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Mandat for byutredning for Nord-Jæren 
I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt 

om å utarbeide byutredninger som skal belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle målet om at 

veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Det skal 

gjennomføres byutredninger for hver av de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler dersom 

ikke utredningsbehovet er dekket på annen måte. 

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nord-

Jæren. 

1. Hensikt med byutredningen 
Det er to primære hensikter med byutredningen: Den er et krav for å inngå bymiljøavtaler som er 

basert på NTP 2018-2029, men den skal også være et bidrag til arbeidet med neste revisjon av 

Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). 

1.1 Tilrettelegging for bymiljøavtaler 
Byutredningen skal svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av bymiljøavtale/byvekstavtale. 

Utredningen skal gi et samlet bilde av utfordringene på Nord-Jæren. Den skal belyse hvilke tiltak som 

er nødvendige for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og 

gåing (også kalt nullvekstmålet for personbiltrafikken). Nullvekstmålet er således det 

prosjektutløsende behovet i utredningen. Tiltak som bidrar til å nå nullvekstmålet har effekt på klima 

og lokal luftkvalitet, men det er også viktig at de bidrar til effektiv arealutnyttelse og god byutvikling. 

Ambisjonen er å få et omforent faglig grunnlag som kan ligge til grunn for forhandlinger om 

bymiljøavtale.   

1.2 Arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033 
Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal transportplan er det nødvendig å analysere langsiktige 

strategier for utvikling av de større byområdene, blant annet på bakgrunn av den raske teknologiske 

utviklingen og endringene i måten å organisere arbeid, fritid og reiser på. Arbeidet i trinn 2 vil også 

bli bestemt av de føringer som Samferdselsdepartementet senere vil komme med for arbeidet med 

NTP 2022-2033.  

2. Framdrift 
Arbeidet skal ferdigstilles og presenteres i to trinn. Trinn 1 skal ligge til grunn for forhandlinger om 

bymiljøavtaler. Dette gjelder både revidering av de avtaler som er inngått før Stortinget har 

behandlet NTP 2018-2029 og helt nye avtaler. Det er tatt sikte på at slike forhandlinger skal kunne 

starte tidlig i 2018. Dette betyr at byutredningens trinn 1 må være ferdig i løpet av 2017. 

Trinn 2 kan være ferdig senere. Tidspunktet for dette må tilpasses fremdriften av arbeidet med NTP 

2022-2033 og de lokale forholdene.  

Det må tidlig i arbeidet med byutredningen utarbeides en framdriftsplan for det lokale arbeidet. 

3. Innhold  
Hovedinnholdet i byutredningen skal være:    

1. Beskrivelse av dagens situasjon, forventet utvikling og utfordringer.  
Aktuelle temaer er trafikk, klimagassutslipp, arealutvikling, luftforurensning, trafikksikkerhet. 

2. Behovsanalyse knyttet til nullvekstmålet  
For eksempel forventet utvikling av transportbehov. 



Vedtatt mandat for byutredning for Nord-Jæren – 6. januar 2017 
 

2 
 

3. Strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet.  
Alle typer av lokale tiltak skal inngå, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som er ansvarlig.  Dette 
omfatter 

a. Arealbruk 
b. Kollektivinfrastruktur og tilbud, vurdering av kostnader for både investeringer og 

driftstilskudd. Den totale kostnaden for kollektivtrafikken for å nå nullvekstmålet skal 
analyseres. 

c. Tilrettelegging for gående og syklende – infrastruktur og drift 
d. Bilregulerende tiltak (parkering, brukerbetaling og liknende) og eventuell omlegging av 

vegsystem 
e. Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging 
f. Aktuelle veg- og jernbaneinvesteringer  
g. Eksisterende og nye teknologiske løsninger som kan ha innvirkning på valg, tidspunkt for 

gjennomføring og/eller effekter av tiltak 
4. Stamnett for kollektivtrafikken 

Et stamnett for kollektivtrafikken med knutepunkter skal defineres, dersom dette ikke allerede er 
gjort. Deler av stedsutviklingen på Nord-Jæren er kostbart å betjene med kollektivtrafikk. 
Byutredningen bør omfatte vurderinger av hvordan framtidig utbygging vil påvirke kostnaden for 
drift av kollektivtrafikk. Det er viktig å belyse hvordan kollektivtrafikkbetjeningen av det nye 
sykehuset på Nord-Jæren skal skje. 

5. Sammenhengende hovednett for sykkel 
Et sammenhengende hovednett for sykkel med god kobling til kollektivnettet, og særlig 
knutepunktene, skal også beskrives. 

6. Næringstrafikken 
Det skal beskrives hvordan næringslivstrafikkens behov kan ivaretas. Aktuelle tiltak for 
næringslivets transporter skal også vurderes opp mot nullvekstmålet for persontransport med 
bil. 

7. Knutepunktsfunksjon 
Byutredningene skal også vise hvordan byområdene fortsatt skal ivareta sin knutepunktsfunksjon 
og sørge for at gjennomgående nasjonal og regional gods- og persontransport sikres 
framkommelighet. 

8. Virkemiddelpakker 
Det skal gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet i 
personbiltrafikken. Dersom partene ønsker å definere mer ambisiøse mål enn nullvektmålet for 
personbiltrafikk må dette komme i tillegg til analyser av nullvekstmålet. Måloppnåelse knyttet til 
andre mål (for eksempel miljø, fremkommelighet mv) kan omtales, men nullvekstmålet er 
hovedmålet i utredningen. 

9. Analyser og beregninger 
Det skal gjennomføres transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger av de ulike 
pakkene av tiltak. Det skal ikke konkluderes med én anbefaling i utredningen. Hvilke tiltak som 
skal gjennomføres avgjøres gjennom forhandlingene om bymiljøavtale. 
 
Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, dvs. planperioden for NTP, men 
byutredningen skal også sees i et mer langsiktig perspektiv. 
 
Analysene og beskrivelsene skal så langt som mulig ta utgangspunkt i eksisterende data og 
utredninger. NTP 2018-2029 og underlagsmateriale som er utarbeidet i NTP-prosessen er også et 
viktig utgangspunkt for byutredningene. 
 
Transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger skal så langt som mulig gjennomføres 
med den samme metodikk og ved bruk av de samme verktøyene. Dette gjør det mulig å 
sammenligne utredningene og få et likartet grunnlag for forhandlingene om bymiljøavtaler. 
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10. Metode 
Transportetatene har en felles metodikk for transportanalyser og samfunnsøkonomiske 
beregninger som skal brukes i byutredningene. Det er imidlertid også behov for supplerende 
analyser, for eksempel når det gjelder nytten av gange- og sykkeltiltak. Statens vegvesen vil, i 
samarbeid med Jernbaneverket, utarbeide retningslinjer for metodebruk og analyser.  
Utviklingen av retningslinjene vil skje i dialog med lokale parter (regionvegkontorer, kommuner, 
fylkeskommuner). Arbeidet vil skje parallelt med oppstart av byutredningsarbeidet. Det vil legges 
opp til en fleksibel tilnærming slik at det tas hensyn til problemstillinger som dukker opp 
underveis i arbeidet med utredningene. 

  

4. Forholdet mellom byutredningen, KVU/KS1 for Jæren og Bypakke Nord-

Jæren 

KVU for Jæren og KS1 ble behandlet av regjeringen i 2013. I brev datert 8.4.2013 har 

Samferdselsdepartementet fastsatt prinsipper for videre prosess, der det blant annet ble fastsatt at 

transportsystemet på Jæren skal baseres på «Konsept K3A Busway» - dvs. en buss- og jernbanebasert 

utvikling av transportsystemet. Disse føringene skal fortsatt være gjeldende.  

4.1 Mål 
KVUen ble vedtatt før det ble definert et nullvekstmål for de største byområdene. I forslaget til 

Bypakke Nord-Jæren er imidlertid nullvekstmålet lagt til grunn, i tillegg til framkommelighet for alle 

trafikantgrupper.  

Det er inngått en belønningsavtale for perioden 2013-2016 der målsettingen er at nullvekstmålet skal 

nås i avtaleperioden.  Det legges til grunn at målsettingene for trafikkutviklingen skal nås gjennom 

restriktive tiltak for personbiltrafikk, arealpolitiske virkemidler og kollektivtransportfremmende tiltak 

(ev også tiltak for sykkel og gange), slik det går frem av byområdets søknad om belønningsmidler. 

Dersom det ligger an til at målene ikke vil bli nådd, må byområdet justere virkemiddelbruken. 

4.2 Analyser av virkemiddelpakker 
I byutredningen skal det legges til grunn at nullvekstmålet nås i bymiljøavtalens avtaleperiode. 

Analysene i byutredningen skal bygge på arbeidet som er gjort i forbindelse med KVUen og Bypakke 

Nord-Jæren.  I Bypakke Nord-Jæren er partene blitt enige om investeringstiltak de neste 15 årene. 

Hovedvekten av bompengeinntektene er foreslått å brukes på kollektiv, sykkel og gange. Bypakke 

Nord-Jæren skal gi bedre kollektivtilbud, bedre forhold for de som går og sykler og et funksjonelt 

hovedvegnett.  

Vedtatt bypakke skal legges til grunn når det gjelder sammensetning av investeringstiltak.  I arbeidet 

med byutredningene skal det sjekkes ut om konseptvalg og vedtatt Bypakke Nord-Jæren gir ønsket 

måloppnåelse. I tilfelle det er avvik må aktuelle tiltak som kan nyttes for å sikre det ønskete målet 

identifiseres.  

Hvilke tiltak som det er aktuelt å vurdere avgjøres av partene i samarbeid. I analysene kan det for 

eksempel legges opp til ulik «dosering» av mobilitetspåvirkningstiltak, parkeringsrestriksjoner og 

arealutvikling. Det forutsettes at mobiliteten og framkommeligheten er god, og at virkemidlene 

vurderes ut fra effektiv ressursutnyttelse.  Det legges til grunn at totalmobiliteten skal opprettholdes. 

Transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger samt andre relevante virkninger skal 

presenteres.  
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4.3 Avgrensning av området 
Utredningen skal omfatte kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Det bør imidlertid 

også analyseres i hvilken grad reiser mellom Syd-Jæren og Nord-Jæren påvirker behovet for tiltak og 

måloppfyllelsen på Nord-Jæren. 

5. Organisering av arbeidet  
Arbeidet med byutredningen skal skje lokalt i samarbeid mellom lokale parter. Sekretariatet for 

bypakken skal involveres. Statens vegvesen Region vest skal ha ansvaret for å lede arbeidet. 

Styringsgruppen for bymiljøavtale Nord-Jæren vil fungere som styringsgruppe også for 

byutredningen. 

I samarbeid med Jernbaneverket utarbeider Vegdirektoratet utkast til mandat for byutredningen og 

forankrer dette i styringsgruppen for Nasjonal transportplan og styringsgruppen for bymiljøavtale 

Nord-Jæren. Det skal også forelegges Samferdselsdepartementet før det vedtas av Vegdirektoratet. 

Styringsgruppen for bymiljøavtale for Nord-Jæren fungerer som styringsgruppe for byutredningen 

lokalt. 

Statens vegvesen Region vest skal ta initiativ til oppstart av arbeidet så snart mandatet er vedtatt.   

 



Vedlegg 2  

Scenarier for arealutvikling på Jæren. 
 

Vise mulig utvikling 2016-2030 
Innbyggerutvikling 
Arealscenariene viser mulige utviklingsretninger fra 2016 til 2030. Det er lagt til grunn SSB sin 
befolkningsprognose MMMM fra juni 2016. For de 11 kommunene i regionalplanområdet gir dette en 
vekst fra ca 330.100 til ca 387.500 innbyggere – totalt en vekst på ca 57.300 innbyggere. Dette 
tilsvarer ca 1,1 % årlig vekst (17 % totalt), noe som er sterkt i historisk perspektiv - om enn svakere 
enn de foregående årene.  
 
Det er valgt å fordele veksten mellom kommunene etter samme andel som foregående 14 år (2002-
16), det vil si ca 71 % av veksten i de fire bykommunene og 29 % i omlandskommunene. Dette er 
vurdert å være et gjenkjennelig fordelingsmønster, mens SSB sine nåværende kommuneprognoser 
bygger på et flyttemønster i regionen fra noen år tilbake. 
 
Innbyggernes fordeling på kjønn og alder i den enkelte grunnkrets pr 2016 er hentet fra inngangsdata 
til Regional Transportmodell. Tilsvarende fordeling for 2030 er satt ut fra «Basis 2030-prognosen» i 
Regional Transportmodell, med unntak av de befolkningsdataene som er levert av kommunene (se 
scenario 1).  
 
Arbeidsplassutvikling 
Arbeidsplassutviklingen tar utgangspunkt i grunnkretsdata fra Regional Transportmodell pr 2015, 
fordelt etter næringsgrupper. For sammensetting av det regionale arbeidsmarkedet pr 2030, er det lagt 
til grunn utviklingstrekk for hovednæringer som beskrevet i SSB-rapport 59/2013 (arbeidsmarkedet i 
referansebanen) og en arbeidsplassdekning som i landet for øvrig. I transportmodellen er det den 
geografiske og næringsmessige fordelingen av arbeidsplassene som har betydning, og ikke det 
nøyaktige antallet arbeidsplasser. Antallet får likevel betydning i forhold til hvor stor andel som «flyttes 
på» mellom 2015 og 2030-situasjonen.  
 

Kriterier som er lagt til grunn for utforming av scenarier 
Belyse teoretisk handlingsrom 
Erfaringer fra tidligere bruk av arealscenarier i transportmodeller, er at «mesteparten av framtida 
finnes allerede». Med ca 17 % befolkningsvekst i byutredningen, jf. nedenfor, er det nødvendig å 
plassere denne veksten på ganske ulike måter for å synliggjøre effekter på transportbehov og 
reisemiddelfordeling. Det innebærer at scenariene må frigjøre seg litt fra hva som anses «realistisk» 
og i stedet rendyrke alternative «lokaliseringsgrep». På den måten kan scenariene også bidra til å 
belyse et teoretisk handlingsrom i arealpolitikken. 
 
Enkelhet 
Det er lagt vekt på å oppnå arealscenarier som er enkle i framstillingen for å gjøre det enklere å tolke 
resultater og årsak-virkningsforhold ved bruk av transportmodellen. Komplekst oppbygde scenarier 
kan erfaringsmessig gi mindre læringsutbytte. Muligheten for tolkning og læring for etterfølgende 
prosesser vurderes i den sammenheng som viktigere enn at scenariene er helt «realistiske». 
 
Både bykommuner og omland 
Arealscenariene er utformet slik at de dekker alle de 11 kommunene innenfor Regionalplan Jæren, 
som i stor grad utgjør et felles bo- og arbeidsmarked med økende grad av samhandling og pendling. 
Dette gjør at analysene kan belyse forholdet mellom by og region, samtidig som de kan ha økt verdi 
ved revisjon av regionalplanen. 
 
Forholde seg til kommunale planer 
Ved lokalisering av nye innbyggere i arealscenariene, er det tatt utgangspunkt i områder for utbygging 
i kommunale planer og retningslinjer for arealutnyttelse i disse, slik de er gjennomgått i «KIT-
prosjektet» (http://www.kit-samarbeidet.org/inmap/). I prosjektet ble retningslinjer for arealutnyttelse 
sett sammen med den eksisterende bebyggelsen og områdenes tilgjengelighet ved vurdering av 

http://www.kit-samarbeidet.org/inmap/
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hvilken utnyttelse som kunne være sannsynlig på kort/mellomlang sikt. Dermed er det ingen av 
arealscenariene som går utover rammene for gjeldende planer. 
Når det gjelder arbeidsplasser, indikerer kommunale planarbeider at det er store utviklingspotensialer 
innenfor både sentrumsområder og regionale næringsområder. Det er derfor vurdert å ikke være 
nødvendig med en nærmere gjennomgang av arealutnyttelse for sentrums- og næringsområder i dette 
prosjektet. 
 

Tre arealscenarier med ulike «utviklingsgrep» 
Det er utformet tre ulike scenarier for arealbruk på Jæren fram mot 2030: 

1. Scenario 1 utgjør et «referanse-alternativ», der lokalisering av nye innbyggere er basert på 
kommunale planer og boligbygge-prognoser. Lokalisering av nye arbeidsplasser følger 
samme mønster som for perioden 2005-15. 

2. I scenario 2 er alle nye innbyggere og arbeidsplasser plassert i og nær kommune- og 
lokalsentrene.  

3. I scenario 3 er arbeidsplassene lokalisert etter tilsvarende mønster som i 2005. 
Innbyggerveksten innenfor den enkelte kommune er lokalisert i de områdene som gir størst 
mulighet for gåing, sykling og bruk av kollektivtransport til arbeid og daglige behov, gitt den 
aktuelle arbeidsplassfordelingen. 

 

Scenario Befolkningsvekst Arbeidsplassvekst 

Sc. 1: 
«Referanse» 

 Bykommuner: Bygge på 
boligbyggeprogram/Kompas. 

 Omland: Videreføre omfang av 
fortetting og arealutnyttelse.  

 Lokaliseringsmønster for den 
enkelte næring som perioden 
2005-15. 

Sc. 2: «By 
og tettsted» 

 Nye innbyggere i/nær 
kommunesentre og lokalsentre.  

 Nye arbeidsplasser i 
kommunesentre og lokalsentre. 

Sc. 3: 
«Konsentrert 
byvekst» 

 Nye innbyggere i deler av kommunen 
med høyest tilgjengelighet for 
gåing/sykling/kollektiv. 

 Lokalisering på tvers av kommuner i 
byområdet. 

 Lokaliseringsmønster for den 
enkelte næring som i 2005. 
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Scenario 1: «Referanse» 
Scenario 1 er et referanse-alternativ, basert på dagens kommunale planer og senere års 
utviklingstrekk. Hensikten er å illustrere hva som kan bli situasjonen dersom utviklingen fortsetter som 
før. 
 
Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har selv levert data for forventet 
innbyggerlokalisering i 2030, basert på bruk av prognose-verktøyet Kompas, og der kommunale 
planer og boligbyggeprogram er lagt til grunn. Rogaland fylkeskommune har utarbeidet sonedata for 
de øvrige kommunene, der omfang av fortetting det siste tiåret er videreført, og resterende 
boligbygging fordelt mellom eksisterende og nye boligområder i kommuneplanene. For 
arbeidsplassutvikling, er det lagt til grunn at næringene som er representert i transportmodellen 
viderefører samme lokaliseringsmønster som for perioden 2005-15. 
Figurene illustrerer tyngdepunkter for lokalisering av nye innbyggere (rødt/gult) og nye arbeidsplasser 
(blå/lilla) i scenario 1. 

  
Figur: Lokalisering av innbyggervekst (venstre) og arbeidsplassvekst (høyre) i scenario 1: 
«Referanse». 
 

Scenario 2: «By og tettsted» 
Scenario 2 innebærer en flerkjernet byutvikling. Hensikten er å illustrere utvikling av kompakte by-, 
tettsteds- og lokalsentre, der innbyggerne oppnår korte avstander til daglige behov og økt mulighet for 
gåing og sykling i hverdagen.  
I scenario 2 legges det opp til utvikling i alle kommunesentrene og lokalsentrene i regionen, men 
gjennom en stram arealbruk innen det enkelte senter. Alle nye arbeidsplasser er lagt i 
sentrumsområdene, mens nye innbyggere er lokalisert så tett opp mot sentrum som mulig - uten at det 
går utover et realistisk arealpotensiale i kommunale planer, slik som vurdert i KIT-prosjektet (se over). 
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Figur: Lokalisering av innbyggervekst (venstre) og arbeidsplassvekst (høyre) i scenario 2: «By og 
tettsted». 
 

Scenario 3: «Kompakt by» 
Scenario 3 innebærer en konsentrasjon av veksten i hver kommune til de sonene som gir størst 
mulighet for å gå, sykle eller reise kollektivt til daglige gjøremål. Slik gang-/sykkel-
/kollektivtilgjengelighet beregnes som funksjon av hvor kort/lett det er å gå, sykle og reise kollektivt, og 
hvor mange arbeidsplasser og funksjoner som kan nås på denne måten. 

 
Figur: Tilgjengelighet for gåing/sykling/kollektiv-transport i scenario 3. 
 
Som i scenario 2 er det lagt til grunn at et realistisk arealpotensiale i kommunale planer ikke 
overskrides. For Stavanger/Sandnes/Sola/Randaberg er den samlede veksten lokalisert uten hensyn 
til kommunegrenser – kun etter gang-/sykkel-/kollektivtilgjengelighet. Arbeidsplasser er fordelt slik at 
den enkelte næring opprettholder tilsvarende lokaliseringsmønster som var i 2005. Dette innebærer en 
høyere andel av arbeidsplasser i sentrumsområder enn i nå-situasjonen. 
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Figur: Lokalisering av innbyggervekst (venstre) og arbeidsplassvekst (høyre) i scenario 3: «Kompakt 
by». 
 

Resultater fra del-analyser i Regional transportmodell 
Arealscenariene er analysert i Regional transportmodell for å illustrere hvilken effekt ulik arealbruk 
forventes å for transportbruk i regionen. Noen hovedresultater er gjengitt nedenfor: 
 
Samlet personbiltransport 
Som følge av ca 17 % innbyggervekst fram til 2030, indikerer transportmodellen at samlet 
personbiltransport innenfor Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kan øke med mellom 5 % og 11 
%, målt i antall kilometer. Referanse-scenariet basert på kommuneplanene og dagens 
utviklingsmønster (scenario 1) forventes å gi høyest transportvekst, mens konsentrert byutvikling i 
områder med høy tilgjengelighet for gåing, sykling og kollektivtransport (scenario 3) gir lavest 
transportvekst.  

 
Figur: Forventet vekst i personbiltransport innenfor bykommunene ved ulike arealscenarier. 
 
Reisemiddelfordeling 
Reisemiddelfordelingen viser også endringer som følge av arealbruken. Mens nå-situasjonen i RTM 
gir en bilførerandel på 60,4 %, er den i scenario 3 ca 2,6 prosent-poeng lavere. I scenario 1 forventes 
faktisk en betydelig lavere gang-/sykkelandel enn i 2016, antagelig som følge av økt kjøpekraft og noe 
lengre reiselengder (?). Dette kompenseres imidlertid av økt kollektivandel. Gang-/sykkelandelen og 
kollektivandelen er jevnt økende fra scenario 1, via scenario 2 og til scenario 3. Kollektivandelen viser 
særlig en økning med den konsentrerte byutviklingen i scenario 3. 



 

Scenarier for arealutvikling på Jæren.  6 
 

 
Figur: Forventet endring i reisemiddelfordeling i bykommunene ved ulike arealscenarier. 
 
Personbiltransport mellom byområdet og omlandet 
I følge analysene i Regional Transportmodell, forventes befolknings- og arbeidsplassfordelingen fra 
2016 å gi omkring 4,1 millioner kjørte kilometer med personbil pr dag innenfor byområdet 
Stavanger/Sandnes/Sola/Randaberg. Ca 14 % av bilførerturene har start eller stopp i omlandet, dvs 
en av de andre syv kommunene i regionalplanområdet. Siden disse turene inn/ut av byområdet 
gjennomsnittlig er lengre, medfører de likevel så mye som ca 23 % av kjørte kilometer i byområdet. 
Veksten i personbiltransport inn/ut av byområdet forventes å være høyere i alle arealscenarier (16-18 
%), sammenlignet med veksten i interntransport. Lengre avstander gjør at det er mindre mulighet for 
særlig gåing og sykling. Dette innebærer at inn/ut-transportens andel av personbiltrafikken i byområdet 
kan komme til å øke. Ved sterkere bruk av parkeringsrestriksjoner i byområdet, forventes imidlertid 
veksten i inn/ut-reiser å bli betydelig redusert. 
 

 
 
 
 
 

LANGSIKTIGE SCENARIER FOR AREALUTVIKLING 
 

Vise mulig arealutvikling i et mer langsiktig perspektiv 
 
Tidsperspektivet for byutredningen på Nord-Jæren er primært 2030, som sammenfaller ganske godt 
med kommuneplanenes horisont og dagens transportpakker. I følge mandatet skal imidlertid 
byutredningen også se areal- og transportutviklingen i et mer langsiktig perspektiv (pkt 3). Dette gir 
mulighet for å se lengre fram enn kommuneplaner/transportpakker, jf. regionalplanen, og å vurdere 
langsiktige effekter av dagens utviklingsretning.  



 

Scenarier for arealutvikling på Jæren.  7 
 

 
Det er utarbeidet tre langsiktige arealscenarier etter lignende modell som 2030-scenariene, men med 
en framtidig befolkningsmengde på 500.000 personer i regionen. Dette innebærer en vekst på ca 
170.000 personer fra 2016 (ca 50 %), noe som er ca tre ganger så mye som i 2030-perspektivet. 
Framtidig aldersfordeling er basert på SSB-framskrivinger, og framtidig næringsstruktur på utvikling 
innen hovednæringer som beskrevet i SSB-rapport 59/2013 (arbeidsmarkedet i referansebanen).  

 Langsiktig scenario 1 innebærer en videreføring av dagens utbyggingsmønster med 
tilsvarende fortetting, utbygging i boligområder fra kommuneplanene og videreføring av 
næringslivets lokaliseringsmønster fra senere år.  

 Langsiktig scenario 2 innebærer at all vekst kommer sentralt innenfor by- og tettstedssentre i 
hele regionen.  

 I langsiktig scenario 3 er veksten lokalisert til områder med høyest tilgjengelighet for gåing, 
sykling og kollektivtransport, og næringslivet beholder lokaliseringsmønsteret som var før det 
siste tiårets sterke vekstperiode. 

 
De langsiktige arealscenariene er analysert i RTM. Det er lagt til grunn fortsatt økonomisk vekst (som 
gir økt bilhold), og videreføring av bompenger som i Bypakken. Resultatene antyder at en langsiktig 
innbyggervekst på ca 50 % kan gi så mye som 45 % økning i personbiltransporten innenfor de fire 
bykommunene, dersom dagens utviklingsmønster fortsetter (langsiktig scenario 1). En mer kompakt 
arealutvikling kan redusere veksten i personbiltransport betydelig. Men også i langsiktig scenario 2 og 
3 viser transportmodellen en vekst i personbiltransport på 25-30 % - vel å merke uten at det er tatt 
hensyn til endringer i parkeringstilgjengelighet eller forbedringer for gåing, sykling og kollektivtransport 
utover det som ligger i Bypakken. 
 
 
 
 
 



Vedlegg 3 

Bestemmelser for parkering i kommuneplanene 

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger 

kommune 

Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl § 11.9 punkt 5) 

1.1.1 Bestemmelser for parkering 

1. For næringsbebyggelse skal det i arealplaner og bygge- og delesaker avsettes plass for 

biler og sykler i samsvar med tabell 3.  Det skal reguleres areal til overdekket/innelåst 

sykkelparkering på egen grunn. Ved etablering av besøks- eller arbeidsplassintensive 

virksomheter innenfor sone 3, gjelder parkeringskrav for sone 2.  

 

For området merket grønt i figur 3 avklares parkeringsnorm i egen kommunedelplan. 

Inntil kommuneplanens parkeringsbestemmelse blir avløst av ny plan, vil 

parkeringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplaner fortsatt gjelde. For nye 

reguleringsplaner frem til ny kommunedelplan er vedtatt, vil parkeringsbestemmelsene 

følge Regionalplan Jæren, dvs. 0,75 – 1 parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for den delen 

av Forus som ligger i kategori I. 

 

 

Figur 1: Område (merket grønt) unntatt §1.12.1 pkt. 1. 

 

2. For boligbebyggelse skal det i arealplaner og i bygge- og delesaker avsettes plass for 

biler og sykler i samsvar med Tabell 2 og Tabell 3, der det velges mellom individuell 

parkering eller fellesanlegg. Det skal reguleres areal til overdekket/innelåst 

sykkelparkering på egen grunn. Sykkelparkering som løses i fellesanlegg skal være løst 

med overdekning og låst adkomst. 5 % av plassene avsettes til gjesteparkering lokalisert 

nær inngang og med overdekning. 



3. For offentlig bebyggelse som skoler, barnehager, kirker, sykehjem og idrettsanlegg 

vurderes krav til parkering spesielt og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

Tilsvarende gjelder nærbutikker i sone 3. 

4. I alle parkeringsanlegg omfattet av pkt. 1 -3 skal det settes av min. 5% parkering for 

bevegelseshemmede og min. 5 % parkering for lading av elbil. Nærbutikker er unntatt 

krav om el-bil-parkering.  

5. I Stavanger sentrum med avgrensing vist på arealplankartet kan kommunen samtykke til 

frikjøp for all bilparkering. For næringsetablering kan det frikjøpes 0,9 

parkeringsplasser pr. 100 m² BRA. For boligbebyggelse kan det frikjøpes 0,9 

parkeringsplasser pr. boenhet.  

6. Ved planlegging av fellesanlegg og sambruk mellom bolig og næring, skal det tildeles 

færre parkeringsplasser for bil enn det som framgår av disse bestemmelsene. 

 

Tabell 1: Krav til parkeringsdekning for næringsbebyggelse 

 Antall parkeringsplasser pr 100 m2 BRA 

Sone 1 

Områder med høy 

arealutnyttelse, kfr. figur 

3  

Sone 2 

Øvrige influensområder 

for bystrukturerende 

kollektivtraseer kfr. figur 

3  

Sone 3 

Øvrige områder kfr. figur 

3 

Bil  Min 0,5 – Maks 0,9 

Ved frikjøp gjelder 

fastkrav 0,9. 

Min 0,9 - Maks 1,2 Min 1 

Sykkel Min 3 Min 2 Min 1,5 

 

Tabell 2 Krav til parkeringsdekning for bil for boligbebebyggelse 

 Antall parkeringsplasser pr boenhet 

Beboerparkering Gjesteparkering Sum 

Individuell parkering 1 1 2 

Boliger (4 boenheter eller 

mer) med felles parkering  

 Maks 1 0,2 Maks 1,2 

 

Tabell 3 Krav til parkeringsdekning for sykkel for boligbebyggelse 

 Antall parkeringsplasser pr boenhet 

Sentrum Utenfor sentrum 

Individuell parkering Min 3 Min 4 

Felles parkering (4 boenheter eller 

mer) 

Min 2 Min 3 

 

Krav til arealstørrelser for parkeringsplasser: I parkeringsanlegg skal hver plass være 

minimum 2,5x5 m. For individuell parkering skal det avsettes 3x6 m pr plass. 



Handicapparkering skal være minimum 4,5x6 m. Parkeringsplasser for sykkel skal være 

minimum 0,7x2 m pr plass. 

1.1.2   Retningslinjer for parkering 

1. Ved all reguleringsplanlegging bør parkering planlegges samlet og primært være løst 

i fellesanlegg. Parkeringsanlegg bør i størst mulig grad plasseres slik at gangavstand 

fra bebyggelse til kollektivholdeplass er kortere eller like lang som avstanden mellom 

bebyggelse og parkeringsanlegg. 

2.  Ved utbygging av nye områder bør parkering primært være løst i fellesanlegg som 

legger til rette for sambruk. Fellesanleggene bør vurderes lagt under bakken. 

3. Utendørs parkeringsareal bør gis en estetisk god utforming gjennom bruk av 

grøntarealer og vegetasjon. Ramper bør løses i bebyggelsen. 

 

Figur 2: Parkeringssoner - virksomheter 

 

 



Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Sandnes 

Kommune 

1.15 PARKERING 
1.15.1. Fellesbestemmelser for alle parkeringssoner(pbl § 11-9, pkt. 5) 

Plassering og fordeling mellom plasser for biler og sykler skal vises på egen parkeringsplan, 

som skal følge planforslag og søknad om tiltak. 

 

Sykkelparkeringsplasser skal etableres i tilknytning til inngangspartiet og være opparbeidet 

før bygget tas i bruk. Det skal reguleres areal til overdekket og innelåst sykkelparkering på 

egen grunn.  

Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes 

opp til nærmeste hele plass. 

 

I alle parkeringsanlegg skal 5 % av parkeringsplassene være opparbeidet og tilrettelagt for 

bevegelseshemmede. I tillegg skal 10 % av parkeringsplassene i parkeringsanlegg 

opparbeides og tilrettelegges for lading av elbil. 

 

For bygninger der det forventes hyppige besøk av personer med nedsatt bevegelsesevne 

(sykehus, NAV osv.) og for tilgjengelige boliger, skal behovet for tilrettelagte plasser 

vurderes særskilt.  
 

 

Retningslinje – fellesbestemmelser for alle parkeringssoner 

Det bør etableres parkeringsplass for bil og sykkel (park og ride) ved enkelte kollektivholdeplasser utenfor 

sentrum. 

 

 

1.15.2. Parkeringskrav i soner (pbl § 11-9, pkt. 5) 

1.15.2.1. Boligbebyggelse (jfr temakart - parkering) 

For boligbebyggelse skal det avsettes plass for biler og sykler i samsvar med tabellene og 

temakart parkeringssoner. Ved regulering i sone 2 skal parkering planlegges samlet og 

primært være løst i fellesanlegg. 

 

  Antall bilparkeringsplasser per boenhet  

 Sone 2 Sone 3 

Beboere parkering 1,0 Min 1,0  

Areal til parkeringsformål skal begrenses. 

Gjesteparkering:   

- Felles  0,2 0,2 

- Individuell 1,0 1,0 

Sum   

Med fellesløsning 1,2 Min 1,2 

Med individuell løsning 2,0 Min 2,0 

 

 



  Antall sykkelparkeringsplasser per boenhet  

 Sone 2 Sone 3 

Individuell parkering              Min 4,0 Min 4,0 

Felles parkering Min. 3,0 Min. 3,0 

 

 

1.15.2.2. Næring – og handelsvirksomhet1 (jfr temakart - parkering)  

For næringsbebyggelse- og handelsvirksomhet skal det avsettes plass for biler og sykler i 

samsvar med tabellene og sonekart parkering.  
 

 Antall parkeringsplasser per 100m2 BRA 

 Sone 2 Sone 3 

Bilparkering Maks 1,2  

 

Min 1,0 

Sykkelparkering Min 2,0 Min 1,5 

 

Ved regulering i sone 2 skal parkering planlegges samlet og primært være løst i fellesanlegg.  

I sone 3 skal areal til parkeringsformål begrenses. 

 

For området merket sone Forus- Lura i Temakart parkeringssoner avklares 

parkeringsbestemmelser i egen plan. Inntil parkeringsbestemmelsen blir avløst av ny plan, 

gjelder parkeringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplaner. For nye reguleringsplaner 

frem til ny plan er vedtatt, vil parkeringsbestemmelsene følge Regionalplan Jæren, dvs. 0,75 

– 1 parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for den delen av Forus som ligger i kategori I. 
 

                                                

1 Unntak for nærbutikk jfr 3.4 annen bebyggelse. 



 
 

1.15.3. Parkeringskrav for annen bebyggelse (pbl § 11-9, pkt 5) 

Parkeringskrav for skoler, barnehager, kirker/andre forsamlingslokaler, kulturbygg, 

museumsanlegg, sykehjem, omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, nærbutikk og 

idrettsanlegg skal vurderes i mobilitetsplanen og fastsettes av Sandnes kommune. 

Retningslinjer - parkering 

Ved planlegging av felles anlegg for sambruk mellom bolig og næring, bør det vurderes lavere 

parkeringsdekning enn normen for bolig og næring sammen.  

 

Felles parkeringsanlegg bør plasseres i områder som har fortettingspotensial/større utbygginger. 

I videre arbeid med organisering og etablering av felles parkeringsanlegg og frikjøpsordning legges følgende 

retningslinje til grunn: Det må tilstrebes lik eller større avstand mellom arbeidssted og parkeringsanlegg som 

mellom arbeidssted og kollektivholdeplass. 

 

 

 

 



Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Randaberg 

kommune. 

Parkeringsnorm i kommuneplanen 2009-2022 

Vedtatt i kommunestyret (KST) 12.11.2009, sak 85/09. 

 

Det faste utvalg for plansaker kan kreve at det etableres felles parkeringsplasser i 

boligområder. Det kan også kreves høyere parkeringsdekning enn parkeringsnorm i 

særskilte tilfeller. 
 

Anbefalt antall bilplasser for boliger, inklusiv besøksparkering. 

Bebyggelsestype: Plasser pr. boligenhet: 

Småhus 2,5 

Rekkehus 2,0 

Blokker 1,5 

Hybler 1,0 

 

Anbefalt antall personbilplasser ved bebyggelse for næringsvirksomhet og offentlige formål. 

Virksomhet: Enhet: P-plasser per enhet: 

Kirker Sitteplasser 0,2 

Kino/teater Sitteplasser / ansatte 0,3 / 0,3 

Restaurant Sitteplasser / ansatte 0,3 / 0,3 

Hotell Rom / ansatte 0,7 / 0,5 

Idrettsanlegg Tilskuere / ansatte 0,3 / 0,3 

Skoler Ansatte / elever over 18 år 0,8 / 0,2 

Alders-/sykehjem Senger 0,8 

Kontorer 100 m2 1,5 

Forretning, detalj. 100 m2 2,5 

Forretning, senter 100 m2 3,5 

Produksjon, lager, service 100 m2 1,5 

 

Endring av bilparkeringen i planer de siste årene: 

I flere nyere sentrumsplaner i Randaberg er parkeringsdekningen justert i tråd med 

Regionalplan for Jæren. Tabellen nedenfor viser hvordan parkeringsnormen/-bestemmelsene 

for bil har blitt redusert de siste årene. 

Plan Kommunepla

n 

OPL Sentrum DPL S5 OPL SØ 

År vedtatt 2009 2013 2016 2017 

Bolig (senterområder) 1,0-2,5 1,0 * 1,0 * 1,0 * 

Bolig (rent boligområde) 1,0-2,5   1,2 / 2,0 ** 

Næring per 100 m2 

(Kontor) 

1,5 2,1-2,5 1,2-1,5 0,5 *** 

Næring per 100 m2 

(Detaljhandel) 

2,5 2,4 1,2-1,5  

Næring per 100 m2 

(Kjøpesenter) 

3,5 2,9   

Næring (Hotell) 0,7 / 0,5   0,7 / 0,5 

* Næringsparkering fungerer som gjesteparkering. 

** Boligparkering i eksisterende småhusområder. 



*** Per arbeidsplass (kontor/service). 

 

OPL Sentrum = Områderegulering for Randaberg sentrum 

DPL S5 = Detaljreguleringsplan for Randaberg sentrum delfelt S5 

OPL SØ = Områderegulering for Randaberg sentrum øst 

 

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Sola kommune 

(skal revideres for KP 2019-2035). 

3.5  Parkering 

Ved planlegging av fellesanlegg (parkering) for sambruk mellom bolig og næring, skal  

det vurderes lavere parkeringsdekning enn normene for bolig og næring tilsier sammen.  

Disse fellesanleggene for parkering skal vurderes lagt under bakken.  

Parkeringsanlegg skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden fra bebyggelse til 

kollektivholdeplass er kortere eller like lang som avstanden mellom bebyggelse og 

parkeringsanlegg. 

 

Felles parkeringsanlegg plasseres i områder som har fortettingspotensial/større 

utbygginger. 

3.5.1 Bolig- og næringsområder 

Se tabell under pkt. 3.6.3.1 og 3.6.3.2. 

Næringsområder (Forus / Risavika / Sola sentrum sør):  

 

I arealplaner og i bygge- og delesaker skal det avsettes plass for biler og sykler.  Det skal 

være regulert inn plass til overdekket sykkelparkering på egen grunn. Parkering skal være 

innelåst der dette er mulig. 

3.5.2 Frikjøp av parkeringsplasser (§28-7) 

Det etableres en frikjøpsordning for Tananger og Sola sentrum, jfr. områdeplanavgrensning 

vist i kommuneplanen samt reguleringsplan for Risavika nord. 

 

For frikjøp pålegges innbetaling av det til enhver tid gjeldende frikjøpsbeløp fastsatt av 

Kommunestyret.   

3.5.3 Fellesbestemmelser for all parkering 

Sykkelparkeringsplasser skal etableres i tilknytting til inngangspartiet og være opparbeidet 

før bygg tas i bruk. Det skal være regulert inn plass til overdekket sykkelparkering på egen 

grunn.  Parkering skal være innelåst der dette er mulig. 

 



Alle utbyggingsprosjekter skal ha ladepunkter for elbil og sykkel. Disse skal utgjøre 

minimum 5% av oppstillingsplassene, og være tilrettelagt for sambruk mellom flere 

bruksformål ( f. eks bolig/ næring/ offentlig formål) . 

5 % av biloppstillingsplassene skal være opparbeidet og tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

For bygninger der det forventes hyppige besøk av personer med nedsatt bevegelsesevne 

(sykehus, trygdekontor osv) og for tilgjengelige boliger skal behovet vurderes særskilt, 5-

10% skal være opparbeidet og  tilrettelagt for personer med nedsatt bevegelsesevne. 

Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes 

opp til nærmeste hele plass. 

Det skal bygges parkeringsanlegg under bakken, på tak eller i p-hus når parkering på 

bakken ville dekket mer enn 30 % av tomten. 

Det må dokumenteres at nødvendig varelevering og serviceparkering etter bebyggelsens 

behov kan gjennomføres uten å være til hinder eller fare for andre trafikanter. 

Plassering og fordeling mellom plasser for biler og sykler skal vises på egen parkeringsplan 

som skal følge planforslag eller søknad om tiltak. 

Det skal etableres parkeringsplass for bil og sykkel (park and ride) ved endeholdeplass for 

bussvei. Det bør etableres parkeringsplass for bil og sykkel (park and ride) ved mindre 

sentrale kollektivknutepunkter. 

3.5.3.1 Boligbebyggelse - parkering 

For boligbebyggelse skal det avsettes plass for biler og sykler i samsvar med tabellene og 

temakart parkeringssoner.  

 

 

 Antall bilparkeringsplasser per boenhet 

 Sola sentrum Langs høyverdig 

kollektivakse og 

Tananger sentrum 

Øvrige områder 

Beboere parkering Håndteres særskilt i 

områdeplan for Sola 

sentrum 

1,0 1,0 

Gjesteparkering:  

Felles 

  

0,5 

 

0,5 

Individuell   1,0 

                Antall sykkelparkeringsplasser per boenhet  

Individuell parkering Min 3,0 Min 4,0 



 

 

 

3.5.3.2 Næring – og handelsvirksomhet - parkering  

For næringsbebyggelse- og handelsvirksomhet skal det avsettes plass for biler og sykler i 

samsvar med tabellen.  

 Antall parkeringsplasser per 100m2 BRA 

 Forus * Risavika 

Bilparkering Kfr. RP-Jæren Max 1,0 

Sykkelparkering Min 2,0 Min 1,5 

 

* For næringsområde på Forus avklares parkeringsbestemmelser i egen plan. Inntil 

parkeringsbestemmelsene blir avløst av ny plan, gjelder parkeringsbestemmelsene i 

gjeldende reguleringsplaner. For nye reguleringsplaner frem til ny plan er vedtatt, vil 

parkeringsbestemmelsene følge Regionalplan Jæren, dvs. 0,75-1 parkeringsplasser pr. 100 

m2 BRA for den delen av Forus som ligger i kategori I. 

 

1.1.1.1 Parkeringskrav for annen bebyggelse 

Parkeringskrav for skoler, barnehager, kirker/andre forsamlingslokaler, kulturbygg, 

museumsanlegg, sykehjem, omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, nærbutikk og 

idrettsanlegg skal vurderes i mobilitetsplanen og fastsettes av Sola kommune. 

 

 

 

 

 

 

Felles parkering Min 2,0 Min. 2,0 
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1 Generelt om parkering i RTM 

I RTM defineres fire parkeringsvariable for hver grunnkrets. Disse virker på de forskjellige 

reisehensiktene som vist i Tabell 1. 

Variabel/reisehensikt Arbeid Tjeneste Fritid Hente/levere Privat 

Parkd   x       

Kpark     x   x 

Lpark x         

SharpePay x     

Tabell 1 Parkeringsvariablenes påvirkning på reisehensikter 

Variablenes angis som følger 

Parkd - gis som en indikator fra 1-6 som en indikasjon på hvor vanskelig det er å parkere i 

sonen.  

Kpark – Er prisen for korttidsparkering. Angis som pris for parkering per time i kroner. 

Lpark - Er prisen for langtidsparkering. Angis som pris for parkering per døgn i kroner. 

Sharepay – Angir hvor stor andel som betaler Lpark selv.  

Det finnes ikke variabler i RTM for å angi parkeringsrestriksjoner ved bosted. I 

bilholdsmodellen genereres en bilholdsfil som gir befolkningens tilgang til bil. Denne er 

kalibrert mot RVU for å gjenskape dagens situasjon. I prognosesituasjonen påvirkes 

biltilgang av endring i kjøpekraft og LOS data (tilgjengelighet med de forskjellige 

transportmidlene). Man kan tenke seg andre forhold som har effekt på husholdningenes 

biltilgang, 

- Endret regelverk i forhold til soneparkering 

- Endret utfordringer med gateparkering som følge av endring i etterspørsel 

- Endret krav til parkeringsplasser ved nybygg  

Slike forhold blir, som sagt, ikke hensyntatt i RTM. Resultater og mer om bilholdsmodellen er 

beskrevet i kapittel 4.    

I tillegg tas det ikke hensyn til parkeringskapasitet i RTM. Hvis det finnes soner der 

etterspørselen etter parkeringsplasser overstiger antall tilgjengelige parkeringsplasser, vil 

dette i realiteten være en reisemotstand som ikke blir synliggjort i transportmodellen.  

Det bør også nevnes at det ikke finnes kombinerte turer i RTM med bilførertur (med 

parkering) til en sone og gangtur til en annen sone. I sentrumsområder vil man typisk 

parkere i parkeringsanlegg og gå til en destinasjon som ikke ligger i samme sone. Dette gir 

nok bare en feilmarginen, men reisemotstanden som ligger i gangturen blir ikke fullt 

medregnet.       

  



2 Bruk av parkering i RTM Nord Jæren 

2.1 Innledning 

For referansesituasjonen 2016 er dagens parkeringsavgifter og restriksjoner lagt til grunn. 

Variabelen SharePay er satt til 0,44 for alle soner med avgift på døgnparkering. Denne 

verdien bygger uttrekk fra nasjonal RVU og det er ikke gjort lokale undersøkelser for å 

justere denne.  

Det er innledningsvis gjort enkle beregninger på de forskjellige variablene. Det ble testet å 

øke variabelen Parkd med 2 for hele analyseområdet. Dette ga 0,1 % endring i 

kjøretøykilometer. Effekten var så liten at det i det videre arbeidet ble valgt å jobbe med 

variablene Kpark, Lpark og SharePay som ga betydelig høyere effekt. 

2.2 Parkeringssjablonger    

Det er utviklet fire parkeringssjablonger i arbeidet med byutredningen for Nord Jæren. Disse 

er relatert til arealscenariene som er utviklet for regionen. Områdedefinisjonene som er 

brukt i parkeringssjablongene er vist i Figur 1.  

 

Figur 1 Områdedefinisjon for parkeringssjablonger 

Variabelverdiene (Kpark/Lpark) for de fire parkeringssjablongene er vist i Tabell 2. SharePay 

er gitt for alle soner med Lpark.   

 



 
P0 (2016) P1 P2 P3 P3b 

Område Kpark(kr)/Lpark(kr) Kpark(kr)/Lpark(kr) Kpark(kr)/Lpark(kr) Kpark(kr)/Lpark(kr) Kpark(kr)/Lpark(kr) 

Stavanger/Sandnes 

sentrum Ca 16/93 ca 18/105 ca 24/140 24/140 36/210 

Andre vekst-soner 

sc2 0 12/70 12/70 24/140 
 

Vekst-soner 

sc3b_byomr 
   

Umulig å 

parkere 

(99/999) 
 

Vekst-soner 

sc3b_omland 
   

24/140 
 

Forus/Lura 0 0 12/70 24/140 
 

Sola sentrum 
    

36/210 

SharePay 0,44 0,66 1 1 

1 i 

byområder 

Tabell 2 Parkeringssjablonger i 2016 kr 

I tillegg er det kjørt to overordnete scenarioer med parkeringsrestriksjoner for hele 

avtaleområdet. Her er variabelen SharePay satt lik 1. Verdiene for Kpark/Lpark er vist i Tabell 

3. 

 
P4 P5 

Sandnes og 

Stavanger 24/140 24/140 

Sola og 

Randaberg 12/70 24/140 

Tabell 3 Verdier for parkering overordnete scenarioer 

 

  



3 Resultater 

3.1 Overordnet resultater 

Endring i kjøretøykilometer mot referanse 2016 for parkeringssjablongene i kombinasjon 

med arealscenariene er vist i Figur 2. Arealscenariene er kjørt for år 2030.  

 

Figur 2 Endring i kjøretøykilometer i 2030 mot referanse 2016 

Basert på disse resultatene kan vi anta at 

- Parkeringsrestriksjoner har stor effekt på kjøretøykilometer  

- Resultatet tyder på at økt fortetting har begrenset effekt på effekten de ulike 

parkeringssjablongene har på kjøretøykilometer. Det er omtrent lik reduksjon i 

prosentpoeng mellom Sc1 og Sc1_P1 som mellom Sc2 og Sc2_P1    

- Økning av takst og området for parkeringsrestriksjoner har betydelig effekt på 

kjøretøykilometer 

Økte parkeringsrestriksjoner fører også til redusert tilgjengelig. I RTM fører dette til at det 

blir utført færre turer. Figur 3 viser endring i antall turer mot Sc1 for reiser innenfor 

avtaleområdet.   



 

Figur 3 Endring i antall reiser mot Sc1 innenfor avtaleområdet 

  



3.2 Detaljerte resultater 

I dette avsnittet presenteres resultater i form av diagrammer med turer eller endring turer. 

Resultatene er hentet ut på storsonenivå der sonene Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og 

vekstsoner Sc2 er slik de er definert i Figur 1, i tillegg er Forus/Lura et eget område. Sonene 

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er områdene innenfor kommunene som ikke havner 

innenfor tidligere nevnte områdedefinisjoner.  

3.2.1 Endring i bilførerturer fordelt på reisehensikt 

Se vedlegg 1 for definisjon av reisehensikter.  

Figur 4 til Figur 7 viser antall bilførerturer til og fra de definerte områdene for hver 

reisehensikt. Dette er beregninger på arealscenario 1 (Sc1) med de forskjellige 

parkeringssjablongene. Her kan det bemerkes et par effekter 

- Det er størst endring i bilførerandeler for arbeidsreiser 

- Parkeringsvariablene virker ikke direkte på reisehensikten hente/levere, men 

parkeringssjablongene har likevel noe effekt bilførerturer med denne reisehensikten 

- Parkeringsrestriksjoner i noen områder fører ikke til en økning i bilførerturer til andre 

områder. Unntaket er parkeringsrestriksjoner i hele avtaleområder som fører til noe 

økt bilførerturer utenfor avtaleområdet for fritidsreiser og private reiser.   

 

Figur 4 Antall turer til/fra - bilfører arbeid 



 

Figur 5 Antall turer til/fra - bilfører fritid 

 

Figur 6 Antall turer til/fra - bilfører privat 



 

Figur 7 Antall turer til/fra - bilfører hente/levere 

3.2.2 Endring i antall turer fordelt på reisehensikt 

Som nevnt, er det endring i antall turer mellom scenariene. I tillegg til endring i 

transportmiddelvalg er det også endring i destinasjonsvalg mellom parkeringsscenarioene. 

Figur 8 og Figur 11 viser totalt antall turer til/fra de definerte områdene. For scenario P3b, 

der restriksjoner er gitt kun i sentrumsområder, er det en nedgang til Stavanger sentrum og 

Sandnes sentrum for alle reisehensikter.  

Disse trendene vises tydeligere i Figur 12 som viser endring i totalt antall reiser 

sammenlignet med Sc1. 

 

Figur 8 Antall turer til/fra - Totalt arbeid 



 

Figur 9 Antall turer til/fra - Totalt fritid 

 

Figur 10 Antall turer til/fra - Totalt hente/levere 



 

Figur 11 Antall turer til/fra - Totalt privat 

 

Figur 12 Andel endring i total antall reiser mot Sc1 

  



3.2.3 Endring i antall turer fordelt på transportmiddel 

Figur 3 viste at parkeringssjablongene fører til en reduksjon i antall turer til de definerte 

områdene. Figur 12 viste at det også er endring i destinasjonsvalg. Figur 13 til Figur 16 viser 

endring i antall turer for alle transportmidlene.  

 

Figur 13 Endring i antall kollektivturer mot Sc1 

 

Figur 14 Endring i antall sykkelturer mot Sc1 



 

Figur 15 Endring i antall bilførerturer mot Sc1 

 

Figur 16 Endring i antall gangturer mot Sc1 

  



4 Bilhold 

4.1 Innledning 

I RTM kjøres det en bilholdsmodell. Denne generer en bilholdsfil som brukes som input 

videre i transportmodellen. Bilholdsmodellen deler befolkningen inn i følgende segmenter; 

 FBTF – førerkort, like mange biler som førerkort i husholdet 

 GBTF – førerkort, færre biler enn førerkort i husholdet 

 DBTF – førerkort, ingen biler i husholdet 

 GBTP – ikke førerkort, bil i husholdet 

 DBTP – ikke førerkort ikke bil i husholdet 

Modellen er kalibrert mot RVU slik at fordelingen på segmenter stemmer overens med 

dagens situasjon. For prognosesituasjonen (i dette tilfellet 2030) påvirkes fordelingen av 

endring i kjøpekraft og LOS data (tilgjengelighet med de forskjellige reisemidlene).  

I forhold til bilhold er DOM Nord Jæren delt inn i to områder. Bydelene Eiganes/Våland, 

Tasta, Hundvåg, Storhaug og Hillevåg er kalibrert som et eget området. Disse områdene er 

vist i Figur 1. Biltilgangen her lavere enn ellers i modellområdet. Vedlegg 2 viser RVU 

grunnlaget for de to områdene. 

 

Figur 17 Bilholdsområde 1 

  



4.2 Resultater 

Figur 18 viser biltilgang andelsvis for de ulike segmentene. Dette gjelder for personer over 

18 år. Figuren viser at flest personer er i segmentene «førerkort og minst like mange biler 

som førerkort (FBTF)» og «førerkort, men færre biler enn førerkort i husholdningen (GBTF)».  

 Med økt fortetting (Sc1, Sc2 og Sc3) blir det en liten forskyvning mellom disse to 

segmentene. Dette skyldes sannsynligvis at tilgjengeligheten til kollektiv blir bedre 

for en økt andel av befolkningen som følge av økt fortetting  

 Forskyvningen mellom FBTF og GBTF blir forsterkes med økte parkeringsrestriksjoner 

i parkeringsscenarioene. Dette skyldes at tilgjengeligheten med bil blir redusert med 

økte parkeringskostnader. Denne effekten virker å være større enn ved økt fortetting   

 

 

Figur 18 Biltilgang i 2016 og prognoseår 2030 for hele modellområdet 

Sc1 er beregnet uten økt kjøpekraft for husholdningene (Sc1_Bh0). Figur 19 viser endring i 

de forskjellige segmentene mot Sc1. Figuren viser Sc1_Bh0 er det eneste scenarioet som gir 

en reduksjon i både segmentene FBTF og BGTF. LOS data i dette scenarioet er likt som i Sc1, 

men husholdningenes kjøpekraft er på 2016-nivå.  



 

Figur 19 Andelsvis endring i biltilgang mot Sc1 

  



Vedlegg 1 Reisehensikter 

Tabell 4 viser reisehensiktene i etterspørselsmodellen og tilsvarende beskrivelse i RVU. 

Reisehensikter i 

etterspørselsmodellen 

Reisehensikter i RVU 

Arbeidsreiser Arbeidsreise (reise til/fra arbeid) 

Tjenestereiser  Tjenestereiser (reise i arbeid) 
Fritidsreiser - Kino, teater, konsert, utstilling mv 

- Kafe, restaurant, pub mv 

- Fotballkamp, sportsarrangement mv som tilskuer 

- Organiserte fritidsaktiviteter; musikk, idrett, trening, org 

- Reise til fritidsbåt/marina 

- Båttur 

- Hyttetur 

- Andre ferie-/helgereiser 

- Annet formål (privat besøk hos familie, venner, 

sykebesøk) 
Private reiser - Innkjøp av dagligvarer 

- Andre innkjøp 

- Service/diverse ærend (bank/post, reisebyrå etc.) 

- Medisinske tjenester (lege/sykehus, tannlege) 

Hente/levere reiser - Hente/bringe/følge barn til/fra 

barnehage/park/dagmamma/skole 

- Hente/bringe/følge barn til/fra sport- og fritidsaktiviteter 

- Andre hente/bringe/følge-reiser 

Tabell 4 Definisjon av reisehensikter 

  



Vedlegg 2 Kalibreringsgrunnlag fra RVU for bilholdsmodellen 
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Forord 

Kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommunene og staten har inngått en avtale om 

byvekstavtale for Nord-Jæren. Byvekstavtalen baserer seg blant annet på at veksten i person-

transporten i storbyområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing, dvs. det såkalte 

nullvekstmålet for personbiltransport. Statens vegvesen ønsker en vurdering av hvordan flytting av 

Stavanger universitetssykehus fra Våland til Ullandhaug kan virke inn på transportomfang og 

transportmiddelbruk, samt hva som må til for at flyttingen ikke skal fører til mer biltransport. Dette vil 

være et av grunnlagene for analyser Statens vegvesen skal gjøre av virkemiddelpakke for 

byvekstavtalen. 

Norconsult er engasjert av Statens vegvesen til å gjennomføre en analyse av transportendringene og 

vurdering av virkemidler som må til for at flytting av sykehuset skal bidra til nullvekstmålet.  

Norconsults team har bestått av: 

 Thomas J. Potter, oppdragsleder 

 Øystein Skofteland 

 Frode Voldmo 

 Hans Petter Duun 

Underveis i arbeidet har Statens vegvesen bidratt med nyttig informasjon og tilbakemeldinger. 

Medarbeidere fra Statens vegvesen Region vest har vært: 

 Tina Jacobsen, Prosjektleder 

 Margrethe Skimmeland Grinde 

 Inge Alsaker 

 Sigmund Solberg 

Analysene og konklusjonene i rapporten står for Norconsults regning og Statens vegvesen har ikke 

lagt føringer på anbefalingene som gis.  

 

Bergen 

21. september 2017 
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 Innledning 

 Bakgrunn 

Stavanger universitetssykehus (SUS) er vedtatt flyttet fra dagens beliggenhet ved Våland nær 

Stavanger sentrum til sør for Ullandhaug ved Universitetet i Stavanger (UiS) og næringsområdet 

iPark. Dette skal skje i to trinn, der halvparten av sykehusfunksjonene flyttes i 2023, og resten i 2040. 

Denne utredningen belyser hva en slik flytting kan innebære for transportsystemet i regionen, med 

særlig fokus på fordeling mellom de ulike transportmidlene. Utredningen skal belyse aktuelle tiltak på 

transportsystemet for å nå Bypakke Nord-Jærens mål om nullvekst i personbiltrafikken fram mot 2032, 

samt god framkomst for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og 

næringslivstransport1.   

                                                      
1 St.Prp.47S: Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i 

Rogaland (2016) 

  

Figur 1:Eksisterende og planlagt ny beliggenhet for SUS 
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 Om Stavanger universitetssykehus (SUS) 

Dagens SUS ligger sør for Stavanger sentrum ved Våland, mellom E39 «Motorveien» og fv. 44 

Lagårdsveien/Hillevågsveien, har over 7600 ansatte og betjener en befolkning på 365 000 fra 

Hjelmeland i Ryfylke til Sokndal i Dalane, mot Vest-Agder. Sykehuset eies av det regionale 

helseforetaket Helse vest. Dagens bygningsmasse er hovedsakelig fra 1970- og 80-tallet.  

 Lokaliseringsprosess 

Prosessen frem til beslutning om ny sykehustomt har gått gjennom flere faser: 

• Idéfasen 

o Etablerte at fire alternativ for SUS skulle ligge til grunn for konseptfasen: 0-alternativet, 

trinnvis utbygging av nytt sykehus på ny tomt, utbygging på Våland i to byggetrinn og nytt 

sykehus på ny tomt, i ett byggetrinn. 

• Konseptfasen 

o Etablerte at Ullandhaug-alternativet, med trinnvis utbygging skal ligge til grunn for videre 

planlegging.  

• Forprosjektfasen 

o Forprosjektrapport er godkjent av Helse vest og Helse Stavanger i juni 2017 

o Fastlegger fremdrift med åpning av byggetrinn 1 i 2023 

o Forprosjektrapporten omhandler ikke transport til og fra nytt sykehus. 

Per juli 2017 er idé- og konseptfasen gjennomført og beslutning i forprosjektfasen er nært 

forestående. 

Figur 2: Situasjonsplan byggetrinn 1 (venstre) og 2 (høyre). Kilde SUS2023 - forprosjektrapport 
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 Planlagt transportsystem for SUS på Ullandhaug 

Konseptvalgrapporten er utarbeidet av Helse Stavanger i 2015. I denne rapporten beskrives trafikale 

løsninger og parkering for nytt sykehus som følger: 

Biltransport: 

- På Ullandhaug planlegges hoved-

atkomst for biltrafikk lagt til en ny 

stor rundkjøring ved Madlaveien 

(tidligere Grannesveien). Rund-

kjøringen dimensjoneres for 

betydelig biltrafikk til/fra sykehuset i 

2040. Den parallelle gang-/sykkel-

veien på nordsiden av Madlaveien 

legges i ny undergang under den 

planlagte hovedadkomstveien. 

Hovedadkomstveien vil følge Gamle 

Grannesvei inn i området. Det 

foreligger også et alternativt forslag 

med hovedatkomst til Kristine 

Bonneviesvei i Sola kommune. Fra 

hovedatkomsten etableres det en 

intern veiforbindelse til akuttmottak 

og vare- og godsmottak på østsiden 

av sykehusområdet. Denne vei-

forbindelsen legges på sydsiden av 

planlagt sykehusutbygging i 2040 

og krysser kollektivaksen sør for 

planlagt bebyggelse. Ambulanse 

bør også kunne benytte 

kollektivaksen på vei fra E39. 

 

 

Kollektivtransport: 

- I Bypakke Nord-Jæren inngår etablering av en bedre kollektivforbindelse for buss mellom 

universitetsområdet og Jåttåvågen via Diagonalen. Det planlegges også kollektivfelt langs E39 

Motorveien forbi området. Kollektivforbindelsen er foreslått etablert med holdeplasser sentralt i 

sykehusområdet for å gi en god og rask kollektivbetjening. Kollektivforbindelsen knytter seg til 

Madlaveien ved planlagt nytt adkomstkryss ved ridesenteret. Foreløpig er det skissert en rundkjøring 

her, men også andre kryssløsninger kan være aktuelle pga. de begrensede trafikkmengdene i 

sideveien. I nord knytter forbindelsen seg til Professor Olav Hanssensvei.  

Figur 3: Planlagt atkomst for bil til området, Mobilitietsplan for 
universitetsområdet (Stavanger kommune 2015) 
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Gang-/sykkel: 

- På østsiden av kollektivaksen 

etableres en parallell gang-

/sykkelforbindelse i sør knytter 

denne seg til gang-/sykkelveien 

langs Madlaveien (også østover 

mot planlagt påkoblingspunkt på 

sykkelstamveien). I nord knyttes 

den mot gang-/sykkelveinettet i 

retning universitetet. I tillegg 

etableres en ny gang-/sykkel-

forbindelse i nord mot planlagt 

påkoblingspunkt på sykkelstam-

veien sør for den planlagte 

sykkeltunnelen (parallelt med 

Auglendstunnelen). Denne 

forbindelsen legges på østsiden 

av planlagt sykehusbebyggelse i 

testveien (Professor Olav 

Hanssensvei) eller i eksisterende 

turvei. Fra denne etableres gang-

/sykkelforbindelser vestover mot 

sykehusområdet. Eksisterende 

gang-/sykkelforbindelse i Gamle 

Grannesvei oppgraderes fra 

Madlaveien og nordover. Det 

etableres en gjennomgående 

turveiakse øst-vest gjennom 

sykehusområdet mellom Kristine 

Bonneviesvei i vest og turveinettet 

på østsiden av E39. Mellom 

sykehusområdet og den planlagte gangsykkelbrua over E39 følger forbindelsen eksisterende 

turvei langs E39. Turveiforbindelsen krysser kollektivaksen nær hovedinngangen til 

sykehuset. Det etableres også en sørlig turveiakse øst-vest mellom Gamle Grannesvei og 

den planlagte gang-/sykkelbrua over E39. Denne krysser kollektivaksen i 

sykehusbebyggelsen som kommer i 2040.  

Parkering:  

- Det er forutsatt en parkeringsdekning på 30 %. For besøksparkering er det forutsatt den samme 

relative dekningen som på Våland i 2025 og 2040. Antall parkeringsplasser for ansatte på Ullandhaug 

er beregnet til 668 i 2025 og 1629 i 2040. Antall p-plasser for besøkende blir ca. 294 i 2025 og 718 i 

2040. I byggetrinn 1 planlegges all ansattparkering på bakkeplan.  

Figur 4: Planlagt tilbud for syklister. Mobilitietsplan for 

universitetsområdet (Stavanger kommune 2015) 
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Tiltakene som er beskrevet ovenfor er forankret i Bypakke Nord-Jæren, i områdereguleringsplan for 

universitetsområdet eller andre planer.  

 Tidligere transportutredninger 

I konseptfasen ble det utarbeidet en transportanalyse2 av Asplan Viak for de tre tomtealternativene for 

sykehus. Analysens hensikt var å avdekke tomtealternativenes potensial for å oppnå miljøvennlige 

reiser til og fra sykehuset i fremtiden. Formålet med analysen var å belyse hvilke utfordringer som 

knyttes til de forskjellige tomtealternativene med hensyn på å oppfylle nullvekstmålet som litt forenklet 

betyr at all vekst i transportetterspørsel skal løses med andre transportformer enn privatbil. Rapporten 

konkluderte i korte trekk med at alternativene til dagens sykehuslokalisering på Våland i ulik grad 

krever vesentlige tiltak på transportsystemet for å kunne nærme seg nullvekstmålet.  

I tillegg er det gjort en trafikkvurdering for Helse Stavanger av COWI AS som fokusert på 

lokaliseringens effekter på vegsystemet3.  

Det er utarbeidet flere relevante reisevaneundersøkelser i området som vil benyttes som grunnlag for 

analysene i denne rapporten: 

• RVU for SUS (IRIS2012) 

• Regional reisevaneundersøkelse (RVU 2012) 

• Nasjonal RVU (2013/2014) 

 Rammer for utredningen 

 Mandat for byutredning for Nord-Jæren og bakgrunn for prosjektet 

I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om 

å utarbeide byutredninger. I mandatet for byutredning for Nord-Jæren er det lagt til grunn at det skal 

gis en beskrivelse av framtidig kollektivbetjening av det nye sykehuset. Byutredningene skal belyse 

virkemidler og eventuelle kostnader for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten skal tas 

med kollektiv, sykkel og gange.  

 

 Analyseobjekt 

Denne analysen skal sammenlikne transportmønstre og reisemiddelfordeling fra SUS for dagens 

situasjon, ved etablert byggetrinn 1 for SUS-Ullandhaug og etter at hele sykehuset er flyttet til 

Ullandhaug. Utredningen må se sykehusområdet i sammenheng med planlagt utvikling av UiS og 

iPark i tråd med rammene i områdereguleringsplan for universitetsområdet. Analyseåret for Byggetrinn 

1 er satt til 2030 ettersom det er året der tiltakene etter Bypakke Nord-Jæren er forutsatt etablert i 

byutredningen. For byggetrinn 2 er analyseåret satt til 2040 i tråd med fremdriftsplanene til Helse 

Stavanger. 

                                                      
2 Helse Stavanger HF: Transportanalyse, alternativ lokalisering av Stavanger universitetssykehus (Asplan Viak, 

mai 2015) 
3 Helse Stavanger HF: Trafikkvurdering, Notat (COWI AS, mai 2015) 
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 Oppgaven  

Prosjektet har gjennomført følgende analysesteg: 

1. Kartlegge og vurdere transportsituasjonen, transportmiddelfordeling og reisetidsanalyser 

basert på dagens infrastruktur og kollektivløsninger 

 For dagens situasjon med sykehus på Våland 

 For 2030 med 1. byggetrinn sykehus på Ullandhaug, planlagte relevante infrastrukturtiltak 

samt ferdig utbygget UiS og iPark innenfor rammene av Områdeplan for 

universitetsområdet. 

 For 2040, med fullt utbygd sykehus byggetrinn 2 på Ullandhaug, samme transportsystem 

og nivå på utvikling av UiS og iPark som for 2030. 

 

2. Vurdere virkemidler for å oppnå endringer på situasjonen avdekket i pkt.1 med sikte på å 

endre transportmiddelfordelingen og trafikkomfanget i retning av nullvekst. 

 Virkemidler kan være en kombinasjon av endringer i kollektivtilbudet, gang og 

sykkeltilbudet og restriksjoner på parkering, kostnader og tilgjengelighet med bil.  

 Basert på forutsetninger om hvordan reiseatferden endres med reisetid og reisekostnad 

for ulike transportmidler, blant annet med utgangspunkt i resultater fra overordnede 

beregninger med regional transportmodell for delområde Nord-Jæren, vurderes endringer 

i transportmiddelfordelingen i forbindelse med flytting av sykehuset med antatt 

tilrettelegging av ny infrastruktur, trafikkregulerende tiltak og nytt kollektivtilbud. 

  Virkemidler som ikke er knyttet direkte til transportsystemet som endringer i arealstrategi, 

diskuteres, men en detaljert analyse av effekter av ulike arealbruksscenarier er utenfor 

dette prosjektets rammer.  

 

Tabell 1: Overordnet premiss for analysesteg 1. 

 Dagens situasjon 2030 2040 

Transportsystem Dagens nettverk, 
kollektiv- og 
gang/sykkeltilbud  

Sykkelstamveg, 
Bussveien og andre 
tiltak ibypakken.  

Samme som 2030 

Status SUS Dagens sykehus på 
Våland 

1.byggetrinn på 
Ullandhaug 

Hele SUS på 
Ullandhaug 

Status UiS+iPark Dagens situasjon Estimert vekstpotensial 
i Områdeplan for 
universitetsområdet 

Samme som 2030 

 

 Nullvekst og andre avklaringer 

Nullvekstmålet for persontransport med bil innebærer at persontransportveksten i byområdene skal 

tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Gjennomgangstrafikk, transport knyttet til offentlig og 

privat tjenesteyting, vare- og godstransport er utelatt fra nullvekstmålet4. Vegdirektoratet har utarbeidet 

                                                      
4 Meld.St.33, Nasjonal transportplan 2018-2029 
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indikatorer for trafikkutvikling beregnet for å følge opp nullvekstmålet i bymiljø- og byvekstavtaler, se 

rammetekst i Figur 5.  

Nullvekstmålet er i dette prosjektet definert som nullvekst i personbiltransport knyttet til analyseobjektet. 

Dette er en forenkling ettersom nullvekstmålet i prinsippet skal dekke hele byområdet på Nord-Jæren, 

sett bort fra gjennomgangstrafikk og den delen av biltrafikken som kan knyttes til mobile tjenesteytere. 

Enkelt sagt kan tiltak som reduserer personbiltransporten vesentlig i andre deler av byområdet innebære 

at sykehusområdet kan ha en økt personbiltransport og likevel være innfor målet om nullvekst for hele 

byområdet. Slike forhold vurderes ikke her. 

Dette prosjektet skal kun analysere effekten av tiltak knyttet til transportsystemet. Andre tiltak som kan 

ha ønsket effekt på transportmønsteret til og fra analyseområdet kan belyses og omtales, men det er 

ikke innenfor dette oppdragets mandat å analysere effekten av slike tiltak.  

Tiltakene som foreslås og analyseres er ikke bundet av politiske vedtak, planer eller andre eksterne 

prosesser. Formålet med prosjektet er å belyse om flytting av sykehuset vil innebære til dels radikale 

og kostbare tiltak dersom nullvekstmålet skal være styrende. 

 

 

  

Målindikatorer 

• Utvikling av persontransport, målt ved: Endring i antall kjøretøykilometer med personbil i 
byområdet.  

• Endring i årsdøgntrafikk for lette kjøretøy (vegtrafikkindeksen) for byområdet 

• Supplerende indikatorer:  
o Endring i transportmiddelfordelingen.  
o Endring i antall kollektivreiser (påstigende/reiser).  
o Utvikling av klimagassutslipp, målt i CO2 utslipp fra veg i byområdet.  

Parkering 

• Andel arbeidstakere med fast oppmøtested som har gratis parkeringsplass (disponert av 
arbeidsgiver) basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen. 

• I gjeldende parkeringsnorm: Antall parkeringsplasser som tillates ved nye besøks- og 
arbeidsplassintensive virksomheter i ulike områder 

• Antall offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i avtaleområdets større sentra/store 
kollektivknutepunkter: 

o Andel av de offentlig tilgjengelige parkeringsplassene som har makstid på opptil to 
timer 

o Andel av de offentlig tilgjengelige parkeringsplassene som har progressiv prising 
 

Figur 5: Indikatorer for trafikkutvikling og parkering knyttet til nullvekstmålet. (kilde: NTP 2018-2029) 
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 Tiltak i alle virkemiddelpakker for byutredning Nord-Jæren 

Listen nedenfor viser tiltakene og prosjektene som skal være med i alle virkemiddelpakker for 

byutredning Nord-Jæren.  

Disse prosjektene er de som er lagt til grunn i Bypakke Nord-Jæren, og skal være ferdig bygget til 

utgangen av 2032. (i byutredningen legger vi til grunn at alt er bygget i 2030).  

I tillegg til dette, var det i KVU for transportsystemet på Jæren lagt inn en bro over Gandsfjorden. Vi 

har valgt å ikke ta med denne i byutredningen siden den falt ut i utviklingen av Bypakke Nord-Jæren, 

og kommer ikke til å bli bygget innen 2030.  

 E39 Ålgård-Hove 

 E39 Smiene-Harestad 

 Rv. 509 Transportkorridor vest 

 Fv. 409 Transportkorridor vest  

 E39/rv.44 krysstiltak/vegutvidelse Stangeland 

 Fv. 505 Foss-Eikeland-E39 Bråstein 

 Bussveien 

 E39 Schancheholen-Solasplitten kollektivfelt 

 Fv. 330 Hoveveien nord kollektivfelt 

 Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UiS-Diagonalen-Gauselvågen, kollektivtiltak 

 Rv.509 Solasplitten kollektiv/tungbilfelt 

 Fv. 435 Buøy-Austbø kollektivfelt 

 E39 Sykkelstamvegen 

 Dobbeltspor Sandnes - Nærbø 
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Figur 6: Tiltak i Bypakke Nord Jæren 
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 Transportanalyse 

 Analysemetode og beregningsforutsetninger 

 Transportmodell for Nord-Jæren 

For å kunne bedømme tiltak som skal motvirke vekst bilbruken som følge av flytting av sykehuset, er 

det nødvendig å analysere «transportmarkedet», dvs. hvordan trafikken endres som følge av 

endringer i transportvilkår, reisetid og -lengder ved ny plassering av sykehuset. De som reiser til og fra 

sykehuset velger transportmåte med utgangspunkt i kostnader, reiseavstand og tidsbruk, om de har 

tilgang til bil, kø og forsinkelser på veinettet, bompenger, hvor godt tilrettelagt det er for å gå og sykle, 

kollektivtilbud samt tilgjengelighet til holdeplasser mm. Alle disse faktorene spiller inn når pasient, 

besøkende eller ansatt ved sykehuset foretar sin reise. Hver av disse faktorene vektlegges ikke bare 

forskjellig av ulike personer, men også etter formålet med reisen.  

Med data fra nasjonale reisevaneundersøkelser er sammenhenger i transportmarkedet kartlagt, dvs. 

det er estimert hvordan trafikantene reagerer og endre sine reisevalg som følge av endringer i 

transportvilkår.  Dette inngår i Statenes vegvesen sin transportmodell som del av arbeidet med 

Nasjonal transportplan (NTP). Modellen er delt opp i regionale delmodeller, blant annet en regional 

delområdemodell for Nord-Jæren (DOM RTM) som blant annet brukes til virkningsberegninger i 

Byutredning for Nord-Jæren.  

 Elastisiteter 

I analysen av endring i reiseatferd til og fra sykehus på Ullandhaug, har vi utnyttet generelle 

modellberegningsresultater fra den regionale transportmodellen (RTM). Fra modellen er det hentet ut 

generelle etterspørselselastisiteter.  Elastisiteten utrykker prosentvis endringer i antall reiser som følge 

av f.eks. en prosent endring i reisetid. Vi skiller mellom direkte elastisiteter og krysspriselastisiteter. 

Direkte elastisitet uttrykker endring i antall reiser med ett transportmiddel når tidsbruken for det 

samme transportmiddelet endres. Krysspriselastisitet uttrykker endringer i antall reiser for et annet 

transportmiddel, f.eks. når økte kostnader med bil fører til flere kollektivreiser.  

Transportmodellen beskriver og beregner trafikk mellom grunnkretser. For å få mer robuste resultater 

for et samlet større antall reiser, er data for grunnkretser aggregert til større enheter, til storsoner, jf. 

Figur 8. Resultatene for generelle etterspørselselastisiteter mellom storsonene er vist i Figur 7. 

Elastisitetene gjelder for endring i reisetid for bil og kollektivtransport. Ulike reisetidskomponenter for 

kollektivtransport vektlegges forskjellig, som tid til og fra holdeplass, ventetid til neste avgang og 

reisetid om bord i bussen.  

Elastisitetene varierer med hva som i utgangspunktet er transportmidlenes markedsandeler og 

summen av reisetid og reisekostnad (dvs generaliserte kostnader). Det er derfor geografiske 

variasjoner i elastisitetene avhengig av start- og målpunkt for reisen. De direkte reisetidselastisitetene 

for ett transportmiddel er større i absoluttverdi enn krysselastisitetene for andre transportmidler. En 

negativ elastisitet innebærer at antall reiser øker som følge av reisetidsreduksjon. For eksempel vil 

antall kollektivreiser øke med 0,6 prosent dersom kollektivreisetiden reduseres med 1 prosent (direkte 

reisetidselastisitet for kollektivtransport = -0,6). Samtidig vil antall bilreiser reduseres med 0,03 prosent 

(krysselastisitet mot reisetid for kollektivtransport = +0,03).  
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Figur 7: Antatte direkte reisetidselastisiteter for etterspørsel etter bil- og kollektivreiser, samt krysselastisiteter for 
antall bilturer, kollektiv, sykkel og gange, basert på transportmodellberegninger med RTM DOM Nord-Jæren. 
Elastisitet (Ɛ), antall reiser før reisetidsendring (N0), antall reiser etter reistidsendring (N1), reisetid før endring 
(T0) og reisetid etter endring (T1). 

 

For bilreiser antar vi etterspørselselastisitet med hensyn til kjørekostnad hvor vi transformerer pris til 

tid via en antatt gjennomsnittlig tidsverdi på kr. 107 per time for arbeidsreiser og kr. 90 per time for 

øvrige reiser (som for fritidsreiser). Antatte tidsverdier er valgt med utgangspunkt i Østli m.fl. (2015)5, 

jf. Statens vegvesens håndbok V712, omregnet fra 2013-kroner til 2016-kroner via 

konsumprisindeksen. Kjøretøykostnader for private bilturer er anslått til kr. 3,13 per kilometer, basert 

på privatøkonomisk kostnad for lette kjøretøyer angitt i 2013-kroner (COWI 2015)6, også omregnet fra 

2013-kroner til 2016-kroner via konsumprisindeksen.  

Tidligere estimeringer og studier fra Norge og andre land viser stor variasjon i elastisiteten for 

generaliserte kostnader for bilreiser (Statens vegvesen 2016)7, og det er vurdert at trafikanter ikke fullt 

ut vurderer generalisert bilbrukskostnader (eller generaliserte reisetider) ved valg av transportmiddel. 

For reiser til og fra sykehuset er det grunn til å anta at bilbruken kan være rimelig uelastisk ettersom 

det finnes få alternativer bortsett fra eventuelt endret transportmiddelvalg. Vi antar derfor en etter-

spørselselastisitet med hensyn til generaliserte reisetider som samsvarer med kjøretidselastisiteten 

hentet fra RTM DOM Nord-Jæren (jf. Figur 7). Dette er formodentlig et konservativt anslag med 

hensyn til etterspørselseffekter som følge av endret bilkostnad, men kan gjenspeile en situasjon uten 

endret turproduksjon og destinasjonsvalg.   

                                                      
5 Østli m.fl. (2015): Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6. TØI rapport 1389/2015 
6 COWI (2015): Helse Stavanger HF: Trafikkvurdering, Notat (COWI AS, mai 2015) 
7 Statens vegvesen (2016): Elastisiteter i biltransporten. En empirisk undersøkelse av bomringen i Oslo fra 1991 til 2008. 

Statens vegvesens rapporter Nr. 653, august 2016. 
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 Etablering av storsonemodell for transportanalysen 

Nytt sykehus på Ullandhaug vil gi kortere reisetid for noen, mens andre får en lengre reise. Tidligere 

analyser har vist at flytting av sykehuset fra Våland til Ullandhaug isolert sett vil føre til mer bilbruk.8 Et 

sentralt spørsmål er om konkurranseflatene mellom bil, kollektiv og gang- og sykkel vil endres 

vesentlig når det nye sykehuset tas i bruk, og hvilke tiltak som effektivt kan motvirke økt bilbruk og 

sørge for at trafikkarbeidet med privatbil holdes på dagens nivå.  

Vi har valgt å gjennomføre en relativt enkel transportanalyse basert på noen grovmaskete 

forutsetninger om reiseetterspørselen mellom storsoner i sykehusets influensområde, og ved å utnytte 

aggregert informasjon om trafikantenes reisevaner. Dagens reisemønster har vi hentet fra transport-

modellen RTM DOM Nord-Jæren. Reisevaneundersøkelse blant ansatte ved Stavanger universitets-

sykehus viser potensial for å påvirke reisevaner, men det er store variasjoner mellom sommer og 

vinter9. Vi antar imidlertid etterspørselselastisiteter som beskrevet i Kapittel 2.1, noe som innebærer at 

analysen baseres på gjennomsnittsverdier som i prinsippet skal fange opp sesongvariasjoner slik de 

framkommer av den nasjonale reisevaneundersøkelsen.  

Med en i beregningsmodell i Excel kan vi ved hjelp av etterspørselselastisitetene anslå endret 

transportmiddelvalg for sykehusrelaterte reiser når sykehuset flytter fra Våland til Ullandhaug. Fra 

transportmodellen tar vi utgangspunkt i dagens transportmiddelfordeling, det vil si antall og andel 

reiser for bilfører, bilpassasjer, kollektivpassasjer, sykkel og gange, mellom 32 definerte storsoner i 

analyseområdet (se Figur 8). Det skilles mellom arbeidsreiser og øvrige reiseformål.  Reisemønsteret 

er også beskrevet av Asplan Viak (2015).  

Beregningsmodellen i Excel er etablert spesielt til formålet og er basert på en rekke forenklinger og 

antagelser, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til nivået på de beregnede størrelsene som her 

presenteres. Vår vurdering er likevel at det er mulig å trekke noen hovedkonklusjoner basert på 

modellens respons på endringer i analyseforutsetninger.  

Det er anslått 24 550 personturer til og fra sykehuset på en gjennomsnittlig hverdag i 2014. Av disse 

er ca. 8 838 arbeidsreiser i henhold til tallene i rapporten fra Asplan Viak. Vi har ikke hatt tilgang på 

informasjon om hvordan de sykehusrelaterte reisene fordeler seg på grunnkretser eller aggregerte 

storsoner. Vi har derfor benyttet Asplan Viaks sammenstilling av reisevaneundersøkelsen, som sier 

noe om andel av de bosatte som arbeider ved sykehuset, avhengig av hvor langt unna sykehuset 

ligger (reisetid med bil). Denne informasjonen har vi benyttet til å fordele ansatte på sykehuset i 

storsoner, for dermed å kunne anslå antall arbeidsreiser mellom sykehus og respektive storsone i 

dagens situasjon.  

Når det gjelder øvrige reiser til og fra sykehuset, har vi fordelt disse proporsjonalt med befolkningens 

størrelse i respektive storsone, under forutsetningen at sykehusets tjenester brukes likt i befolkningen i 

influensområdet.  

                                                      
8 Asplan Viak (2015): Transportanalyse, alternativ lokalisering av Stavanger universitetssykehus. Rapport, utgave 2, 2015-05-

26.  
9 IRIS (udatert): Reisevaneundersøkelse blant ansatte ved Stavanger universitetsssykehus (SUS). Power-point-

presentasjon.  
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Figur 8:Inndeling av de sentrale delene av analyseområdet på Nord-Jæren, grunnkretser aggregert til 32 
storsoner. Illustrasjonen er et utsnitt av analyseområdet, og viser ikke samtlige storsoner.   
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Når vi analyserer reiseaktiviteten til og fra sykehuset, før og etter flytting til Ullandhaug, har vi beregnet 

reisetider og reiseavstand mellom storsonene som vektet gjennomsnitt mellom alle grunnkretser som 

inngår i respektive reiser storsone-storsone. Verdiene vektes mot antall reiser på grunnkretsnivå, slik 

at reisetiden mellom grunnkretser med mange reiser vektes høyere enn reisetiden mellom 

grunnkretser med lav reiseaktivitet.  

Det forutsettes videre at nytt sykehus genererer samme type reiseaktivitet som i dagens situasjon, 

men at antall personturer øker i takt med prognose for antall ansatte i Helse Stavangers virksomhets-

plan (jf. Asplan Viak, 2015). 

Bemanningen (årsverk) er prognostisert til å øke til:  

• 2025: 5 700, med maksimalt ca. 4 450 til stede samtidig i løpet av døgnet  

• 2040: 6 950, med maksimalt ca. 5 420 til stede samtidig i løpet av døgnet 

Flyttingen av sykehuset fra en storsone til en annen innebærer at reisetider og avstander endres. Med 

etterspørselselastisitetene for ulike reisetidskomponenter og reisekostnad, kan vi dermed kvantifisere 

en endring antall reiser for de ulike transportmidlene.  

Etterspørselsendringene er satt slik at totale antall reiser ikke påvirkes direkte av reisetidsendringer. I 

praksis betyr dette at det kun er effekten på transportmiddelvalget som beregnes. Vi ser med andre 

ord bort fra effekter som kan endre antall turer totalt og endring i valg av reisemål. 

 Endret trafikk med uendret trafikksystem 

Som grunnlag for analysen er det tatt utgangspunkt i dagens situasjon slik den er beskrevet i den 

regionale transportmodellen for delområde Nord-Jæren. Gitt at trafikksystemet «holdes konstant» i 

henhold til dagens situasjon vil flytting av sykehuset likevel innebære at trafikken endrer seg. Dette 

kommer av at reisen til Ullandhaug blir annerledes enn reisen til Våland. Samtidig er det i forbindelse 

med flytting av sykehuset lagt opp til økt aktivitet, med flere antall ansatte og utvidet kapasitet. Dette 

skaper betydelig flere reiser til og fra sykehuset og gir endret trafikk.  

 Endring i reisetider 

Etter flytting av sykehuset, vil befolkningen i de ulike storsonene forholde seg til nye reisetider til 

sykehuset. Noen får kortere reisetid, men de fleste får lengre reisetid til sykehuset fra bosted. Vektet 

med befolkningsmengde i storsonene blir det likevel en moderat endring i generalisert bilreisetid i 

sum, når vi benytter dagens kjøretider beregnet i morgenrush. Endrede reisetider med bil og 

kollektivtransport mellom alle storsoner er beregnet med RTM på grunnkretsnivå, og deretter vektet 

mot antall personturer for hvert av transportslagene. Deretter er gjennomsnittsreisetider til hver enkelt 

storsone fra alle andre storsoner vektet med hensyn til befolkning i hver av storsonene. Det er benyttet 

samme forutsetning om bosatte i storsonene i før- og ettersituasjonen.  

Generalisert reisetid med bil er beregnet å øke med 11 prosent. Størst økning blir det naturlig nok for 

bosatte i Våland (sone 20), som fra et veldig lavt nivå får nær en fire-dobling i generalisert reisetid 

med bil når sykehuset flyttes til Ullandhaug. 
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Figur 9: Prosentvis endring i generalisert bilreisetid fra storsoner til sykehus, ved flytting fra Våland (sone 20) til 
Ullandhaug (sone 1). 

 

 

Figur 10: Prosentvis endring i reisetidskomponentene gangtid, ventetid, påstigningstid (antall påstigninger 
multiplisert med tiden som brukes til å gå om bord) og ombordtid for kollektivreiser fra storsoner til sykehus, ved 
flytting fra Våland (sone 20) til Ullandhaug (sone 1). 
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For kollektivreisende blir det store reisetidsendringer, særlig for bosatte i Våland (sone 20) som får 

nær en tre-dobling av reisetid om bord i buss. Vektet mot antall bosatte i storsonene øker 

gjennomsnittlig gangtid (til og fra holdeplass) marginalt med 1 prosent, noe som er et uttrykk for at 

kollektivsystemets flatedekning ikke forandres i utgangspunktet, i alle fall ikke når man regner avstand 

til nærmeste holdeplass. Kollektivtilbudet til Ullandhaug er likevel vesentlig dårligere enn til Våland når 

vi studerer reisetidskomponenter beregnet i RTM DOM Nord-Jæren, aggregert til storsonenivå (se 

Figur 10). Antall nødvendige påstigninger (inkl. bytte) øker med gjennomsnittlig 26 prosent, mens 

ventetiden øker med 22 prosent i gjennomsnitt på grunn av dårligere frekvens. Selve reisetiden om 

bord øker gjennomsnittlig med 15 prosent. 

 Endring i reisemiddelfordelingen 

Med reisetidselselastisitetene og metodikken beskrevet foran, beregnes etterspørselsendringer for 

bilreiser, kollektivreiser og sykkel/gange. Resultatene er vist i Tabell 2 og Tabell 3. Den isolerte 

virkningen av flytting av sykehuset er at antall bilturer øker i markedsandel med 2-3 prosentpoeng, 

mens antall bilpassasjerer og kollektivpassasjerer ikke får en vesentlig endring. Derimot reduseres 

markedsandelen gående/syklende med 2-3 prosentpoeng. En mindre tilgjengelig beliggenhet på 

Ullandhaug (jf. Kapittel 3) innebærer at en del som ellers ville vært syklister eller gående, i stedet 

velger kollektivtransport, og noen velger å bruke bilen i stedet for å reise kollektivt. Effektene som er 

beregnet her, tar utgangspunkt i et gitt antall reiser til og fra sykehuset, som omfordeles mellom 

transportmåtene. Vridningen i markedsandeler for motoriserte reiser er likevel moderat, da 

tilgjengeligheten til sykehuset blir dårligere både med bil og kollektivtransport. Det er økte reisetider 

også for bil fra mange soner. Resultatet er avhengig av hvilke soner forutsettes som start- og 

målpunkt, det vil si antatt fordeling på storsoner.  

Tabell 2:Beregnet transportmiddelfordeling arbeidsreiser, antall reiser til og fra sykehuset. Estimerte 
markedsandeler for reiser til Våland og til Ullandhaug uten trafikkreduserende tiltak.  

Arbeidsreiser Våland Ullandhaug 

Bilfører 54 % 57 % 

Bilpassasjer 4 % 4 % 

Kollektivpassasjer 24 % 24 % 

Sykkel/gange 18 % 15 % 

Totalt 100 % 100 % 

 

Tabell 3:Beregnet transportmiddelfordeling øvrige reiser (ikke arbeidsreiser), antall reiser til og fra sykehuset. 
Estimerte markedsandeler for reiser til Våland og til Ullandhaug uten trafikkreduserende tiltak.  

Øvrige reiseformål Våland Ullandhaug 

Bilfører 66 % 68 % 

Bilpassasjer 12 % 12 % 

Kollektivpassasjer 13 % 12 % 

Sykkel/gange 10 % 8 % 

Totalt 100 % 100 % 
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 Endring i trafikkvolum 

I tillegg til omfordeling av reisemåter når sykehuset flytter, vil også totaltrafikken til og fra sykehuset 

øke i tråd med prognoser for Helse Stavangers virksomhetsplan i perioden fram til 2025 og 2040. 

Forventet økning i antall reiser er i utgangspunktet gitt samme transportmiddelfordeling for 

arbeidsreiser respektive øvrige reiser, slik som i dagens situasjon.  

Dette innebærer en vekst for alle transportmåter, men med en fordeling proporsjonalt mot 

markedsandeler i dagens situasjon (inkl. effekten av flytting) er det antall bilturer som får den største 

andel av veksten (se Figur 11 og Figur 12) gitt at det ikke gjennomføres tiltak som motvirker 

tendensen til å velge bil som transportmåte. Den kraftige veksten i antall bilturer og trafikkarbeid med 

bil, gjenspeiler utfordringen i målsetting om nullvekst i biltrafikken. Arbeidsreiser til og fra sykehuset 

står for 32 prosent av antall bilturer, men bare 20 prosent av trafikkarbeidet. Dette henger sammen 

med at det er en lavere bilandel for arbeidsreiser enn for øvrige reiser, samtidig som ansatte ved 

sykehuset stort sett bor nærmere enn gjennomsnittet av de som reiser til sykehuset som pasient eller 

besøkende.  

Figur 12 viser en sterk vekst i biltrafikken, hele 57 prosents økning fra dagens situasjon til 2040. 

Trafikkveksten skyldes hovedsakelig forventet økning i aktivitet ved sykehuset, det vil si økt antall 

ansatte og utvidet kapasitet fører til mer reiseaktivitet. Endrede konkurranseflater mot 

kollektivtransport og gang-/sykkel som følge av reisetidsendringer forklarer 2-3 prosentpoeng av 

trafikkøkningen for bil.  

For å nå nullvekstmålet er det ikke tilstrekkelig å opprettholde samme markedsandel for bilen som i 

dag. Samlet markedsandel for kollektiv, gange og sykkel må altså bli vesentlig høyere enn i dag for at 

målet om nullvekst for biltrafikken skal nås, fra dagens 29 prosent til 54 prosent i 2040. Dette vil 

innebære en tre-dobling av transportarbeidet med kollektiv, gange og sykkel.  

 

Figur 11: Beregnet antall arbeidsreiser og øvrige reiser per virkedøgn, til og fra sykehuset, fordelt på 
transportmidler. Dagens situasjon før flytting av sykehuset fra Våland, og basisprognose år 2040 etter flytting til 
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Ullandhaug uten trafikkbegrensende tiltak. Sum reiser basert på tidligere prognose for antall ansatte jf. Helse 
Stavangers virksomhetsplan (Asplan Viak 2015). 

 

 

Figur 12: Trafikkarbeid (samlet kjøretøykilometer) med bil per virkedøgn, til og fra sykehuset. Dagens situasjon før 
flytting av sykehuset fra Våland, og basisprognose år 2030 og 2040 etter flytting til Ullandhaug uten 
trafikkbegrensende tiltak.  

 

 Potensial for å begrense bilbruken 

 Tiltak i analysen 

For å vurdere tiltak som bidrar til å nå nullvekstmålet for biltrafikken, er det gjort gjennomsnitts-

betraktninger ved å bruke krysselastisitet mellom kollektivreisetider og antall bilturer, samt direkte 

elastisitet mellom generalisert bilreisetid (inkl. reisekostnad) og antall bilturer.  

Vi definerer følgende tiltak: 

• Styrket kollektivsatsing  

• Økte reisekostnader for de som velger å benytte bil 

• Parkeringsrestriksjoner  

• Gang- og sykkeltiltak  

Over tid vil den geografiske fordelingen av hvor de ansatte på sykehuset bosetter seg forandres.   Det 

er ikke i denne analysen inkludert eventuelle virkninger av endret bosted for ansatte ved sykehuset.  

Nedfor gis en nærmere omtale av hvordan de nevnte tiltakene er håndtert i analysen. 

Utforming av et nytt kollektivtilbud til Ullandhaug med attraktivitet og kapasitet som kan fange opp sin 

del av overgangen fra bil, vil være avhengig av en rekke faktorer, men en ambisiøs antagelse kan 
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skjønnsmessig være at framføringshastighet (ombordtid) skal være på samme nivå som kjøretid med 

bil. Samtidig kan vi anta at antall bytter og ventetider på holdeplass (avgangsfrekvenser) skal minst 

være på nivå som i dagens situasjon som med sykehus på Våland. Med antatt styrket kollektivsatsing 

kan vi forutsette videre 50 prosent reduksjon i ventetider sammenlignet med kollektivtilbudet til Våland 

(dobling av frekvens) samtidig som tilbringertiden reduseres gjennom antatt lettere tilgjengelighet til 

holdeplasser. Kollektivsatsingen forutsetter kapasitetsøkning med nye ruter og eventuelt større 

materiell, og må sees i sammenheng med tiltak som analyseres i regi av Byutredning Nord-Jæren. 

Analysen av kollektivsatsing er basert på en skjønnsmessig forbedring og ikke knyttet opp til et 

konkret rutetilbud. Effekter er beregnet med utgangspunkt i dagens situasjon.  

Økte reisekostnader for bil kan implementeres på ulike måter, gjennom parkeringskostnad, økte 

bompengesatser, nye bomstasjoner, kilometerbaserte takster eller køprising (trengselsavgifter). 

Hvilket nivå som er realistisk og akseptabelt må sees i sammenheng med øvrige tiltak som analyseres 

i regi av Byutredning Nord-Jæren. I analysen har vi testet ulike nivåer på ekstra bilkostnad i tillegg til 

en generell kjøretøykostnad uten å ta stilling til hva prisøkningen vil bety i praksis.  

Parkeringsrestriksjoner kan være så mangt, alt fra begrensning i antall parkeringsplasser med 

prioritert parkering for enkelte grupper, til differensiering med hensyn til pris eller hvor langt unna 

sykehuset man tillates å parkere. En forenklet tilnærming kan være at «oppofrelse» ved å parkere kan 

omsettes til en pris via tidsverdier eller andre målbare kriterier, det vil si at parkeringsrestriksjoner 

generelt kan defineres på lik linje med parkeringskostnad. Dette innebærer at vi kan håndtere 

virkningen av parkeringsrestriksjoner på samme måte som andre reisekostnader for bilførere. Hvordan 

man velger å fordele byrden på bilistene mellom parkeringsrestriksjoner, parkeringskostnad og andre 

kjørekostnader, er et policyspørsmål som er vanskelig å ta stilling til. Vi nøyer oss i denne omgang 

med å anslå på omtrent hvilket nivå det vil være nødvendig å legge ekstra kostnader på den sykehus-

relaterte biltrafikken for å nå nullvekstmålet for denne reiseaktiviteten.  

Når det gjelder det siste punktet (gang-/sykkeltiltak) antar vi at det skal gjennomføres tiltak hvor 

tilgjengelighet for «myke trafikanter» til Ullandhaug prioriteres uavhengig av øvrig virkemidler. Dette 

kan for eksempel innebære at summen av framkommelighet, trygghetsfølelse og opplevelse av 

sykkelturen kommer til å være minst på nivå med hva som er tilfelle for sykehusrelaterte reiser i dag 

med beliggenhet på Våland. Potensial for andel gående og syklende (som hovedtransportmiddel) vil 

komme i tillegg til modellberegningstallene fra RTM og tilhørende elastisitetsberegninger.  Resultatene 

i Tabell 2 og Tabell 3 er transportmiddelfordeling uten tiltak. Tiltakene som er inkludert i elastisitets-

beregningene er relatert til bilkostnad og generaliserte reisetider for kollektivtransport. Det er ikke 

inkludert tiltak som forbedrer gang-/sykkelreiser til sykehuset når dette er hovedtransportmiddel, kun 

generelt antatte tiltak som innebærer kortere tilgjengelighet til kollektivtransportsystemet.  

 Analyseresultater 

Flytting av «halve» virksomheten ved sykehuset til Ullandhaug fører til 28 prosent økning i trafikk-

arbeidet i 2030 med bil samlet for reiser til og fra sykehusets to avdelinger ved Ullandhaug og Våland. 

Dette skyldes først og fremst at det generes flere reiser i allmennhet som følge av at virksomheten ved 

sykehuset er planlagt å øke. Når hele sykehuset flytter vil basisprognosen, det vi si en prognose uten 

trafikkbegrensende tiltak, øke med 57 prosent i forhold til dagens trafikk regnet som samlet 

bilkilometer (jf. Figur 12). Som tidligere nevnt skyldes denne veksten planlagt økt aktivitet ved 

sykehuset etter flytting, samt lengre reisevei. 
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Styrket kollektivsatsing motvirker til en viss grad veksten i trafikkarbeidet, og i kombinasjon med 

parkeringsrestriksjoner for arbeidsreiser er det mulig å mer enn halvere biltrafikkveksten, se Figur 13.  

Økning av kostnader knyttet til bilbruk vil ytterligere redusere veksten i trafikkarbeid med bil, men det 

må ganske store restriksjoner eller prisøkninger til for at målet om nullvekst skal kunne nås. Den 

ekstra bilkostnaden som er testet (se Figur 13 og Figur 14) kommer i tillegg til reisetid og 

kjørekostnad.  

Med økt bilkostnad på kr. 400 per dag nærmer trafikkarbeidet seg dagens nivå i scenarioet med halv 

flytting i år 2030, det vil si marginale fem prosent høyere enn i dag. Det er i forbindelse med Bypakke 

Nord-Jæren allerede vedtatt en økning i bompengesatser. Med en antatt netto økning i gjennomsnittlig 

bompengebetaling på kr. 30 per dag fra dagens nivå tilsier dette at parkeringskostnaden på 

Ullandhaug bør ligge på i størrelsesorden kr. 370 per dag for å komme i nærheten av nullvekstmålet, 

gitt de forutsetninger som er lagt til grunn i elastisitetsberegningene. Det poengteres at usikkerhets-

intervallet for dette estimatet kan være betydelig, da det er basert på resultater fra den forenklede 

beregningsmodellen på storsonenivå. 

 

Figur 13: Trafikkarbeid med bil normert til dagens situasjon (indeks=100), sykehusrelaterte reiser i dag og etter 
flytting av halve virksomheten ved sykehuset innen år 2030. Kollektivsatsing, redusert parkeringskapasitet og økt 
bilkostnad per biltur (én vei). 

 

I 2040 forutsettes hele sykehusets virksomhet flyttet til Ullandhaug. Selv med styrket kollektivsatsing 

øker trafikkarbeidet med hele 38 prosent fra dagens situasjon. Parkeringsrestriksjoner og økte 

kostnader for bruk av bil vil imidlertid bidra til å redusere veksten. Det skal for øvrig sterke virkemidler 

til for å holde trafikkarbeidet med bil på dagens nivå. Reisetterspørselen til og fra sykehuset i 2040 vil 

være betydelig større enn i dag, men også større enn i 2030 ved halv flytting. Derfor vil det kreves 

enda sterkere virkemiddelbruk når hele sykehuset flyttes til Ullandhaug i 2040.  
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Figur 14: Trafikkarbeid med bil normert til dagens situasjon (indeks=100), sykehusrelaterte reiser i dag og etter 
flytting av hele virksomheten ved sykehuset innen år 2040. Kollektivsatsing, redusert parkeringskapasitet og økt 
bilkostnad per biltur (én vei).  

 

 Usikkerhet i analyseresultatene 

Det er en rekke usikkerheter knyttet til beregningsmodellen og analyseresultatene: 

• Etterspørselselastisitetenes representativitet for sykehusrelaterte reiser 

• Aggregeringsfeil ved bruk av storsonemodell 

• Forenkling ved å analysere et begrenset antall forklaringsvariabler og virkemidler 

• Antatt aktivitet og kapasitet ved sykehuset i år 2030 og 2040 

• Antatt sammenheng mellom sykehusets aktivitet og generert reiseetterspørsel 

Usikkerheten knyttet til effekten av prisøkning antas å være større enn for de øvrige virkemidlene vi 

har analysert, da etterspørselselastisitetene er estimert på tverrsnittsdata med begrenset variasjon i 

generalisert reisetid og kjørekostnad. Store prisendringer tenderer å ligge utenfor hva som kan regnes 

som beregningsmodellens gyldighetsområde, samtidig som følsomheten for prisendringer er basert på 

generalisert reisetid hvor pris er omregnet til reisetid via antatte tidsverdier.  

Det er veksten i trafikkarbeid for bil på «øvrige reiser» som er den største posten. Utfordringen ligger i 

hvilke muligheter som finnes for å påvirke disse trafikantene til å velge andre reisemåter enn bil, og 

det er et policyspørsmål i hvilken grad det er akseptabelt å legge sterke restriksjoner på bilbruken for 

denne gruppen av reisende. 

En «oppside» i analyseresultatene er at effekten av endret bosetting for sykehusansatte ikke er 

inkludert i beregningen, samtidig som effekten av gang- og sykkeltiltak for reisende til Ullandhaug ikke 
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er fanget opp (jf. kapittel 3.3). Tiltak som påvirker disse faktorene vil i kunne føre til at flere velger å gå 

eller å sykle i forbindelse med arbeidsreiser og øvrige reiser. 

På tross av usikkerheten i analysen er vår vurdering at det er mulig å trekke en hovedkonklusjon om 

at styrket kollektivsatsing ikke vil være tilstrekkelig for å oppnå målsetting om nullvekst for biltrafikken. 

Restriksjoner og brukerbetaling for biltrafikken vil være nødvendig, spørsmålet er hvilket nivå som er 

tilstrekkelig og hvilke trafikantgrupper som skal belastes. 

 

 Tvilsom måloppnåelse selv med kombinasjon av virkemidler 

Vi har i de foregående kapitlene vist at selv ved å kombinere ulike virkemidler vil det være vanskelig å 

nå nullvekstmålet for biltrafikk til og fra sykehuset. Dette henger først og fremst sammen med at det 

forutsettes en formidabel vekst både i antall ansattreiser og øvrige reiser til sykehuset som følge av 

kapasitetsøkning i det nye sykehuset og utvidet aktivitet. Gitt samme andel bilbruk som i dag, så øker 

det samlede persontransportarbeidet med hele 57 prosent fra dagens situasjon fram til 2040. Dette 

framgår av Figur 12. For å nå nullvekstmålet må altså hele denne veksten tas med kollektivtransport, 

gåing eller sykling.  

Med andre ord må det benyttes meget sterke virkemidler for at biltrafikken til og fra sykehuset ikke 

skal bli større enn hva den er i dag. Følgende kombinasjon av tiltak vil kunne innebære tilnærmet 

måloppnåelse om nullvekst for biltrafikken: 

• Kollektivtilbudet til Ullandhaug må utvikles slik at generaliserte reisekostnader med 

sammensetning av reisetidskomponenter gjør at kollektivtransporten kan konkurrere med 

personbil. Dette innebærer god flatedekning, bussprioritering med korte kjøretider, høy 

frekvens og direkteruter uten omstigning.  

• Det må tilrettelegges for god atkomst for gående og syklende slik at det blir attraktivt for de 

ansatte å bosette seg nær sykehuset.  

• Det må i størst mulig grad innføres parkeringsrestriksjoner for ansatte ved sykehuset, for 

eksempel at det tilbys sterkt begrenset kapasitet i forhold til reell etterspørsel.  

• Bilreiser til sykehuset må prises vesentlig, for eksempel gjennom innføring av en høy 

parkeringskostnad. Analysene indikerer at kr. 350-400 per dag kan føre til en marginal vekst i 

bilbruken fram til år 2030 med «halve sykehuset» flyttet. Usikkerheten i beregningene er stor, 

men det er på det rene at kostnaden knyttet til bilbruk må økes betraktelig sammenlignet med 

dagens situasjon for å komme i nærheten av nullvekst.  

• Etter at «hele sykehuset» er flyttet i år 2040 er reiseaktiviteten til og fra sykehuset økt så mye 

at det blir vanskelig å nå nullvekst uten ytterligere ekstreme virkemidler. Analysemetoden som 

her er benyttet er imidlertid ikke egnet til å konkludere med hensyn til hvilket kostnadsnivå 

som vil være tilstrekkelig for å hindre vekst i biltrafikken når all sykehusaktivitet er flyttet til 

Ullandhaug. Det er stor usikkerhet og effekten av en slik virkemiddelbruk ligger sannsynligvis 

utenfor gyldighetsområde for de estimerte etterspørselselastisitetene.  

Nullvekstmålet for personbiltrafikk ble lansert i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023, med 

følgende formulering: «Persontransportveksten i de store byområdene skal tas med kollektivtransport, 

sykling og gåing» og målet ble fulgt opp i Klimaforliket og Stortingsmeldingen om NTP (Statens 
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vegvesen 2017)10. Trafikk som skal unntas fra nullvekstmålet er gjennomgangstrafikk som verken 

starter eller stopper i det geografiske området for avtalen, trafikkarbeid knyttet til offentlig og privat 

tjenestetransport (mobil tjenesteyting) og trafikkarbeid knyttet til lett og tung næringstransport.  

Arbeidsreiser og de fleste øvrige reiser til og fra sykehuset omfattes med andre ord av nullvekstmålet. 

Retningslinjer for analyser i byutredningene sier imidlertid ingenting om at nullvekstmålet skal 

oppfylles for de enkelte virksomheter eller arbeidssteder i byområdene. Det er den samlede 

trafikkveksten i byområdet som skal vurderes med hensyn til måloppnåelse. Derfor vil det ikke være 

hensiktsmessig å tolke virkemiddelbruken for redusert biltrafikkvekst for Ullandhaug isolert.  

Et sykehus har et samfunnsoppdrag som skal være tilgjengelig for befolkningen. Selv med fritt 

arbeidsmarked og sykehusvalg vil det i praksis ikke finnes reelle valgmuligheter når det gjelder å 

bestemme målpunkt for reisen (valg av destinasjon), i motsetning til hva som er tilfelle for mange 

andre typer reiser i byregionen. Dette innebærer at økt reisekostnad ikke har like stor avvisende 

effekt, siden man ikke kan velge å reise andre steder eller la være å reise. For mange kan det 

naturligvis være aktuelt å benytte en annen transportmåte (kollektiv, gåing eller sykling), men samtidig 

er det en stor gruppe av ansatte og besøkende som av ulike grunner har behov den fleksibiliteten det 

gir å benytte bil på reisen.  

På bakgrunn av dette kan det stilles spørsmål ved om det er rimelig å belaste trafikantene til 

Ullandhaug med en såpass høy bilreisekostnad som analysen indikerer. For byområdet som helhet vil 

det sannsynligvis være mer rasjonelt og samfunnsøkonomisk lønnsomt å prise biltrafikk på generelt 

grunnlag, enten med bompengeinnkreving eller en mer optimal form for køprising. Dette innebærer at 

man må akseptere økt biltrafikk på noen områder, men sette inn trafikkreduserende tiltak der hvor det 

er større sannsynlighet for at virkemidlene gir vesentlig effekt med hensyn til måloppnåelse på 

aggregert nivå.  Målsetting for nullvekst gjelder hele byområdet med ulike typer trafikk som er mer 

eller mindre følsomme for prisendringer. Det er rasjonelt å prise den delen av trafikken som er mest 

prisfølsom, samtidig som man på andre områder kan velge å kompensere visse grupper av 

befolkningen som rammes uforholdsmessig hardt av kostnadsøkningen. 

 

                                                      
10 Statens vegvesen (2017): Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene. Versjon 3. Statens vegvesen og 

Jernbanedirektoratet, 24. mai 2017.  
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 Tilgjengelighetsvurdering - nettverksanalyse 

 Innledning 

Det er gjennomført en nettverksanalyse for å vurdere tilgjengeligheten til de to sykehuslokaliseringene 

for fire trafikantgrupper: gående, syklende, kjørende og med kollektivtransport. 

Hensikten med analysen er å se hvilke virkninger flytting av sykehuset kan ha for reisetid til SUS med 

de ulike transportformene og om flytting av sykehuset kan påvirke konkurranseforholdene mellom 

transportformer. 

Analysen er gjennomført ved at antall personer som bor innenfor 10,20,30 og 40 minutters reisetid fra 

sykehuset er beregnet for gående, syklende, kjørende og kollektivreisende. For dagens situasjon er 

dagens transportnettverk lagt til grunn og sykehuset er lokalisert på Våland. For 2030-situasjonen er 

reisetid fra begge sykehuslokalitetene beregnet. 2040-situasjonen er lik som 2030-situasjonen for 

SUS lokalisert på Ullandhaug, ettersom det er et premiss for analysen at tiltakene i Bypakke Nord-

Jæren, og internt transportnett i tråd med områdeplan for universitetsområdet er fullt utbygget. 

Det er benyttet innbyggertall fra 1.1.2016 sortert på 250m x 250m rutenett. Ettersom befolknings-

strukturen på Nord-Jæren trolig er relativt lik i 2040 som i dag, og hovedformålet med analysen er 

sammenlikning av ulike sykehuslokaliseringer, er det ikke tatt hensyn til befolkningsvekst i perioden. I 

videre analyser kan befolkningsdataene endres i tråd med planlagt eller ønsket arealutvikling.  

 Dagens situasjon  

 Gange 

For gående er det benyttet vegnett fra Elveg11, der veger som er forbudt for gående og syklende er tatt 

ut. Beregningene er gjort med en fast ganghastighet på 5 km/t 

Tabell 4: Antall innbyggere innenfor 40 min gangavstand til sykehuset dagens situasjon 

Reisetid Innbyggere Andel av antall innbyggere innenfor 

40 min. gangtid 

< 10 min 4 600 9 % 

< 20 min 13 900 27 % 

< 30 min 29 300 55 % 

< 40 min 53 100 100 % 

 

Tabell 4 viser hvor mange som bor innenfor 40 minutters gangavstand til sykehuset. Figur 15 indikerer 

videre at sannsynligheten for at en person velger å gå eller sykle til jobb reduseres vesentlig dersom 

                                                      
11 Elveg er et geodatasett som omfatter alle kjørbare veger, gang- og sykkelvegnett, adressepunkt, gatenavn, fartsgrenser, 
trafikkreguleringer og vegrestriksjoner. 
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reisetiden overstiger 20 minutter. Gange som transportform er derfor mest relevant for de ca 14 000 

innbyggerne som bor innenfor 20 minutters gangavstand til sykehuset.  

 

 

  

Figur 15: Reisetidsintervaller for hver reisemåte i 
Stavangerregionen. Prosent Vektet. (RVU 2012) 

Figur 16: Rekkevidde for gående, dagens situasjon 
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 Sykkel 

Analysen av reisetid for syklende er gjort ved at helningsinformasjon for veilenker i det samme nettverket 

som for analysen av gående12 er lagt inn i nettverket basert på en digital terrengmodell. Dermed er det 

mulig å kalkulere ulik hastighet basert på helningsgrad. Parameterne som legges til grunn tar 

utgangspunkt i en analyse utført av TØI for syklister i Oslo i perioden 1. april - 30 juni 2016.13  

Det er ikke lagt til grunn at det er forskjell på om oppoverbakkene kommer på vei til jobb eller på vei fra 

jobb. Det er derfor bare beregnet tilgjengelighet fra sykehuset.  

Tabell 5: Antall innbyggere innenfor 40 min. sykkelavstand til sykehuset dagens situasjon 

Reisetid Innbyggere Andel av total 

< 10 min 38 600 9 % 

< 20 min 79 600 27 % 

< 30 min 135 300 55 % 

< 40 min 166 600 100 % 

 

 

Figur 17. Rekkevidde for syklende, dagens situasjon 

 

                                                      
12 Unntatt lenker kodet som frittstående trapp 
13 Flügel, et. al: Så fort sykler de i Oslo, Presentert på www.toi.no 11.11.2016 

http://www.toi.no/
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Omtrent halvparten av innbyggerne innenfor influensområdet for sykkel har under 20 minutters reisetid 

til sykehuset på Våland. Sykkelreisetid på over 20-25 minutter innebærer i de fleste tilfeller at brukeren 

velger bil eller kollektiv som transportform til arbeid, ref Figur 15. 

Tabell 6: Hastigheter for sykkel og el-sykkel benyttet i nettverksanalysen12.  

 Sykkel  Elsykkel 

Brattere enn over 7% oppover 7,3 km/t 9,8 km/t 

Brattere enn 7% nedover 26,7 km/t 27,2 km/t 

Gjennomsnittshastighet 19,4 km/t 21,0 km/t 

 

 Bil 

For analysen av reisetid med bil er reisetiden tilpasset reell hastighet i rushtiden (ettermiddag) og 

utenom rushtid.  

Tabell 7: Antall innbyggere innenfor 40 min. kjøreavstand til sykehuset dagens situasjon 

  Reisetid Antall innbyggere i 

rushtiden 

Antall innbyggere utenfor 

rushtiden 

< 10 min 86300 121700 

< 20 min 172600 228400 

< 30 min 230800 279600 

< 40 min 271200 297600 
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Figur 18. Rekkevidde med bil, dagens situasjon 
 

 

Figur 18 viser at stort sett hele region nord Jæren nåes innenfor 40 minutters reisetid med bil. Flest 

innbyggere nås innen 20 min reisetid ettersom sykehuset er lokalisert nær sentrum av regionen. Etter 

en halvtime i bil har brukeren nådd tynt befolkede områder. 
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 Kollektiv  

Kollektivanalysen tar utgangspunkt i de viktigste bussrutene samt jernbanen, med ventetid lik 

halvparten av frekvensen. Dvs. dersom ei rute kjøres med 10 min frekvens er ventetid beregnet til 5 

min. Analysen tar utgangpunkt i frekvens og rutetilbud om morgenen. 

 

Figur 19 Dagens rutestruktur for Ullandhaug / Universitetsområdet (Kolumbus) 
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Figur 20 Direkteruter til Ullandhaug 2016 (Rogaland fylkeskommune) 
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Tabell 8: Antall innbyggere innenfor 40min reisetid til sykehuset dagens situasjon 

Reisetid Antall innbyggere Andel av total 

< 10 min 4 500 3 % 

< 20 min 45 400 32 % 

< 30 min 93 100 66 % 

< 40 min 141 300 100 % 

 

 

Figur 21. Rekkevidde med kollektiv, dagens situasjon 

 

 Situasjonen i 2030/2040 

For situasjonen i 2030 legges det til grunn sykehusfunksjoner både ved Våland og ved Ullandhaug. I 

tillegg legges det til grunn at alle tiltak i Bypakke Nord-Jæren er bygd ut. De tiltakene som kan ha 

betydning for denne analysen er etablering av Bussveien og nye bussruter forbi UiS, etablering av 

sykkelstamveg langs motorvegen (E39) i tunnel parallelt med dagens tunnel under Auglendshøyden 
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og etablering av transportkorridor vest (TKV). I tillegg legges det til grunn at tiltakene etter område-

reguleringsplan for universitetsområdet er fullt utbygd, med et nettverk av gang og sykkelveger.  

Dette avsnittet vil sammenlikne tilgjengeligheten til de to sykehusene for de fire transportmidlene som 

ble presentert i forrige kapittel. Dette vil danne en del av grunnlaget for en vurdering av hvordan 

reisemønsteret til og fra sykehuset kan endres som følge av flytting av hele sykehuset innen 2040. 

 

Figur 22. Fremtidige by-/forstadsruter Nord-Jæren med Bussvei (Rogaland fylkeskommune)  
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Figur 23 Direkteruter til Ullandhaug i 2022 (Rogaland fylkeskommune) 
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 Gange  

Tabell 9: Antall innbyggere innenfor 40 min gangavstand fra sykehusene. 

Reisetid Våland Ullandhaug 

< 10 min 4 500 9 % 200 1 % 

< 20 min 13 800 27 % 2 100 7 % 

< 30 min 29 200 55 % 12 500 40 % 

< 40 min 53 000 100 % 31 800 100 % 

Tabellen viser at ved å flytte sykehuset til Ullandhaug reduseres antall innbyggere innenfor 40 

minutters gange til sykehuset med omtrent 40 prosent sammenliknet med dagens beliggenhet. 

Dersom det legges til grunn at akseptabel gangavstand reelt sett er maks 20 min. er reduksjonen på 

ca 85 prosent. Analysen indikerer at en større del av transportbehovet til og fra sykehuset vil flyttes 

over til andre transportmidler.  

 

Figur 24: Tilgjengelighet for gående fra sykehus ved Våland og Ullandhaug 

 

 Sykkel 

Tabell 10: Antall innbyggere innenfor 40 min reisetid med sykkel for de to sykehuslokalitetene i 2030 

Reisetid Våland Ullandhaug 

< 10 min 32 500 19 % 15 800 9 % 

< 20 min 87 100 52 % 86 500 47 % 

< 30 min 129 300 77 % 136 200 74 % 

< 40 min 167 100 100 % 184 300 100 % 
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Tabellen viser at forskjellen i tilgjengelighet mellom de to sykehuslokalitetene er mindre for syklende 

enn for gående. Faktisk når omtrent 10 prosent flere innbyggere frem til sykehuset i løpet av 40 

minutter dersom det ligger ved Ullandhaug enn på Våland. Det skyldes at man fra Ullandhaug når de 

folkerike områdene ved Forus og Sandnes innenfor 40 minutters reisetid. Det er trolig svært få 

reisende som vil velge sykkel dersom reisetiden overstiger 25 minutter, se Figur 15. 

 

Figur 25: Tilgjengelighet med sykkel fra sykehus ved Våland og Ullandhaug 
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El-sykkel 

For analysen av tilgjengelighet med el-sykkel er også resultater fra TØI analysen av Oslo syklister lagt 

til grunn.  

Tabell 11: Antall innbyggere innenfor 40 min reisetid med el sykkel for de to sykehuslokalitetene i 2030 

Reisetid Våland Ullandhaug 

< 10 min 41 600 23 % 24 700 12 % 

< 20 min 92 700 51 % 97 900 48 % 

< 30 min 137 300 76 % 147 600 73 % 

< 40 min 180 600 100 % 200 800 99 % 

Analysen av tilgjengelighet med el-sykkel indikerer at det et potensial for bedret tilgjengelighet dersom 

mange går over til el-sykkel. Det er imidlertid ikke holdepunkter for å si at reisetidsintervallene for bruk 

av el-sykkel er forskjellig fra konvensjonell sykkel, ref. Figur 15. Innenfor 20 minutters reisetid nås ca 

100 000 innbyggere med el-sykkel fra Ullandhaug. Ca 5 000 flere enn fra Våland, men en vesentlig 

større andel av disse er innenfor 10 minutters reisetid fra Våland enn fra Ullandhaug, ref Figur 26. 

Dette viser en at tilgjengeligheten med el-sykkel innenfor 20 minutters reisetid er omtrent 12 prosent 

bedre for Ullandhaug og 6 prosent bedre for Våland sammenliknet med konvensjonell sykkel.  

 

 

Figur 26:Tilgjengelighet med el sykkel fra sykehus ved Våland og Ullandhaug 
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 Kollektiv 

Tabell 12. Antall innbyggere innenfor 40 min reisetid med kollektiv for de to sykehuslokalitetene i 2030 

Reisetid  Våland Ullandhaug 

< 10 min 4 500 3 % 4 200 3 % 

< 20 min 40 000 26 % 44 300 27 % 

< 30 min 90 300 59 % 110 800 67 % 

< 40 min 154 700 100 % 166 900 100 % 

 

For kollektiv viser analysen at tilgjengelighet med kollektiv er ganske lik for de to sykehusområdene. 

Faktisk viser tallene noe bedre tilgjengelighet for Ullandhaug-alternativet. Det skyldes i hovedsak 

nærheten til boligkonsentrasjonene i Sandnes. Forskjellen er ikke større enn usikkerhetsmarginen.  

Tallene i analysen er trolig noe lavere enn reell tilgjengelighet ettersom analysen legger inn en 

generell ventetid på halvparten av frekvensen. Reisende vil i større grad tilpasse sitt reisemønster for 

å redusere ventetiden særlig for ruter med lav frekvens som for eksempel toget.  

 

Figur 27: Tilgjengelighet med kollektiv om morgenen til sykehus ved Våland og Ullandhaug med tiltak etter 
bypakken. 
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 Bil 

Tabell 13: Antall innbyggere innenfor 40 min reisetid med bil i rushtiden (morgen) for de to sykehuslokalitetene i 
2030 

Reisetid  Våland Ullandhaug 

< 10 min 85 500 31 % 59 600 20 % 

< 20 min 169 300 61 % 204 200 70 % 

< 30 min 231 400 84 % 260 600 89 % 

< 40 min 275 500 100 % 291 500 100 % 

 
Tabell 14: Antall innbyggere innenfor 40 min reisetid med bil utenfor rushtiden for de to sykehuslokalitetene i 2030 

Reisetid  Våland Ullandhaug 

< 10 min 125 600 43 % 83 500 29 % 

< 20 min 234 400 80 % 233 100 80 % 

< 30 min 286 100 98 % 284 200 98 % 

< 40 min 292 300 100 % 292 200 100 % 

 

For bilreiser indikerer analysen at tilgjengeligheten til de to sykehusene er ganske lik. 

Rushtidsproblematikk gir større utsalg ved Våland enn Ullandhaug ettersom Ullandhaug ligger 

nærmere veiforbindelser med stor kapasitet. Analysen indikerer derfor at lokaliseringen av sykehuset 

på Ullandhaug kan gi bil en ytterligere konkurransefordel sammenliknet med Våland med 

utgangspunkt i rekkevidde til innbyggere. 

Reisende med mindre enn 10 minutters reisetid med bil vil med stor sannsynlighet kunne velge andre 

transportformer gitt konkurransedyktige forhold for kollektiv eller sykkeltransport. Mens få velger å gå 

eller sykle dersom reisetiden overskrider 20 minutter er reisetider opp mot 45 minutter ansett for å 

være akseptabel pendleravstand for bil- eller kollektivreisende. 

 

Figur 28: Tilgjengelighet med bil fra sykehus ved Våland og Ullandhaug 
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 Oppsummering og utfordringer mot nullvekstmålet 

Nettverksanalysen indikerer at flytting av sykehuset fra Våland til Ullandhaug vil favorisere kollektiv- 

og bilreiser fremfor gange og sykkel til sykehuset gitt dagens befolkningsstruktur og transportnettverk 

inkludert Bypakke Nord-Jæren.  

Etablering av stamveg for sykkel langs dagens E39 vil gi ca 5 prosent økning i antall innbyggere med 

20 minutters reisetid eller mindre til sykehuset ved Ullandhaug, men tilgjengeligheten for syklende vil 

likevel være vesentlig bedre til dagens sykehus innenfor samme reisetid.  

 

 Gange og sykkel 

Figur 30 -28 viser rekkevidden for gående og syklende fra sykehuset på Ullandhaug innenfor 10 og 20 

minutter sammenstilt med befolkningstettheten i området. Denne analysen legger til grunn den samme 

boligstrukturen i 2040 som i dag, derfor er det benyttet befolkningstall fra 2016 også for å illustrere 

forholdene i 2040. 

Figur 30 viser at nytt sykehus på Ullandhaug ligger for langt utenfor de største befolkningskonsentra-

sjonene omkring til at disse kan betjenes med gange. Mot Madlamark i nordvest er nettverket rimelig 

godt utbygget og det er få barrierer som hindrer ferdsel for gående, men avstanden til sykehuset som 

er planlagt helt øst i området som er omfattet av områdeplan for Universitetsområdet, blir for lang til å 

nå dette området innenfor 20 minutter. 

Mellom sykehuset og Hinna er det imidlertid få atkomster for gående og syklende bortsett fra 

forbindelsen nede ved fv.510 Diagonalen og via Sørmarka, over Auglendshøyden. Dette innebærer en 

så lang omveg, særlig for gående, at beboere vest på Hinna ikke når sykehuset på 20 minutter. 

Årsaken til dette er at motorveien (E39) ligger som en barriere mellom sykehusområdet og Hinna.  

For syklende viser Figur 33 også at manglende gunstige atkomster på tvers av E39 Motorveien gjør at 

rekkevidden mot øst og de store befolkningskonsentrasjonene ved Hinna og langs fv.44 ikke nåes 

innenfor 10 minutters reisetid. Etablering av effektive og attraktive forbindelser direkte fra 

sykehusområdet mot Hinna kan gi en god effekt. Et annet tiltak kan også være å gi gående anledning 

til å benytte sykkelstamvegen parallelt med motorvegen. 
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Figur 29: Rekkevidde for gående fra nytt sykehus på Ullandhaug 

Figur 30: Rekkevidde for gående fra nytt sykehus på Ullandhaug. Med nye 
gangforbindelser mot Hinna og mulighet for gående til å benytte sykkelstamvegen. 
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Figur 32: Rekkevidde for syklende fra nytt sykehus på Ullandhaug. Med nye 
gangforbindelser mot Hinna. 

Figur 31: Rekkevidde for syklende fra nytt sykehus på Ullandhaug. 
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Tabell 15:Endringer i tilgjengelighet med nye forbindelser mellom sykehus på Ullandhaug og Hinna 

Reisetid til sykehus 

på Ullandhaug 

Alternativ 0 Med nye forbindelser 

til Hinna 

Endring 

Gange < 10 minutter 200 300 100 

Gange < 20 minutter 2 100 4 000 1 900 

Sykkel < 10 minutter 15 800 18 300 2 500 

Sykkel < 20 minutter 85 900 86 000 0 

Tabell 15 viser at bedre forbindelser for gående og syklende på tvers av motorveien (E39) kan gi 

bedre tilgjengelighet til sykehuset for gående med mellom 10 og 20 minutters reisetid og for syklende 

med under 10 minutters reisetid. Tabellen viser at flere innbyggere når sykehuset innenfor 10 min. 

med sykkel, men at total tilgjengelighet innenfor 20 min. er uendret. Totalt sett øker tilgjengeligheten til 

sykehuset med ca. 2000 innbyggere med bedre forbindelser mellom Hinna og sykehusområdet. 

Oppsummert indikerer nettverksanalysen at gode gang- og sykkelforbindelser mellom 

sykehusområdet på Ullandhaug og Hinna kan øke andelen gående og syklende noe sammenliknet 

med nullalternativet. Dagens sykehuslokalisering har likevel en vesentlig bedre tilgjengelighet for disse 

trafikantgruppene. Tiltak på nettverket som forbindelser mot Hinna må underbygges økt boligbygging 

innenfor gang og sykkelavstand til det nye sykehuset for at nullvekstmålet skal kunne bli en realitet. 

Slike tiltak er ikke analysert i denne nettverksanalysen. 
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 Mulige tiltak 

 Innledning 

I grove trekk kan tiltak for å påvirke reisemiddelfordeling og oppnå nullvekst i biltrafikken, deles i to 

kategorier. 

• Positive tiltak er tiltak som prøver å trekke nye passasjer fra privatbil til gang, sykkel eller 

kollektivtrafikk, og dermed bidrar til å holde veksten i biltransport nede 

• Negative tiltak er tiltak som bidrar til å redusere bilbruk 

I tillegg er det en del tiltak som er mer generell karakter knyttet til endring i reisevaner og langsiktige 

tiltak som over tid kan endre reisemåte og reiseomfang.  

Det finnes mye kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som påvirker trafikken og gir overgang fra 

bilbruk til gange, sykkel og kollektivtrafikk. Her gis en kort oversikt over mulige tiltak rettet mot 

transportmiddelfordelingen til det nye sykehuset. Vurdering av tiltakene er gjort i neste kapittel.  

 Positive eller tiltrekkende tiltak 

Følgende tiltaksgrupper samt positive tiltak for disse gruppene har som hensikt til å gjøre alternative 

transportmidler som gang-, sykkel, og kollektivtransport mer attraktiv. I tillegg kan det være mulighet å 

optimalisere bilbruk med å redusere antall kjørte kilometer med bil (bil-km), men samtidig øke 

transportproduksjon (person-km / bil-km). 

 Infrastrukturtiltak 

I den grad det er manglende ledd i transportsystemet for gange, sykkel og kollektivtransporten, kan 

etablering av nye lenker. For gange og sykkel er dette omtalt nedenfor. For kollektivtrafikk kan dette 

omfatte tiltak inn mot og gjennom Ullandhaug, men også lenger ute i bystrukturen som dekker hele 

reiseruten til og fra Ullandhaug. Dette er tiltak som inngår i byvekstavtalen og omtales ikke videre her. 

Ut over tiltakene i byvekstavtalen og spesifikt rettet mot betjening av Ullandhaug, har følgende 

muligheter vært lansert og er diskutert nærmer i kapittel 5: 

 Jernbanelinje gjennom Forus og Ullandhaug. 

Infrastrukturtiltak kan også brukes «negativt» ved fysisk stenging av for eksempel bilveger eller 

redusere kapasitet og tilgjengelighet for biltrafikk ved å omdisponere bilfelt til kollektivfelt eller gang- 

og sykkelveg. 
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 Gange 

For de som bor nærmest sykehusområdet er det mulig å bygge attraktive og tilgjengelige 

gangforbindelse med gode kvaliteter.  Det er viktig at det er satt fokus på sikkerhet knyttet til slike 

gangveger spesielt når det er mørk. 

I tillegg bør gangforbindelser internt i Ullandhaug områder også ha høye kvaliteter. 

 Gangsystemet må være tilgjengelig 

 Tilrettelagt for trafikkvolum 

 Utformes med god estetikk  

 God belysning 

 God informasjon for trafikanter 

 Har regelmessige hvileplasser 

 

 Sykkel 

For de som bor litt lenger fra Ullandhaugområdet er det ønskelig å tilby direkte sykkelveier med god 

fremkommelighet og høy kvalitet 

 Nye sykkelveger bygget i tråd med gjeldende sykkelvegstandard 

 Fokus på sikkerhet 

 God belysning 

 Hvileplasser med reparasjonsutstyr, luft og verktøy 

 Nye og trygge parkeringsplasser for sykler  

 Arbeidsplasser som støtter og tilrettelegger for sykkelbruk med fasiliteter for de ansatte 

 

 Kollektivtransport 

For de som bor enda lenger vekk fra Ullandhaug, er det viktig å etablere et godt og høykvalitet 

kollektivtilbud basert på kort reisetid, høy frekvens og gode forbindelser til de viktigste regionale 

knutepunktene (Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, osv.)   

 Høy og regelmessige frekvens (f. eks. hvert 5. minutt) 

 Høystandard på holdeplasser med sanntidsinformasjon 

 Pris 

 Lav terskel for betaling (mobilapp, bruk av kort, avtalegiro) 

 Felles billettering (spesielt over grensesnittet mellom Kolumbus og NSB) 

 Flere linjer slik at alle knutepunkt har direkte forbindelse til Ullandhaug, 

kollektivpassasjerer legger stor vekt på direkte forbindelser uten overgang underveis 

 Integrasjon og koordinering med regionalt nettverk (kobling til de viktigste knutepunkt, 

Bussveien og Jærbanen) 

 Autonome (selv-kjørende) små busser for intern sirkulasjon innen Ullandhaugområdet 
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 Biltransport 

For å dempe eller redusere biltransporten, kan det også være en strategi å gjøre biltransport mer 

effektiv ved å øke gjennomsnitt belegg i bilene. På den måten kan antall biler reduseres i den grad det 

flere bilpassasjerer fører til færre bilførere. 

For å stimulere til økt bilbelegg kan de følgende tiltak være aktuelle: 

 Aktivt program å koble sjåfører med passasjerer 

 Fordeler for slike, f.eks. 2+ bilbruk (1 eller flere passasjerer) 

 Samkjøringsfelt 

 Tilgang til spesielle områder for parkering for biler med f.eks. minst to personer 

(tilsvarende 2+ felt) 

 Lavere pris for parkering med f.eks. minst to personer 

 

 Mobilitet generelt 

Det er viktig å skape en kjennskap til og forståelse blant trafikantene for hensikt og mål om nullvekst i 

privatbiltrafikken, og gi dem informasjon om alternativer kan bidra til å nå målet.  Det kan være 

nødvendig å utforme kampanjer om dette gjennom 

 Informasjonskampanjer 

 Ulike former for markedsføring 

 Negative eller avvisende tiltak 

Følgende tiltaksgrupper har som hensikt til å redusere etterspørsel etter bilbruk til og fra 

Ullandhaugområdet. 

 Tilkomst til området 

Tilkomst til området kan begrenses slik at private biler ikke kommer  helt frem til reisemålet. Dette kan 

kombineres med tiltak som gir bedre fremkommelighet og gir konkurransefortrinn for andre reisemidler 

som sykkel eller kollektivtransport. 

 Parkering 

Tilgjengelighet til parkering og lave parkeringskostnader er en av de viktigste faktorene for at bil blir 

valgt som reisemidler. Redusert tilgjengelighet samt økte kostnader for parkering vil derfor redusere 

etterspørselen. 

 Tilgjengelighet: avstand til hovedinngang 

 Kapasitet: antall parkeringsplasser 

 Kostnad: pris basert på markedssegmentering (ansatte, besøkende) 

 Kvalifikasjonskrav for parkeringstillatelse  

 

 Bompenger 

Innføring av en egen bompengesone rundt Ullandhaug kan øke kostnader for bilbruk og dermed 

redusere etterspørsel.  

• Ny sone rundt Ullandhaug 
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 Langsiktig tiltak – bosetningsmønster 

Det er potensial for nye utbyggingsområder nær det nye sykehusområdet med boligområder innenfor 

rimelige gang- eller sykkelavstand.   

Ullandhaugområdet i dag er preget av mer spredt bebyggelse enn ved dagens sykehuslokalisering 

ved Våland.  

Endring av bosetningsmønster er et langsiktig tiltak og det vil ta tid før det får virkning på 

transportomfang og reisemiddelfordeling. Som en stor arbeidsplass vil det nye sykehuset trolig øke 

attraktiviteten og etterspørsel for boliger i nærområdene til Ullandhaug. 
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 Vurdering av tiltakene 

I dette kapittelet knyttes transportanalysen, tilgjengelighetsanalysen og mulige tiltak sammen i en 

samlet vurdering.  

 Nye store infrastrukturtiltak  

Som nevnt i kapittel 4.2.1 kan det i prinsippet være aktuelt med infrastrukturtiltak for å bygge opp 

under nullvekstmålet, f.eks. for å gi bedre vilkår for buss, gange og sykkel.  Mye av dette er fanget opp 

i Bypakke Nord-Jæren som omfatter tiltak for fremkommelighet som vil gi et godt grunnlag for et 

høykvalitets kollektivsystem og en lang rekke tiltak for gange og sykkel. Med unntak av noe mulige 

tiltak for gange og sykkel (som er omtalt nedenfor), er det vår vurdering at større tiltak for 

kollektivtrafikk rettet mot betjening av Ullandhaug, ut over de som ligger i bypakken, ikke er 

nødvendig.  Utfordringen ligger i styring og regulering av bruk av eksisterende og planlagt 

infrastruktur.  

Kollektivbetjening av Ullandhaugområdet, både eksisterende og et oppgradert tilbud, kan benytte 

dagens ruteopplegg (med noen endringer og forenklinger) på eksisterende og planlagt infrastruktur 

med stamruter mellom Stavanger og Sandnes supplert med en forbedret forbindelse med Jærbanen 

mellom Ullandhaug og Jåttåvågen. Dette er nærmere omtalt nedenfor i avsnitt 5.3.3. 

Det kan være aktuelt med flere mindre investeringstiltak, som for å heve kvaliteten på gang- og 

sykkelveger, nye «snarveier», sykkelparkering, bussholdeplasser og mindre fremkommelighetstiltak. 

Tiltak for gang og sykkel er omtalt nedenfor i avsnitt 5.2. 

Det har vært lansert en ide om ny jernbanelinje fra dagens Jærbane til Ullandhaug.  Det er foreslått en 

linje fra Luravika (nord for Sandnes) til Paradis (via Forus Vest, Ullandhaug, Sørmarka/Våland). 

Jernbanelinjen vil ha en lengde på ca. 13 kilometer.  Dette ville gitt et høykvalitets tilbud med god 

kapasitet.  Kollektivtrafikken er følsom for overganger. Økning fra en til to overganger oppleves som 

ekstra byrdefullt og avviser mange passasjerer. Dersom jernbanen fra Jærbanen innebærer en ekstra 

overgang mellom buss og bane, eller mellom bane og bane, kan det til en viss grad oppveies med høy 

frekvens. Driftskostnadene kan da bli for høye i forhold til passasjergrunnlag.  

I sak 0114/16 (Økonomiplan og årsbudsjett for 2017) gjorde Rogaland fylkestinget følgende vedtak: 

"4.4 Utredning skinnegående kollektivtransport  

Det legges våren 2017 frem for Samferdselsutvalget et program for utredning av 

hurtiggående skinnebasert kollektivtransport for å møte fremtidige transportbehov på 

strekningen mellom kollektivknutepunktene Jærbanen, Ullandhaugområdet og flyplassen. 

Selve utredningen starter opp i 2017 og skal være ferdig i 2018. Utredningen må være så 

fullstendig at det kan gjøres en beslutning om en skal gå videre til KVU basert på ferdig 

utredning. ..." 
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Figur 33 Forslag fra ECON til ny jernbanelinje på Nord-
Jæren – fra Luravika på Jærbanen i Sandnes, over Forus 
til Ullandhaug og videre til Paradis stasjon på Jærbanen i 
Stavanger. 

 

I tilfelle den nye jernbanelinjen skulle vært aktuelt, 

måtte det sette inn i en overordnet transportstrategi 

for tog som kollektivtilbud for et større område på 

Nord-Jæren. Dette er vurdert i flere tidligere 

prosesser, spesielt i forbindelse med utredninger av 

Bybane i Rogaland og Bussvei, og ble den gang ikke 

vurdert å være en aktuell løsning.  BaneNor 

(Jernbaneverket) og Samferdselsavdelingen i 

fylkeskommunen har uttrykt skepsis til bygging av en 

ny jernbanelinje14. 

Vår vurdering er at den nye jernbanelinjen ikke vil gi 

et vesentlig bedre tilbud enn det som kan oppnås 

med ulike busstilbud inklusive ekspress- og 

direkteruter. Vi finner derfor ikke grunn til å anbefale 

jernbanelinje som svar på problemstillingen som 

diskuteres for Ullandhaugområdet.   

Likevel kan det være behov for mindre 

infrastrukturtiltak i forbindelse med kvalitetsnivå for 

gang- og sykkelveger, sykkelparkering, bussholde-

plasser og mindre fremkommelighetstiltak. 

Det er derfor foreslått at optimalisering av dagens 

kollektivdrift er en mer fornuftig strategi:  

• Økt frekvens på stamlinjene 4, 6, 7 og X60 hvor linje 6 er de den viktigste linjen 

• Utredning av en forenkling av dagens rutestruktur  

• Forbedret forbindelse til Jærbanen med omlagt linje 11 eller ny linje 

• Fokus på fremkommelighet for alle linjer og alle steder 

• Fokus på kvalitet ved holdeplasser og ombord i bussene 

• Informasjon til passasjerer underveis, spesielt med driftsforstyrrelser  

• Integrert billetteringssystem (NSB / Kolumbus) 

• Markedsføring av tilbud 
 

 Nye gang- og sykkelforbindelser 

Det bor vesentlig færre innenfor gangavstand til det nye sykehuset enn dagens lokalisering. Dette 

gjelder særlig innfor de korteste avstandene. Som vist i kap. 3.2.1 bor det mer enn dobbelt så mange 

                                                      
14 Jf. bl.a oppslag i Stavanger Aftenblad: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/y80qg/Ullandhaug-far-busser_-neppe-skinner 

  og uttalelse fra Jernbaneverket i artikkel i Stavanger Aftenblad 13. januar 2016. 

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/y80qg/Ullandhaug-far-busser_-neppe-skinner
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innen 30 minutter fra sykehuset på Våland som fra den nye lokaliseringen på Ullandhaug, og innen 40 

minutter bor det ca 60 prosent flere. Flytting av sykehuset vil derfor i utgangspunktet redusere 

potensialet for gangtrafikkens andel av arbeidsreisene.  

Ettersom rekkevidden for sykkel er større, og særlig med el-sykkel, er forskjellene mellom de to 

lokalitetene ikke så stor. Bosatte innen 10 minutters reise med sykkel er vesentlig større til Våland, 

men fra 20 minutter og oppover er det små forskjeller mellom de to lokalitetene. 

Ullandhaug ligger rett vest for E39. Motorveien er en barriere for gang- og sykkeltrafikk på tvers, dvs. 

mellom Hinna-området og Ullandhaug.  Dette kan avbøtes ved etablere en ny tverrforbindelse for 

gang- og sykkeltrafikken sør for Auglendshøyden tunnel som en raskere forbindelse enn via krysset 

mellom E39 og Madlavegen.  Som vist i kapittel 3.4.1, vil dette gi flere en akseptabel gangtur til 

Ullandhaug. Antall personer innen 20 minutter fra fremtidig sykehus på Ullandhaug dobles med en ny 

kryssing av motorvegen. Selv med en dobling, er imidlertid antallet bosatte fortsatt heller lavt, i 

underkant av 4 000 bosatte, mens det i dag bor opp mot 14 000 innen 20 min gangtur fra sykehuset 

på Våland.  

For sykkel er effektene av ny direkte forbindelse over motorvegen størst for de korteste turene, dvs 

innen 10 min. Med ny forbindelse når man da nesten ned mot fjorden med sykkel fra Ullandhaug 

mens det samlet innen 20 min er liten forskjell, nettopp fordi det ikke nås flere boligområder østover, jf. 

Figur 32 og Figur 33 på side 42. 

Selv om flere gående og syklende som får akseptabel avstand ved ny og bedre tilgjengelighet på tvers 

av motorveien enn i dag ikke gir de helt store utslagene, kan det over tid med tilpassing av bosted for 

ansatte på Ullandhaug, samt for arealutvikling øst for motorvegen, være et potensial for at denne 

forbindelsen kan få større betydning. 

 Kvaliteter på kollektivsystem 

 Innledning 

Rogaland fylkeskommune har vurdert utfordringer i forbindelse med betjening av Ullandhaugområdet 

og ny lokalisering av regionalt sykehus.  Fylkeskommunen og Kolumbus har eller skal gjennomføre 

flere tiltak som vil forbedre kollektivbetjening til området.  

 Høyfrekvent rutestruktur for Ullandhaug med flere direkteruter 

 Forslag til etablering av nytt endepunkt for linje 4 ved Ullandhaug  

 Etablering av sanntidsinfo 

 Pris og takstomlegging 

 Nye betalingskanaler: for eksempel mobilapp 

 Forbedret kobling til viktige knutepunkt 

o Stavanger sentrum 

o Sandnes sentrum 

o Madlakrossen 

o Jåttåvågen 
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 Reisetid og frekvens 

Modellberegningene i kapittel 2 er i tråd med allmenn transportfaglig kunnskap om at reisetid etter 

parkeringsrestriksjoner, er den viktigste faktoren for valg av reisemiddel.  Sikring av god 

framkommelighet og regularitet sammen med høy frekvens er dermed viktig for at kollektivtransporten 

skal være konkurransedyktig. I den grad bussene hindres av annen trafikk i området, kan tiltak som 

kollektivgate eller etablering av kollektivfelt være aktuelt.  

Reduksjon i ventetid er en effektiv måte å redusere reisetiden på.  Tidsverdistudier viser at ventetid 

vektlegges av passasjerer to til tre ganger høyere enn selve kjøretiden på bussen.  Det vil si at ett 

minutt med ventetid tilsvarer to til tre minutter i reisetid.  Hvis intervall på bussavganger reduseres fra 

hvert tiende minutt (dvs gjennomsnittlig ventetid på fem minutter), til avgang hvert femte minutt, 

tilsvarer det redusert reisetid med fem til åtte minutter. 

Ullandhaug-området er i dag betjent av en hovedlinje: 

 Linje 6: Stavanger - Madlakrossen - UiS - Gausel - Lurahammaren – Sandnes (hvert 15. 

minutt over dagen / hvert 30. minutt etter kl. 2000) 

 og to mindre supplerende linjer: 

 Linje 7 Stavanger - Madlakrossen - UiS - Sola – Skadberg (hvert 15. min. rush ellers 30 

min.) 

 Linje X60 Sandnes - Kvadrat - Forus - UiS - SUS – Stavanger (hver 15. minutt mellom 

Novarmen og Stavanger / hvert 30. minutt mellom Sandnes og Stavanger) 

Dagens linje 6 kjører med en grunnfrekvens på fire avganger i time i hver retning (hvert 15. minutt) 

mellom Stavanger og Sandnes via UiS.  Denne frekvensen er ikke godt nok for å betegnes som et 

høykvalitets og attraktivt tilbud. 

Linje X60 er en forbindelse med dagens sykehus på Våland og det nye sykehuset på Ullandhaug.  

Den forbindelsen vil være meget viktig i perioden mellom 2023 og 2040 når virksomheten og 

aktivitetene er delt mellom de to stedene. 

Forskning viser at avgangene må være minst hvert tiende minutt for at passasjerer ikke trenger å se 

på rutetabeller på forhånd.  Et intervall på hvert femte minutt vil være et meget godt tilbud for de fleste 

passasjerer.  Linje 6 kan da få vesentlig økt kapasitet for å ta imot overført trafikk fra bilbruk, og tilby 

transport til mellom 3000 og 5000 passasjerer pr time i hver retning, avhengig av størrelse på 

bussene. 

Ved etablering av kollektivfelt eller sambruksfelt på E39 er det mulig å etablere en holdeplass ved det 

nye sykehuset.  En slik holdeplass kan kobles med en eventuell ny sykkel- og fotgjengerkryssing av 

motorveien. En slik holdeplass vil øke tilgjengeligheten med buss til Ullandhaugområdet generelt og 

sykehuset spesielt for flere reiserelasjoner.  

 

 

 Ruteopplegg og kvalitet på overgang / korrespondanse 
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Som omtalt over, er ventetid og rutestruktur kritiske faktorer for kollektivreiser. I praksis viser det seg 

også at mer enn én overgang på en reise dør til dør, er lite attraktivt.  For en stor arbeidsplass-

konsentrasjon som i Ullandhaugområdet bør det derfor tilbys mest mulig direkte ruter, og bør være et 

mål at de aller fleste kan komme til Ullandhaug med maksimum ett bytte underveis.  

For mange er bytte underveis ikke til å unngå. Det må derfor legges vekt på at kvaliteten på over-

gangen og overgangsstedet er god.  Overgangen må være smidig og bekvem og tørrskodd.  Det må 

være en klar og kort forbindelse til ny buss eller bane, men god informasjon, skilting og sanntids-

informasjon.  Her det potensial for vesentlige forbedringer, for eksempel er avstanden i dag mellom 

buss og jernbanen på Jåttåvågen over 100 meter, og bussholdeplass er lite kjent eller synlig for 

reisende som kommer med tog.  

Når vi ved hjelp av beregningene i den forenklede storsonemodellen (jf. kapittel 2) har analysert 

etterspørselseffekten av styrket kollektivsatsing, har vi imidlertid ikke implementert eller kodet et reelt 

gjennomarbeidet kollektivtilbud. Det er forutsatt et forenklet scenario hvor det er antatt generelle 

forbedringer i reisetidskomponentene for kollektivreiser til Ullandhaug, sammenlignet med hva som er 

forutsatt for dagens situasjon. Kollektivsatsingen i modellberegningene samsvarer prinsipielt med hva 

som her er omtalt med hensyn til ruteopplegg, reisetid og frekvens. Hva som er optimalt nivå når det 

gjelder kollektivsatsing bør utredes i en nærmere samfunnsøkonomisk analyse.  

 Restriksjoner på biltrafikk 

 Restriksjoner må kombineres med positive tiltak 

Bedre kollektivtilbud er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig, virkemiddel for å oppnå nullvekstmålet. 

Som transportanalysen viser, kan et styrket kollektivtilbud dempe veksten i biltrafikken, men dette 

reduserer veksten biltrafikken med kun i overkant av fjerdedel (jf. Figur 13). Det er først når 

kollektivsatsing kombineres med tiltak rettet direkte mot biltrafikken at vi kan nærme oss nullvekst-

målet.  

Som trafikkanalysen også viser, må det innføres sterke restriksjon på bilbruk hvis nullvekstmål skal 

oppnås. Det må understrekes at dersom de restriktive tiltakene skal ha ønsket effekt, er det avhengig 

av at den biltrafikken som reduseres med restriksjoner, har alternative reisemuligheter. Generelt vil 

effektene av restriksjoner være større jo mer attraktivt og tilgjengelig alternative reisemåter er. 

Restriksjoner mot bruk av privatbil må derfor kombineres med bedre reisevilkår for gange, sykkel og 

kollektivtransport.  

 

 Nye lokale bompenger ansees som uegnet 

Bompenger eller kjøreavgifter for biltrafikken for å nå et overordnet mål om nullvekst er mest egnet for 

et større område for å dempe den generelle trafikkveksten. Som en del av Bypakke Nord-Jæren skal i 

det i 2018 etableres 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren.  Dette vil påvirke og dempe trafikken i hele 

byområdet, og også trafikken til og fra Ullandhaugområdet. Lokale bompenger rettet mot Ullandhaug-

område i tillegg til etablering av bompengesystemet i bypakken, ansees som lite hensiktsmessig. Det 
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er særlig problematisk med ekstra bompenger for trafikk til et sykehus som er en vital samfunns-

funksjon som bør ha god tilgjengelighet. Restriksjon på biltrafikken til Ullandhaugområdet bør derfor 

knyttes til parkeringstilbudet. 

 

 Parkeringsrestriksjoner 

Tilgjengelighet og kostnader for parkering er den mest virkningsfulle faktoren for å styre valg av 

reisemiddel.   Hvis parkeringsplass er lett tilgjengelig og parkeringsavgiften er fraværende eller lav, 

skal det mye til før man velger buss eller bane i stedet for bil.  

Ved vurdering av parkeringsrestriksjoner bør vi skille mellom ansatte og besøkende. Ansatte er 

hverdagsreisende og kan over tid lettere tilpasse seg et stramt parkeringsregime. Besøkende til 

sykehuset og pasienter som kommer med bil, er normalt ikke hyppige brukere av parkeringstilbudet, 

og formålet med reisen gjør at de har høyere betalingsvillighet for parkering enn ansatte. For at 

sykehuset skal være tilgjengelig for pasienter og besøkende, kan det prinsipielt reises innvendinger 

mot høye parkeringsavgifter for denne gruppen og at parkeringsrestriksjoner i første rekke bør rettes 

mot ansatte.  

Parkeringsplassene for ansatte kan rasjoneres, dvs at det gis et tilbud som ikke fullt ut dekker 

etterspørselen.  I transportanalysen er dette testet ved å redusere parkeringstilbudet som halverer 

arbeidsreisene med bil i 2025 både ved Våland og Ullandhaug (når bare halvparten av sykehuset er 

flyttet).  For at vilkårene for arbeidsreiser til sykehuset ikke skal bli for dårlige, er dette kombinert med 

kollektivsatsing. Samlet vil dette føre til en vekst i biltrafikk i forhold til nullvekstmålet på i underkant av 

10 prosent.  

Dersom man ytterligere skal redusere trafikkveksten står vi igjen med avgifter. Ekstra bompenger 

ansees som tidligere nevnt lite aktuelt, og da står vi igjen med parkeringsavgiftene som virkemiddel. I 

transportanalysen er det gjort forsøk med ulike nivå parkeringsavgiften. Resultatene viser at i 2025 

(halve sykehuset er flyttet) må det være et relativt heftige nivå på avgiftene på bruk av bil, med i 

størrelsesorden 400 kr for å nærme oss nullvekstmålet ved flytting av halve sykehuset i 2025. 

Inkludert i dette ligger det nye bomtakster fra den nye bompengeordningen som trer i kraft i 2018. 

Dette innebærer en bompengeøkning i antatt snitt for trafikk til og fra Ullandhaug og Våland på 44 kr i 

rush. Faktisk betalt avgift vil avhenge av rabattnivå. Den spesifikke parkeringsavgiften blir dermed 

rundt regnet 350-400 kroner pr dag.   

I 2040 skal hele sykehuset være flyttet til Ullandhaug. I følge Helse Vest sine egne prognoser skal 

aktiviteten ved sykehuset øke framover. Det kommer dermed en betydelig trafikkvekst fram til 2040 

som følge av økt aktivitet. Mens flytting av halve sykehuset i 2025 i seg selv fører til en vekst i 

trafikken på 28 prosent fra dagens nivå, vil veksten i 2040 ifølge modellberegningene være på opp 

mot 40 prosent også når det er lagt til grunn betydelig kollektivsatsing. Med i tillegg en parkeringsavgift 

som vist over, vil veksten være mellom 15 og 20 prosent, dvs halvering av veksten uten disse 

tiltakene, men fortsatt et godt stykke unna nullvekstmålet.  

Det er ikke gjort modellberegninger av hvilken avgift i 2040 som må til for å nå nullvekstmålet fullt ut.  

En avgift på 3-400 kroner er allerede på grensen av hva som er gyldighetsområde for modell-

beregningene, fordi de det empiriske grunnlaget for elastisitetene som brukes er estimert med lavere 
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prisnivå for bilreiser.  Når tiltakene blir vesentlig sterkere enn man har erfaringer med, blir estimerings-

grunnlaget bl.a fra reisevaneundersøkelser lite gyldig. Fra modellberegningene kan det likevel trekkes 

en konklusjon om at tiltak som skal gi nullvekst i trafikken når sykehuset flyttes til Ullandhaug, være av 

en art og størrelse som neppe er politisk akseptabel.  

 Andre tiltak: Areal- og transportplanlegging 

For å oppnå langsiktige endringer i reisevanene på Nord-Jæren er det ikke tilstrekkelig med transport-

rettede tiltak alene. Samordning av flere typer tiltak er nødvendig blant annet gjennom overordnet 

areal- og transportplanlegging. Sterkere styring av arealutviklingen i retning av fortetting ved kollektiv-

knutepunkter og boligbygging ved større arbeidsplasskonsentrasjoner vil bidra til bedre muligheter til å 

etablere rasjonelle mobilitetsløsninger.  

Kapittel 3 viser at området rundt sykehus ved Ullandhaug er langt tynnere befolket sammenliknet med 

dagens beliggenhet. Det indikerer at området har et vesentlig fortettings- og utviklingspotensial for 

boliger. Flere boliger innfor gangavstand til sykehuset, UiS og IPark kan bidra til redusert transport-

behov gitt at ansatte i området i større grad enn i dag bosetter seg her. Et mer rasjonelt bosetnings-

mønster kan også bidra til et lavere konfliktnivå rundt å iverksette avvisende tiltak på biltrafikk og 

parkering til fordel for positive tiltak for gang- sykkel- og kollektivtransport.    
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 Konklusjoner 

Basert på vår analyse og kjennskap til problemstilling har vi oppsummert følgende konklusjoner:  

Flytting fra Våland til Ullandhaug skaper mer biltrafikk 

Flyttingen fra Våland til Ullandhaug innebærer at det blir færre bosatte i gangavstand fra sykehuset og 

dårligere kollektivbetjening slik transportsystemet er i dag. Uten tiltak vil derfor bilandelen og 

biltrafikken øke ved flytting. Når aktiviteten ved sykehuset samtidig skal øke, gir det store utfordringer 

dersom det ved flyttingen ikke skal blir økt biltrafikk og slik sett være i strid med målene om nullvekst. 

For å nå nullvekstmålet er det ikke tilstrekkelig å opprettholde samme markedsandel for bilen som i 

dag. Samlet markedsandel for kollektiv, gange og sykkel må altså bli vesentlig høyere enn i dag for at 

målet om nullvekst for biltrafikken skal nås, fra dagens 29 prosent til 54 prosent i 2040. Dette vil 

innebære en tre-dobling av transportarbeidet med kollektiv, gange og sykkel.  

Fysisk tiltak i Bypakke Nord-Jæren er tilstrekkelige, det er bruken av disse som er avgjørende 

Tiltakene i Bypakke Nord-Jæren er av et omfang og innretning som kan gi grunnlag for en god 

kollektivbetjening. Større investeringer i flere kollektivtiltak og flere sykkelveger enn de som ligger i 

bypakken, er trolig ikke nødvendig dersom man får utnyttet investeringene i bypakken effektivt og 

intensivt gjennom godt og optimalisert rutetilbud med god kapasitet og fremkommelighet.  

Kollektivsatsning og gang og sykkeltiltak er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, - restriktive 

tiltak er nødvendig 

God kollektivbetjening er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, for å hindre vekst i biltrafikken ved flytting 

av sykehuset til Ullandhaug. I tillegg er det nødvendig med restriktive tiltak mot biltrafikken. Bedre 

forhold for gang- og sykkel kan sammen med kollektivsatsing bidra til å dempe veksten i trafikkveksten 

noe, men på ingen måte nok til å kompensere for den samlede veksten i biltrafikken. Dette gjelder selv 

om det legges opp til vesentlig større frekvens og kortere reisetider, flere ekspressruter, bedre 

flatedekning, og kortere og bedre ankomster til bussholdeplassene. Det er derfor nødvendig med 

restriktive tiltak mot reiser med privatbil om nullvekstmålet skal nås.  

Kraftige parkeringsrestriksjoner trengs for å nå nullvekstmålet 

I 2018 skal det etableres et nytt og mer omfattende bompengesystem på Nord-Jæren. Det anbefales 

ikke å utvide dette med en ny bompengesone rundt Ullandhaug. Mye av trafikken til og fra Ullandhaug 

vil uansett fanges opp av bompengeinnkreving andre steder gjennom de 38 bomsnittene. I tillegg 

tilsier sykehusets samfunnsfunksjon at tilgjengeligheten ikke bør avgrenses for mye.  

Dermed står vi igjen med parkering som virkemiddel for å begrense biltrafikken. Det gir også grunnlag 

for å skille mellom arbeidsreiser og besøksreiser. Arbeidsreiser til sykehuset, som for annen 

virksomhet på Nord-Jæren, kan gis større restriksjoner enn for pasienter og besøkende til sykehuset. 

Skal veksten i biltrafikken etter flytting begrenses vesentlig, anbefales det å sette stramme grenser for 

antall parkeringsplasser for ansatte. I tillegg må parkeringsavgiftene være høye. Med en for eksempel 

halvering av etterspurt ansatteparkering, må parkeringsavgiftene være i størrelsesorden 350-400 

kroner dersom det etter flytting av halve sykehuset i 2023 skal være i nærheten av null vekst i biltrafikk 

i området. Det forutsettes da at kollektivtilbudet kan tilby et vesentlig forbedret tilbud i form av god 

kvalitet, frekvens og god kapasitet, samt at tiltak for å bedre forholdene for gang og sykkel 
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gjennomføres, inklusive en ny gang- og sykkelforbindelse over E39 for dempe barriereeffekten av 

motorvegen.  

Etter fullført flytting i 2040 og vekst i aktivitet, er det ikke mulig å nå nullvekstmålet for 

Ullandhaug uten virkemidler som overskrider realistiske og akseptable nivå 

I 2040 skal hele sykehuset være flyttet til Ullandhaug. Når alle ansatte i sykehuset er «flyttet» til 

Ullandhaug og med Helse Vest sine prognoser for økt aktivitet, vil det gi betydelig trafikkvekst.  Selv 

med kollektivtiltak og parkeringsavgift som vist over, vil veksten være mellom 15 og 20 prosent over 

dagens nivå. Tiltak for å oppnå nullvekst som følge av flytting av sykehuset og økt aktivitet, må 

dermed være svært kraftfulle. Et sykehus har et samfunnsoppdrag som skal være tilgjengelig for 

befolkningen. Selv med fritt arbeidsmarked og sykehusvalg vil det i praksis ikke finnes reelle 

valgmuligheter når det gjelder å bestemme målpunkt for reisen, i motsetning til hva som er tilfelle for 

mange andre typer reiser til andre funksjoner i byregionen. Dette innebærer at økt reisekostnad ikke 

har like stor avvisende effekt, siden man ikke kan velge å reise andre steder eller la være å reise. For 

mange kan det naturligvis være aktuelt å benytte en annen transportmåte (kollektiv, gåing eller 

sykling), men samtidig er det en stor gruppe av ansatte og besøkende som av ulike grunner har behov 

den fleksibiliteten det gir å benytte bil på reisen.  

Nullvekstmål skal gjelde hele byregionen og ikke nødvendigvis delområder 

I følge retningslinjer for byvekstavtalene15 er det den samlede trafikkveksten i byområdet som skal 

vurderes med hensyn til måloppnåelse. Når vi har vurdert effektene for Ullandhaug-området spesifikt, 

er det for å teste hvordan flytting i seg selv vil bidra til nullvekstmålet.  Konklusjonen er at det kan 

være mulig når halvparten av sykehuset flytter, dersom man er villig til å sette sterke begrensninger på 

parkeringen og tilby et høyverdig kollektivtilbud, men i 2040 vil dette ikke være mulig uten å sprenge 

grensene for hva som er tjenlig for sykehusets funksjon og langt ut over det som til nå har vært brukt 

av virkemidler. 

Dette innebærer at man nok må akseptere økt biltrafikk til og fra Ullandhaug, men sette inn 

trafikkreduserende tiltak der hvor det er større sannsynlighet for at virkemidlene gir vesentlig effekt 

med hensyn til måloppnåelse for byområdet som helhet. Aktuelle virkemidler som gir ønsket målbar 

effekt kan være en mer optimal form for køprising eller varianter av bompengeinnkreving.  

 

                                                      
15 Statens vegvesen (2017): Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene. Versjon 3. Statens vegvesen og 

Jernbanedirektoratet, 24. mai 2017.  
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