få store negative konsekvenser for lufthavnens utvikling hvis 
mulighetene for å utvikle parkeringstilbudet i tråd med trafikkutviklingen ikke kan realiseres. 
Hvis bybanen skyves langt frem i tid er det etter Avinor sitt syn helt nødvendig å foreta større 
investeringer knyttet til veisystemet.

7.4	 Oppsummering	av	persontrafikk
Videreutvikling av et høgverdig kollektivtilbud i storbyområdet vil kreve økte ressurser både 
til investeringer og drift.

Buss
Bussene må sikres framkommelighet langs det overordnede stamnettet for buss. Dette 
kan være enkle trafikkstyringstiltak, spesielle kryssprioriteringer og mer omfattende tiltak 
i form av kollektivfelt og spesielle kryssprioriteringer. Totalt er investeringbehovet på 
infrastrukturtiltak for busskollek-tivtrafikken svært grovt vurdert til rundt � mrd. kr. ut over 
de tiltakene som ligger inne i dagens Nord-Jæren pakke.

Tilsvarende vil det være behov for økte midler til drift spesielt for å forbedre frekvensen på 
rutetilbudet men også for å øke kapasiteten. En vesentlig økning i antallet kollektivreisende 
vil kreve en betydelig økning i kapasiteten spesielt på arbeids- og skolereiser. Denne økte 
kapasiteten er dyr i innkjøp ettersom materiellet vil bli lite brukt ellers i døgnet. Økningen 
i driftstilskudd vil fort ligge mellom �00 og �50 mill. kr. pr. år med nye ruter som følge av 
byutviklingen og hvis standarden på tilbudet og kapasiteten skal økes betydelig. 

Dette økte ressursbehovet er det i dag ikke rom for i det rammetilskuddet som tildeles 
fylkeskommunen fra Staten og det vil derfor kreve betydelig økte statlige midler å få det til.

Bane 
Etablering av det nye dobbeltsporet på Jærbanen som gjennomføres i løpet av inneværende 
planperiode vil muliggjøre et nytt lokaltogtilbud med �5 minutters frekvens. Dette nye 
rutetilbudet vil medføre et økt behov for driftstilskudd på jernbanen. Dette kjøpet av 
persontransport står Staten i dag for.
Etablering av bybane som en kombibane vil kreve betydelige investeringer i infrastruktur 
selv om deler av de infrastrukturinvesteringene som gjøres med dobbeltsporet på Jærbanen 
og for å tilretteleggge for buss langs Rv ��, vil være grunnlagsinvesteringer i forhold til 
seinere etablering av bybane. Foreløpige grove kostnadsoverslag gjort i forbindelse med 
konsekvensutredningen for bybanen for en del år tilbake, antyder investeringsbehov på �,5-� 
mrd. kr. Tilsvarende kan det være aktuelt med driftstilskudd også for bybanen - i hvert fall i 
en oppstartsfase.  
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8	 Næringstransport
Næringslivet i regionen har hatt svært høy aktivitet i lengre tid og prognosene fremover viser 
fortsatt høy aktivitet. Det gir seg utslag i høy reiseaktivitet og et høyt transportbehov. 

Hovedmål	1	etappemål	1,	3	i	perioden
F�: Fremkommeligheten i transportsystemet , i form av pålitelighet, skal økes i 
perioden
F�: Rushtidsforsinkelser for næringsliv og kollektivtransport i de fire største 
byområdene skal reduseres i perioden. 

8.1	 Utvikling	av	Nord-Jæren	som	et	logistikknutepunkt
For logistikk er tenkingen rundt intermodale transportnettverk og -kjeder en forutsetning 
for å utvikle gode transportløsningene. Intermodale transporter er pr. definisjon en kjede av 
transportlenker med overgang mellom ulike transportlenker og vil som oftest være overgang 
fra en transportform til en annen. De intermodale transportene følger lenker med ulike 
karakteristika:

• På overordnede så vel som underordnede deler av transportsystemet
• Ulike transportformer
• Nasjonal lenker så vel som internasjonale lenker

Intermodale transporter er helt avhengige av velfungerende transportnettverk med effektive 
knutepunkter som binder sammen lenker og sørger for effektiv overgang fra lenke til lenke 
og fra en transportform til en annen transportform.

For intermodale transporter er det sammenhengen i nettverket som er det essensielle og 
ikke fokuset på enkeltlenker, dvs. dør-til-dør tankegang. Et annet vesentlig moment er at det 
intermodale transportnettverket må være velfungerende for at man skal kunne utnytte den 
mest bærekraftige/miljøvennlige transportformer på de ulike lenker.

Risavika havn er tiltenkt en funksjon som intermodalt knutepunkt. Det har vært utredet 
tidligere å etablere et jernbanespor som knytter godsterminalen på Ganddal sammen med 
Risavika havn. Konklusjonen den gang var at det ikke var samfunnsøkonomisk grunnlag 
for tiltaket. Avhengig av utviklingen fremover og hvilke strategier som velges for å nå 
det overordna målet om overføring av gods fra veg til sjø og bane, bør behovet for eget 
jernbanespor vurderes på nytt. Havna i Risavika har potensiale til både å betjene det 
regionale omlandet, andre havner i og utenfor regionen. 

Stavangerregionen Næringsutvikling har utarbeidet en strategisk næringsplan for �� 
kommuner, som skal gjøre regionen til landets meds konkurransedyktige region med størst  
verdiskapingsevne innen �0�0. I tillegg til økt satsing innenfor mat- og energisektoren må 
regionen bli bedre innenfor følgende områder: kunnskap, nyskaping, internasjonalisering, 
livskvalitet, infrastruktur og offentlige tjenester. 

Stavangerregionen Næringsutvikling fikk gjennomført en ny og oppdatert perspektivanalyse 
for utvikling av transport- og logistikk knutepunkt i Stavangerregionen i �0065.
 

5  Perspektivanalysen for utvikling av transport- og logistikk knutepunkt for Stavangerregionen 
oppdatering �006 Arbeidsnotat IRIS �006/��9 
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Rapporten beskriver utviklingen i 
godstransporten til/fra Nord-Jæren 
regionen fra �00� og frem til nå. I sum 
kan det konstateres en kontinuerlig 
vekst (i tonn hhv. antall transporterte 
enheter) hos alle transportmidler (med 
unntak av lufttransporten) i perioden 
�00� - �005. Markedsandelene de 
ulike transportmidlene imellom 
synes ikke i særlig grad endret. 
Båttransporten står for den 
absolutte brorparten av den samlete 
transporten inn og ut av fylket (målt i 
tonn), med en markedsandel på over 
90 prosent ved import- og eksport 
mellom utlandet og Rogaland (målt 
i tonn). Veksten er et resultat av en 
generell positiv økonomisk utvikling 
i Norge i samme perioden, av økt 
internasjonal arbeidsdeling og handel 
og at Stavangerregionen har en sterk 
befolknings- og sysselsettingsmessig 
vekst.  
Videre omtales en del generelle 
trender i godstransporten 
samt utviklingsmuligheter for 
Stavangerregionen til et knutepunkt 
innenfor logistikk og transport i et nasjonalt og europeisk perspektiv.

Rapporten gir følgende anbefalinger for utbyggingen av infrastruktur regionalt og nasjonalt 
kan sammenfattes i fire punkt:

1. Risavika havn utvikles til et knutepunkt i Rogaland for sjøveis transport av stykkgods 
og unitisert gods. Knutepunktet må kunne driftes døgnet rundt. Arealbruken rundt 
Risavika må ikke tillates å komme i konflikt med funksjonen som knutepunkt. 
Arealreserver må ved behov sikres. Strategier må utvikles for å sikre tilgjengligheten 
for godstransporten til/fra Risavika. Konkurrerende infrastruktur regioninternt bør 
ikke bygges ut. Konkret bør nytt havneavsnitt i Luravika i Sandnes kommune ikke 
bygges ut som havn for stykkgods og container. 

2. Ganddal terminal utvikles til det knutepunkt i Rogaland for jernbanens transport 
av stykkgods og unitisert gods. Knutepunktet må kunne driftes døgnet rundt. 
Arealbruken rundt Ganddal må ikke tillates å komme i konflikt med funksjonen som 
knutepunkt. Arealreserver må ved behov sikres. 

3. Med en formålstjenelig havne- og terminalstruktur på plass må terminaltangenten 
Mekjarvik/Dusavik – Risavika – Flyplass – Ganddal realiseres i sin helhet så raskt som 
mulig. 

4. Det er behov for en forsert utbygging av E 39 Bergen – Stavanger – Kristiansand 
med et spesielt fokus på kryssingen av Boknafjorden (Rogfast). Sørlandsbanen må 
tilpasses behovene for økt godstransport. I tillegg må prosjektet fastlandsforbindelsen 
mellom Ryfylke og Jæren (Ryfast) forseres med sin betydning for utviklingen av 
oppdrettsnæringen i Ryfylke.   
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8.2	 Terminaler	og	havner

Godsterminal	Ganddal
Det er igangsatt anleggsarbeider med ny kombijernbaneterminal på Ganddal. Terminalen 
vil overta all terminaldrift for gods i området Sandnes-Stavanger. Terminalen vil stå fredig i 
�007, og vil ha kapasitet, avhengig av trafikkutviklingen til mellom �0�5-�0�0. Det vil i denne 
perioden  være behov for å gjennomføre en videre utbygging av terminalen med økt depot- 
og sporkapasitet og sannsynligvis implementering av kranløsning.

Stavanger	havnedistrikt
Stavanger havnedistrikt omfatter kommunene Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Sola. 
Dette havnedistriktet forvaltes av det interkommunale selskapet Stavangerregionen Havn 
IKS. Med sine godt over 50 000 anløp til området i året utgjør Stavanger havn en viktig havn 
og har siden �997 hatt status som Nasjonalhavn.

Utviklingen av havneinfrastrukturen i dette området preges av stor vilje til offentlig-
privat samarbeid (OPS). Dette samarbeidet har muliggjort gjennomføring av en rekke 
større havneutviklingsprosjekter. Videre har det funnet sted en målrettet spesialisering av 
havneavsnittene over tid som har bidratt til en bedre service overfor brukerne av havnens 
infrastruktur.

I dag er de viktigste havneavsnittene i havnedistriktet Risavika (logistikk-knutepunkt med 
hovedfokus container- og stykkgodstransport), Mekjarvik (anløpssted for de største offshore- 
og tungløfteenhetene), Dusavik (offshorebase) og Stavanger indre havn (turist, cruise og 
passasjertrafikk).

I tillegg til det som er omtalt under Risavika havn, er de største prosjektene i utviklingen av 
infrastrukturen i havnedistriktet følgende:

• Mekjarvik videreutvikles som mottakssted for skraping av nedlagte plattformstrukturer 
og spesialiseres ytterligere som anløpssted for tungløftefartøy og bøyelasteskip.

• Stavanger indre havn videreutvikles som regionens anløpssted for cruise.
• Støyende og miljøbelastende havneaktiviteter flyttes ut av bynære havneområder til 

de mer rene industrihavnene.

Ut over dette vil fokus i første rekke være rettet mot utvikling av gode trafikale løsninger for 
vegtransport til og fra og mellom de sentrale havnene og terminalen på Ganddal.

Risavika	havn
Havnen er i dag et viktig transportknutepunkt. De største aktører i Risavika: Stavanger 
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Interkommunale Havn IKS og NorSea AS etablerte i �005 selskapet Risavika Havn AS. 
Dette selskapet eier de viktigste havneområdene i Risavika og har startet en omfattende 
videreutvikling av området. Havnen har tilstrekkelig vanndybde for alle aktuelle fartøy og 
har tilstrekkelig arealdybde i henhold til krav for moderne trafikkhavner.

Risavika havn er nå under videre utvikling som godshavn og senter for varetrafikk. Risavika 
havn ligger gunstig til i forhold til det europeiske markedet og har et stort arealpotensial 
på kort og langt sikt. Risavika havn vil etter utbyggingen disponere ca 650 mål med 
havnearealer og vil kunne tilby en samlet kailengde på ca �650 m. Risavika havn ønsker å 
være et internasjonalt senter for utvikling av energi, teknologi og havnetjenester. Hele det 
nye havneområdet forventes operativt i �0��.  

Utenriksterminalen for passasjerfergene skal flytte fra Stavanger sentrum til Risavika innen 
år �008. Havneutbyggingen forventes fullført innen år �0�� og utbyggerne tar sikte på å bli 
logistikk-knutepunkt for Vestlandet. Havnen ligger gunstig til for det europeiske markedet.

Sandnes	havnedistrikt
Sandnes er et trafikknutepunkt i Rogaland. Sørlandsbanen er en av havnens nærmeste 
naboer. Eget spor gir mulighet for direkte tilknytning til jernbanen. Sandnes havn har direkte 
linje- og ruteforbindelse til en rekke østersjø-, nordeuropeiske og U.K.-havner, samt norske 
havner. Samlet havneareal i sentrum er på �7 000 m�. Det er vedtatt at havnen skal flyttes ut 
til Somaneset hvor det pr. i dag er opparbeidet ca. �0 000 m� havneareal (planlagt areal er 
65 000 m�) med dypvannskai og områder tilrettelagt for oppjekkbare og flytende oljerigger. 

8.3	 Varelevering	i	by	og	sentra	
Stavanger kommune deltok i prosjektet ”Transport i by” i regi av Vegdirektoratet og 
eksempel på løsninger som praktiseres er gjengitt i veilederen ”Byen og varetransporten 
håndbok �50.

Stavanger sentrum med gågater og en gatestruktur fra middelalderen har helt spesielle 
utfordringer i forhold til vareleveranser. I Sandnes er det en lang gågate i sentrumskjernen og 
noe lettere mht. vareleveranse.

Utviklingen går i retning av stadig hyppigere vareleveranser og at butikker som selger 
plasskrevende varer er lokalisert utenfor bykjernen. 

I den historiske bykjernen i Stavanger sentrum er det skiltet enveiskjøring og tillatelse til 
vareleveranser frem til kl ��.00. I praksis foregår vareleveringen fra butikkene åpner kl �0.00 
og frem til kl ��.00, og i de trange 
gatene oppstår det noe opphoping 
av biler for varelevering. I Sandnes 
er det tilsvarende med tillatelse til 
vareleveranser frem til kl. ��.00 men 
hvor det erfaringsmessig viser seg at 
det leveres varer i gågaten etter dette 
tidspunkt. Trafikksikkerhet i gågatene 
er en utfordring. I en av hovedgatene 
for kollektivtrafikk er det i forlengelse 
av busslommene opparbeidet 
vareleveringslomme og denne form 
for sambruk fungerer godt. 
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Varelevering i bykjernen byr på mange og sammensatte utfordringer. Det hadde vært 
ønskelig med mindre kjøretøy, større grad av samkjøring og at vareleveringen hadde foregått 
før butikkene åpnet kl �0.00. Dersom en skal gjøre noe med disse forholdene så må en 
lete etter ”vinn vinn” situasjoner for de næringsdrivende i sentrum og transportsektoren, 
hvis ikke kan det lett oppstå en forskyvning i konkurranseforholdet mellom det historiske 
sentrum og kjøpesentra som ligger utenfor bykjernen. 

I reguleringsplaner er det innarbeidet bestemmelser knyttet til varelevering og i 
byggesaksbehandlingen (rammesøknad) så skal det fremgå hvordan varelevering skal foregå 
på egen eiendom. 

Forslag til tiltak for å legge til rette for bedre varelevering i by og sentra på Nord-Jæren:
• Etablere faste samarbeidsfora mellom partene
• Få til varelevering før åpningstid
• Størrelse på kjøretøyene

8.4	 Oppsummering
For å sikre regionen fortsatt god økonomisk vekst er det av stor betydning at  
næringstransporten har god og forutsigbar fremkommelighet. 

Storbyområdet mangler et fullgodt overordnet vegnett. Det er viktig for trafikksikkerheten 
at næringstrafikken gis gode vilkår ved at det blir bygget ut en funksjonelt overordnete 
vegnett slik at minst mulig av denne trafikken belaster sentrum og boligområder. Å overføre 
godstransport fra bil til sjø eller bane vil være et trafikksikkerhets- og miljøfremmende tiltak. 

Det er videre viktig at næringstrafikken, spesielt tyngre kjøretøy, kan avvikles på et 
overordnet vegnett. I denne sammenheng nevnes spesielt Risavika havn i Sola og Ganddal 
godsterminal i Sandnes som to nye viktige målpunkt for næringstrafikken i storbyområdet. 
Disse har også betydning for godshåndtering langt utover analyseområdet. En videre 
utvikling av Rv 509/Fv �09 Terminaltangenten vil være viktig for å sikre næringstrafikken best 
mulig adkomst til disse terminalene, slik at lokalvegnettet kan bli avlastet for denne type 
trafikk. Nye vegstrekninger som inngår i Terminaltangenten er Rv �� Stangeland-Skjæveland, 
Rv. 5�0 Solasplitten, Rv 509 Sømmevågen og Fv �09 Kverneviksvegen/Terminaltangent 
Randaberg. I tillegg er det behov for ny Rv 505 over godsterminalområdet på Ganddal for å 
unngå høydebegrensning for trafikk fra sørøst til dette knutepunktet samt vegforbindelse 
videre mellom Rv 505 og østover til E �9.

Trenden innen skipstrafikken endres i retning av færre, men større fartøy, høyere fart, og 
flere spesialfartøy som frakter farlig eller forurensende last.

De viktigste havneavsnittene i regionen i dag er Risavika og Sandnes (container- og 
stykkgodstransport), Mekjarvik (offshore- og kranfartøy), Dusavik (offshorebase) og 
Stavanger indre havn (cruise og passasjertrafikk).

Den godstransporten som tidligere gikk over Stavanger havn er overført til de to 
godsterminalene i Risavika. Frigjort areal etter det nedlagte Shell-raffineriet er sikret til 
fremtidige havneformål. En storstilt utbygging av havnen er igangsatt.
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9	 Drift	og	vedlikehold	
Den nylig framlagte rapporten fra vegkapitalprosjektet viser at det er et betydelig 
etterslep både på riks- og fylkesvegene i Region vest. I storbyområdet er det spesielt stor 
slitasje på asfaltdekkene som følge av stor trafikkbelastning. Det er ikke mulig innenfor 
dagens budsjettrammer å opprettholde den foreskrevne standarden når det gjelder 
dekkevedlikehold.

Det er i dag mange nye tunneler i byområdet og flere er under planlegging. Nye krav gjør 
det nødvendig å montere mer utstyr i tunnelene både av beredskapsmessige hensyn og for 
at sikkerheten skal bli tilstrekkelig ivaretatt. Det er også viktig at eksisterende utstyr blir 
vedlikeholdt og oppgradert iht gjeldende normaler. Dette vil kreve betydelige årlige midler. 
Et annet forhold er at tunnelene er spesielle brannobjekter. Det er betydelig fokus fra 
brannmyndighetene for å påse at disse elementene oppfyller gitte krav. 

Det kan også nevnes at renhold av riks- og fylkesvegnettet i byområdet krever betydelige 
ressurser. En viktig utfordring er derfor å få avklart hvilken standard som er ønsket på dette 
området.

Utbygging av et hovedvegnett for gående og syklende er et viktig satsingsområde i 
storbyområdet. For å gjøre sykkel til et enda mer attraktivt transportmiddel har Statens 
vegvesen i �005/�006 lagt opp til en økt vedlikeholdsstandard for dette vegnettet ved å legge 
til grunn en barvegstrategi ved bl. a. bruk av salt. Erfaringene er positive og opplegget vil bli 
videreført i samarbeid med kommunene. En videreføring av strategien vil kreve økte midler. 
For øvrige vises til kapitlet om persontransport der vedlikeholdsproblematikken for gang og 
sykkelvegnettet er omtalt. 

Å sikre kollektivtrafikken tilstrekkelig framkommelighet vil kreve økte driftsmidler bl. a.. til 
oppfølging av trafikkregulerings- og styringstiltak.

Hovedlenkene i vegtransportsystemet på Nord-Jæren er E �9, Rv �� og Rv 509. Disse 
vegene vil til tider måtte stenges for kortere eller lengre tidsrom (ved planlagte drifts- og 
vedlikeholdsarbeider eller som følge av uforutsette hendelser/trafikkuhell). Trafikken vil 
da midlertidig måtte omdirigeres langs andre ruter inntil den aktuelle strekningen kan 
settes under trafikk igjen. Det er viktig at det er tilstrekkelig kapasitet på de aktuelle 
omkjøringsstrekningene.

Som vegholder for riks- og fylkesvegene vil Statens vegvesen ha ansvar for å avklare 
dette innen sitt ansvarsområde. Erfaringer har vist at dette kompliseres betydelig dersom 
for eksempel kommunale veger inngår i omkjøringsrutene. Statens vegvesen vil ta 
initiativ overfor aktuelle samarbeidsparter for å få en bedre avklaring når det gjelder 
omkjøringsproblematikken.
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10	Anbefalt	strategi
10.1	 Aktuelle	strategiske	grep
For å nå målene i Transportplan Jæren er strategien å overføre en større andel av dagens 
transportvolum og fremtidig transportvolum som følge av befolkningsutviklingen til 
miljøvennlige transportformer. 

De virkemidlene som er brukt så langt har ikke resultert i mindre bilbruk. Det er positivt at en 
gjennom fylkesdelplanen og oppfølgingen av denne har gjennomført arealbruk/utbygging 
som på lang sikt tilrettelegger for økt kollektiv- og sykkeltrafikk. Det er også positivt at 
en har fått på plass en ny og mer konkurransedyktig bussrutestruktur. Men på grunn av 
mangelfulle økonomiske rammer har satsingen på infrastrukturutbygging for kollektiv- 
og sykkeltrafikk gått for langsomt. Det har heller ikke vært økonomiske rammer for å 
utvide rutetilbudet for kollektivtrafikken så mye som en reelt sett burde gjort for å ta opp 
konkurransen med biltrafikken.

Erfaringer fra inn- og utland viser at det i tillegg må langt sterkere virkemidler til, både 
positive og restriktive tiltak, for å endre reisemiddelfordelingen. Viktig restriktive tiltak 
er parkeringsrestriksjoner særlig i sentrumsområdene og større arbeidsplassområder og 
rushtidsavgift på vegnettet. Slike tiltak er vanskelig lokalpolitisk, og inntil nå har det ikke 
vært tilstrekkelig lokalpolitisk vilje til å ta i bruk slike virkemiddel. For at det skal være 
aktuelt må positive tiltak iverksettes først, eksempelvis gode nye rutetilbud på buss. For å 
lykkes godt med et høyfrekvent busstilbud til eksempelvis Forus- Lura området, forutsetter 
det at bussene ikke står i de samme køene som øvrig trafikk.     

Ut fra de gjennomførte analysene og vurderingene i byanalysen foreslås følgende strategi for 
storbyområdet på Nord-Jæren: 

�. Areal- og transportplanlegging i tråd med FDP. Det skal gjennomføres en revisjon av 
planen, hvor lokalisering av næringsvirksomhet og rekkefølge av tiltak blir sentralt. 
Innenfor forvaltningsforsøket FAFOT  er det startet opp arbeid med å samordne 
parkeringspolitikken i storbyområdet.   

�. Økt kollektivsatsing gjennom utbygging av kollektivtraseer og satsing på 
fremkommelighetstiltak for bussene og drift av nye ruter. Det er et stort sprik mellom 
tilgjengelige midler og det dokumenterte behovet. Det vil blant annet bli satset på 
tiltak for å øke antall kollektivreiser til og fra arbeid i Forus- Lura området. Samarbeid 
med næringslivet er nødvendig og større arbeidsgivere i blant annet Forus – Lura 
området må ta et ansvar for å endre ansattes reisevaner. Et viktig tiltak kan være at 
det gis skattefritak for arbeidsgivers mulighet til å subsidiere ansattes bussreiser. 

�. Når dobbeltsporet er ferdig utbygd må det etableres et rutetilbud med �5 minutters 
frekvens mellom Stavanger og Sandnes/Ganddal med et korresponderende busstilbud 
på viktige knutepunkt, eksempel Gausel. 

�. Det arbeides med utredninger for etablering av kombibane/bybane i tilknytning til 
jernbanen på Nord-Jæren i regi av forvaltningsforsøket FAFOT. Det skal etableres 
kombibane/bybane i løpet av planperioden �0�0-�0�9.

5. Iverksetting av regional sykkelstrategi med vekt på transportsyklisten. Det bør 
etableres en sykkelstamveg mellom Sandnes og Stavanger i løpet av planperioden. 
Å etablere et godt sykkelvegnett til Forus- Lura-området, som er attraktivt 
for arbeidstakere er svært viktig. I tillegg må det tilrettelegges for sykkel- og 
gangtransport på korte turer særlig til sentrum i Sandnes og Stavanger. 

6. Videreutvikling av transportsystemet for gods- og varetransport med fokus på 



50

sammenhengende intermodale kjeder og effektive knutepunkter. Dette  inkluderer 
god tilgjengelighet mot de nasjonale og internasjonale transportkorridorene.

7. Videreføring av Transportplan Jæren med en ”Nord-Jæren pakke �” som inkluderer 
infrastrukturtiltak for kollektivtrafikk (buss og kombibane/bybane), veg og 
sykkeltrafikk samt miljø/trafikksikkerhet og driftstiltak for kollektivtrafikken.

8. Gjennomføring av strategien for reduksjon av trafikkulykker. Dette innebærer særlig 
fokus på å  redusere antall personskadeulykker med alvorlig utfall med spesiell fokus 
på fotgjenger- og syklistulykker samt møte- og utforkjøringsulykker. 

10.2	 Virkningsberegninger
Det er ikke gjennomført samlede virkningsberegninger for den anbefalte strategien. Det er 
gjennomført effektberegninger for noen av de større vegprosjektene som er omtalt under 
pkt. � og for prosjekter som inngår i en ”Nord-Jæren pakke �”. Resultatene framgår av 
tabellen under.

       Mill. kr
Prosjekt Endr. 

bedriftsøk. 

kostnader

Netto nytte Netto nytte/ 

kostnad

E�9 Smiene-Harestad ��0 ��� 0,75
E�9 Eiganestunnelen 570 ��5 0,�5
E�9 Stangeland-Sandved �56 �89 �,��
E�9 Sandved-Hove ��� �0� 0,66
E�9 Hove-Ålgård ��5 �0� 0,��
Rv 5�0 Solasplitten �69 �6� 0,5�
Rv �� Gandsfjordkryssingen ��9 ��0 0,�6
Bybane Nord-Jæren  �7� 0,�9

Tabell 8. Virkningsberegninger av enkeltprosjekt

Tabellen viser at de aktuelle prosjektene gir betydelige innsparinger i bedriftsøkonomiske 
kostnader. Alle prosjektene har positiv netto nytte og netto nytte/kostnadstall. 

Resultatene for Rv �� Gandsfjordkryssingen er hentet fra konsekvensutredningen 
fra desember �00� og er ikke oppdatert i henhold til nyere kostnadsoverslag og 
trafikkberegninger. 

Tallene for bybaneprosjektet er tilsvarende hentet fra konsekvensutredningen for prosjektet 
som ble lagt fram i desember �00�.
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11	”Nord-Jæren	pakke	2”
11.1	 Innledning	
Den vedtatte Nord-Jæren pakke � har en tidsramme fram til �0�� for de 
bompengefinansierte prosjektene samt at noen av de statlig finansierte prosjektene går fram 
mot �0�5.

Det som imidlertid synes helt klart, er at det for å følge opp fylkesdelplanen for langsiktig 
byutvikling vil være behov for gjennomføring av en rekke prosjekter og tiltak ut over de som 
er med i Nord-Jæren pakke �. 

Et sentralt element i utviklingen av et høgverdig og konkurransedyktig kollektivtilbud på 
Nord-Jæren er utbyggingen av bybane mellom Stavanger og Sandnes og vestover mellom 
Forus og flyplassen. Det er en naturlig målsetting å få dette banetilbudet på plass i løpet av 
planperioden. 

Også utviklingen i Sandnes øst vil starte i løpet av den kommende tiårsperioden noe som 
stiller betydelige krav til utvikling av transportinfrastrukturen.

Utvikling av Risavika i Tananger som ei framtidig intermodal knutepunktshavn og 
industriområde er nå i gang og forutsetter forbedret transporttilbud til og fra området 
både for person- og næringstransport. Spesielt viktig her vil gode forbindelser mot E �9 og 
godsterminalen i Ganddal være.

Videreutbygging av E �9 mellom Sandnes og Ålgård vil være et viktig satsingsområde i 
perioden.  

11.2	 Innretning	av	en	Nord-Jæren	pakke	2
Det vil derfor i løpet av �007/�008, som et grunnlag for 
arbeidet med handlingsprogrammet til NTP �0�0-�0�9 bli 
utarbeidet et forslag til en Nord-Jæren pakke �. Det bør 
vurderes om pakken skal inkludere resten av Jæren.

Handlingsplanen i en Nord-Jæren pakke � vil omfatte:
• Aktuelle prosjekter
• Utbyggings- og finansieringsplan

Planen må baserer seg på finansiering basert på midler fra 
staten, fylkeskommunen og kommunene ev. kombinert 
med ekstraordinær finansiering med bompenger. 
Konkretisering av innholdet i pakken og vurdering av ev. 
utvidelse av planområdet, blir en del av arbeidet med 
handlingsprogrammet for NTP �0�0-�0�9. 

Aktuelle utbyggingsbehov og prosjekter som peker seg ut, 
er:

• Bybane
• Kollektivtiltak på veg
• Gang-/sykkelveger
• Miljø- og trafikksikkerhetstiltak
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• E �9 Sandnes-Ålgård
• Rv 505 i Sandnes
• Rv 509/Fv �09 Terminaltangenten 
• Trafikkstyring/Effektivisering av eks. hovedvegsystem

I tillegg kommer ev. fullføring av prosjekter som startes opp i gjeldende Nord-Jæren pakke  
som E �9 gjennom Stavanger og Randaberg og Rv �� Gandsfjordkryssingen.

Dersom Sør-Jæren inkluderes kan følgende prosjekter være aktuelle:
• Rv 505 Foss-Eikeland – Kverneland
• Tverrforbindelse E �9 – Jæren

En	”Nord-Jæren	pakke	2”	vil	kreve	betydelige	midler	til	investeringer	og	drift.	
For å løse de store utfordringene som en står overfor i forhold til utvikling av transport-
systemet i tråd med innholdet i vedtatt fylkesdelplan for langsiktig byutvikling, må staten 
bidra betydelig økonomisk sammen med de andre partene i samarbeidet. En Nord-Jæren 
pakke � vil nok ha en investeringsramme på  minst det samme nivået som Nord-Jæren pakke 
�. Et foreløpig anslag på �0 mrd. kr er ikke et usannsynlig beløp. 

I tillegg vil det være naturlig å se på finansieringsbehov knyttet til drift/vedlikehold spesielt 
for kollektiv- og gang-/sykkelvegsystemet.

Videre kommer behovet for økte rammer til drift av kollektivtrafikk. Det er naturlig at en 
ved utarbeidelsen av en Nord-Jæren pakke �, på samme måte som det en har gjort i Oslo-
pakke �, også tar med en plan for finansiering av økte kostnader til drift av et høgverdig og 
konkurransedyktig kollektivtilbud.
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12	Omtale	av	større	prosjekt	aktuelle	for	
oppstart/gjennomføring		2010-2013

12.1	 Vegnettet
E 39 Eiganestunnelen
I NTP �006-�0�5 er prosjektet planlagt startet opp i �006-�009 og med fullføring i �0�0-
�0�5, forutsatt delvis bompengefinansiering. Prosjektet vil avlaste lokalvegnettet for 
gjennomgangstrafikk. Det foreligger stadfestet kommunedelplan for prosjektet. Det 
foreløpige kostnadsoverslaget er på � mrd kr.

E 39 Smiene – Harestad
I NTP �006-�0�5 er prosjektet forutsatt gjennomført i perioden �0�0 – �0�5. Prosjektet vil 
gi forbedret framkommelighet og bedre trafikksikkerhet på en ulykkesbelastet strekning 
nord for Stavanger sentrum. Det foreligger stadfestet kommunedelplan for prosjektet. 
Kostnadsoverslaget er på ��0 mill kr. 

E39 Stangeland – Sandved – Hove
Prosjektet omfatter utvidelse av E �9 til fire felt. I NTP �006-�0�5 er den første etappen 
mellom Stangeland og Sandved forutsatt gjennomført i perioden �0�0-�0�5. Prosjektet vil 
gi forbedret framkommelighet på E �9 sør for Sandnes sentrum og avlaste dagens vegnett. 
Det foreligger stadfestet reguleringsplan for prosjektet. Det er videre satt i gang en 
prosses lokalt for å få til en fremskyndet prosjektgjennomføring ved delvis forskottering av 
anleggkostnadene. Kostnadsoverslaget for Stangeland – Sandved er på ��0 mill kr.

Øvrige	riksveger
R v 44 Gandsfjordkryssingen
Prosjektet vil knytte østre deler av Sandnes til E �9 og er den siste lenken i å få etablert et 
ringvegsystem rundt Sandnes sentrum. I revidert handlingsplan for Transportplan for Nord-
Jæren �005-�0�5 er prosjektet forutsatt gjennomført innen �0��. 

Statens vegvesen startet i �005 opp et kommunedelplanarbeid for Gandsfjord bru i 
samarbeid med Sandnes kommune, Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen. Som en del 
av dette planarbeidet ble det gjennomført en transportanalyse som ble lagt fram i desember 
�006. Basert på resultatene av analysen anbefaler Statens vegvesen at det i det videre 
kommunedelplanarbeidet, i tillegg til Gandsfjord bru, tas inn et nytt alternativ der trafikken 
til og fra Sandnes øst føres på strekningen E �9 Lura – Hove og Rv �� Hove – Vatnekrossen.

I forbindelse med den første fasen i kommunedelplanen for prosjektet ble det arbeidet 
med tre alternativer, basert på ulike løsninger for vegfremføring på Lura. Det foreløpige 
kostnadsoverslaget er på �-� mrd kr. 

Rv 509/Fv 409 Terminaltangenten - Transportkorridor vest
Rv 509/Fv �09 Terminaltangenten betjener viktige terminal- og havneområder i den vestre 
delen av storbyområdet. En videre utvikling av transportsystemet i korridoren vil være av stor 
betydning for å oppnå en effektiv godstransport mellom knutepunktene og for å få etablert 
gode forbindelser til det overordnede transportsystemet (E �9, Sørlandsbanen). 

Det er satt i gang et planarbeid for å få avklart standard og utbyggingsetapper for 
strekningen fra Stavanger Lufthavn i sør og fram til kryss med E �9 i nord. Målsettingen er å 
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få fram en godkjent fylkesdelplan for planoppgaven i �008.

I gjeldende transportplan for Nord-Jæren er to delprosjekter som inngår i Terminaltangenten 
prioritert: Teminaltangent Sola (Sømmevågen) og Terminaltangent Randaberg. Disse to 
prosjektene sammen med videre utbygging av strekningen bør vurderes nærmere ved 
rulleringen av Nasjonal transportplan �0�0-�0�9.

Kollektivtiltak på veg
Av kollektivprosjekter prioriteres kollektivfelt langs Rv �� på strekningen Hillevåg – Lura 
tilpasset framtidig bybanetrasé,  kollektivfelt langs Rv 509 på strekningen Madlakrossen 
– Revheim samt kollektivgate gjennom Forus Næringspark.

Gang- og sykkeltiltak, miljøtiltak, trafikksikkerhet 
Som en del av sykkelsatsingen på Nord-Jæren er det lansert forslag om en sykkelstamveg 
mellom Stavanger og Sandnes. Hensikten er å skape et høyverdig sykkeltilbud som del av 
en transportstrategi for Forusområdet. Det vil i første omgang bli utarbeidet et forprosjekt 
for nærmere avklaring av trasé og standard. Det legges opp til at sykkelstamvegen kan bli 
gjennomført i i løpet av planperiode �0�0-�0�9.

Det legges ellers opp til en fortsatt sterk satsing på utvikling av et høgverdig sykkelvegnett 
som omfatter både et regionalt sykkelvegnett og bydelsruter. På miljøsiden vil satsingen på 
spesielle miljøtiltak som støyskjerming og miljøgater fortsette. Videre satses det på å høyne 
trafikksikkerheten langs eksisterende veg- og gatenett.

12.2		 Banetiltak
Utbygging av bybane/kombibane foreslås tatt inn i NTP med sikte på utbygging av 
lettbaneinfrastruktur kan bli gjennomført i løpet av planperioden �0�0-�0�9.  

Utbygging av nødvendig kapasitet på Jærbanen for å kunne tilby �5 minutters frekvens til 
Bryne og tilsvarende utbygging av kryssningsspor på strekningen Bryne – Egersund med 
utvidet omfang av �0 minutters frekvens til Egersund. 

12.3		 Havn
I innseilingsleden til Risavika er det behov for å merke noen grunner for bedre 
fremkommelighet og økt sikkerhet i dette farvannet. Innenfor planperioden er det planlagt 
merking av Bjørnøyflua, Dalhaugflua og Steinbåen. 

Dersom Risavika utvikler seg til å bli en internasjonal storhavn med oversjøisk containerfart 
eller  anløpes fast av annen stor tonnasje, er det behov for å sprenge ned tre grunner i 
innseilingen til havnen; Nilsagrunna, Nesjaflu og Myklabustflua. De største containerskipene 
har ca �5 m dypgang og vil ha behov for fri dybde ned til �8 m. Utdypingstiltakene vil gjøre 
innseilingen sikrere og dermed redusere miljørisikoen.
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