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Forord 

IRIS (International Research Institute) har på oppdrag av Rogaland fylkeskommune 
gjennomført en vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling. 
Analysen inngår i en mer omfattende utredning av ikke prissatte konsekvenser ved de 
ulike transportkonseptene som inngår i KVU Jæren gjennomført i regi av Rogaland 
fylkeskommune. 

Prosjektgruppen hos IRIS har bestått av Gottfried Heinzerling (prosjektleder) og Stian 
Brosvik Bayer. Einar Leknes har vært kvalitetssikrer.  

Prosjektleder hos oppdragsgiver har vært rådgiver Bernt Østnor, med støtte fra 
regionalplansjef Christine Haver. Rapportens struktur og metodebruk er utformet med 
den hensikt at den skal passe inn i en samlerapport av ikke prissatte konsekvenser ved 
de ulike transportkonseptene som inngår i KVU Jæren. I dette arbeidet har 
Prosjektgruppen for KVU Jæren bidratt. Resultatene fra rapporten er blitt drøftet av 
Styringsgruppen for KVU Jæren underveis, som har kommet med innspill og 
kommentarer til de faglige vurderingene som er gjort. Innholdet i notatet står imidlertid 
for forfatternes egen regning. 

Rapporten er basert på en forenkling av metoden for utredning av lokal og regional 
utvikling, beskrevet i håndbok 140, kapittel 8. Utredningen skal vise hvordan 
virkningene av konseptene fordeler seg på grupper av befolkningen, privat næringsliv, 
offentlige virksomheter, lokalsamfunn og regioner. 

 
 
 
 
Stavanger 10. oktober 2012 
 
Gottfried Heinzerling, Prosjektleder   
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Symbolbruk 

Vurderinger foretatt i denne rapporten er gjort ved bruk av en 9-punkts skala, 
tilsvarende den som er beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140. Tabellen under gir 
en oversikt over symbolenes betydning. Skalaen er utelukkende benyttet for å gi en 
kvalitativ vurdering og rangering av konseptene, og kan ikke tolkes som en ordinal 
skala som kan summeres. 
 

Tabell S1: Betydning av symbol 

Symbol Betydning 

++++ Meget stor positiv konsekvens 

+++ Stor positiv konsekvens 

++ Middels stor positiv konsekvens 

+ Liten positiv konsekvens 

0 Ubetydelig 

- Liten negativ konsekvens 

-- Middels stor negativ konsekvens 

--- Stor negativ konsekvens 

---- Meget stor negativ konsekvens 
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1 Innledning 

Denne rapporten omhandler temaet Lokal og regional utvikling i studieområdet til 
Konseptvalgutredningen for Transportsystemet på Jæren (KVU Jæren).  

Analysen inngår i en mer omfattende utredning av ikke prissatte konsekvenser ved de 
ulike transportkonseptene i KVU Jæren gjennomført i regi av Rogaland 
fylkeskommune. Utredning av ikke prissatte konsekvenser inngår som 
underlagsmateriale i den eksterne kvalitetssikringen av KVUen (KS1). 

I forhold til valg av et overordnet transportsystem er Lokal og regional utvikling et 
viktig beslutningstema. 

I følge Håndbok 140 "Konsekvensanalyser" er Lokal og regional utvikling et tema som 
ligger mellom samfunnsøkonomiske (dvs. prissatte) og ikke prissatte konsekvenser. 
Med det menes at noen konsekvenser under temaet er vurdert som prissatte 
konsekvenser, mens andre må vurderes mer kvalitativt som ikke prissatte konsekvenser.  
Håndboken gir noe veiledning for hvordan temaet kan behandles, men den foreskriver 
ingen bestemt metode. Det skyldes at prosjektene kan variere i kompleksitet og omfang, 
at konsekvensene kan variere innenfor regionen, og i forhold til forskjellige 
problemstillinger en står overfor. 

Samfunnsøkonomisk beregning basert på resultater fra transportanalyse KVU Jæren 
(EFFEKT-beregning KVU Jæren) og Trafikkberegninger KVU Jæren (Beregninger i 
RTM for delområdemodell Jæren) foreligger som SINTEF-rapporter. Rapportene er 
kjernen i dokumentasjonen av prissatte konsekvenser.  

Rapporten er bygget på følgende måte:  

I kapittel 2 beskrives metode og kriterier. Kriteriene satt opp for vurdering av regional 
og lokal utvikling, samt kriterier for kvalitative aspekter ved konseptene som ikke er tatt 
med andre steder. 

I kapittel 3 beskrives transportkonseptene som inngår i kvalitetssikringen av KVU 
Jæren, og de grunnleggende forskjellene mellom konseptene. Denne beskrivelsen tjener 
som generelt utgangspunkt for de mer spesifikke vurderingene som gjøres i kapittel 4, 
der kriteriene gjennomgås.  Kapitlet avsluttes med en vurdering av betydningen de store 
veiprosjektene i influensområde rundt Jæren har for transportkonseptene.     

Kapittel 4 omtaler kvalitative aspekter ved konsept 3A og 3C, som systemsesifikke og 
teknologiske egenskaper (inkl. komfort), konsekvenser for bybildet og byforming, og 
variasjon med hensyn til kvalitet i gjennomføring av konseptene. 

Vurderingen av transportkonseptenes påvirkning på regional og lokal utvikling, foretas i 
kapittel 5, etter mal fra Statens vegvesens håndbok 140.  

Rapporten avslutter med kapittel 6 der konklusjoner presenteres. 
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2 Metode og kriterier 

Denne rapporten er basert på en forenkling av metoden for utredning av lokal og 
regional utvikling, beskrevet i håndbok 140, kapittel 8. Utredningen skal vise hvordan 
virkningene av konseptene fordeler seg på grupper av befolkningen, privat næringsliv, 
offentlige virksomheter, lokalsamfunn og regioner. 

Det er gjort en avveiing av hvilke aspekter ved konseptene som har konsekvenser for 
lokal og regional utvikling med bakgrunn i figur 8.3 i håndbok 140. 

I avsnitt 2.1 drøftes muligheten og faren for dobbelttelling, og hvilke konsekvenser 
dette har for vurderingene som foretas. 

Med utgangspunkt i Håndbok 140 og det som oppfattes regionalt som relevante kriterier 
er det i avsnitt 2.2 satt opp en oversikt over de konsekvenser som er gjennomgått for 
hvert av konseptene. 

I avsnitt 2.3 identifiseres enkelte kvalitative aspekter ved konseptene som ikke inngår i 
utredningene av prissatte og ikke prissatte konsekvenser, og der konseptene kan være 
ulike. 

I avsnitt 2.4 redegjøres det for tildeling av score til konseptene. 

2.1 Dobbelttelling av konsekvenser 
For flere av kriteriene som vurderes med utgangspunkt i effekter for lokal og regional 
utvikling, er det en fare for at konsekvensene som er vurdert i denne rapporten allerede 
er inkludert i de prissatte konsekvensene som inngår i SINTEF sin analyse, EFFEKT-
beregning KVU Jæren, og at det dermed oppstår problem med "dobbelttelling" av 
effektene. Dette gjelder først og fremst i den grad konsekvensene virker gjennom 
endring i generaliserte reisekostnader. Grunnen til at konsekvenser hvor effektene i 
hovedsak forårsakes gjennom endring av generaliserte reisekostnader likevel er tatt 
med, er fordi dette samtidig er med på å endre arealtilgjengeligheten. Dette er en effekt 
som ikke er modellert, og dermed ikke tas hensyn til, i analysen av de prissatte 
konsekvensene (COWI 2012). Her forutsettes det at utvikling i arealbruk vil være den 
samme uavhengig av konsept. Når det gjelder næringstransport vurderes konsekvenser 
utover endringer generaliserte reisekostnader som fanges opp i de prissatte 
konsekvensene. Dette skyldes hovedsakelig at redusert reisetid øker transportørenes 
mulighet for ruteoptimalisering, slik at færre kjøretøy kan utføre de samme 
distribusjonsrutene. Denne typen kostnadsbesparelser er ikke inkludert i de prissatte 
konsekvensene (COWI 2012). 
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2.2 Kriterier for vurdering av regional og lokal utvikling  
Det finnes et omfattende sett av kriterier for vurdering av den regionale og lokale 
utviklingen. For å gjøre den foreliggende analysen håndterbar har en valgt ut et sett av 
kriterier som kan bidra til å identifisere skiller imellom transportkonseptene, med andre 
ord oppfattes som beslutningsrelevante.  

Kriterier brukt i foreliggende utredningen er satt opp i tabellen på neste side. I tabellens 
kommentarspalte bemerkes det hvorvidt kriteriet også er hensyntatt i vurderingen av 
prissatte konsekvenser, og eventuelt om konsistensen i oppbyggingen av konseptene. 
Disse vurderingene er utdypet ved behov i kapittel 4, der kriteriene er gjennomgått for 
hvert av konseptene.      

 
Tabell 1: Oversikt over kriterier for vurdering av regional og lokal utvikling 

Kriterium Kommentar  

Arbeidsmarked: 

Vil tiltaket innebære endringer i type og 
antall av tilgjengelige arbeidsplasser for 
arbeidstakerne i regionen? 

Inngår i prissatte konsekvenser?  

Utvikling i antall arbeidsplasser følger 
befolkningsutviklingen over tid ("høy og 
vedvarende sysselsetting") i hvert av konseptene 
og er tilsvarende tatt hensyn til i 
trafikkberegninger KVU Jæren.  

Generell kommentar:  

Kun relevant for persontransport. 

Private og offentlige virksomheter: 

Vil tiltaket effektivisere virksomhetenes 
transport (varetransport til og fra 
bedriftene, bedriftenes tjenestereiser, 
bedriftenes tilgang til service)? 

Inngår i prissatte konsekvenser? 

Ikke spesielt tatt hensyn til i trafikkberegninger 
KVU Jæren.  

Generell kommentar:  

Relevant for person- og godstransport.  

Vil tiltaket bidra til en mer effektiv 
logistikkstruktur?  

Inngår i prissatte konsekvenser?  

Ikke spesielt tatt hensyn til i trafikkberegninger 
KVU Jæren.  

Generell kommentar:  

Kun relevant for godstransport. 

Tabellen fortsetter på neste side 
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Tabell 1: Oversikt over kriterier for vurdering av regional og lokal utvikling 
Kriterium Kommentar  

Vil tiltaket innebære endret tilgjengelighet 
til offentlige virksomheter for kunder eller 
brukere? 

Inngår i prissatte konsekvenser?  

Offentlig virksomheter (antall arbeidsplasser) 
inngår i trafikkmodellens beregningsgrunnlag 
(forutsatt kodet opp), og er tilsvarende tatt hensyn 
i trafikkberegninger KVU Jæren.  

Generell kommentar:  

Kun relevant for persontransport. 

Endret struktur på fritids- og 
handlemønster for befolkningen: 

Vil tiltaket bidra til at befolkningen 
foretar innkjøp på andre steder?  

Inngår i prissatte konsekvenser?  

Påvirkes av generelt endrete generaliserte 
reisekostnader i hvert av konseptene ("økt 
generell tilgjengelighet – økt volatilitet i valg av 
destinasjon"), og er tilsvarende tatt hensyn til i 
trafikkberegninger KVU Jæren. 

Generell kommentar:  

Relevant for persontransport. 

Kommunikasjonsknutepunkter 

Vil tiltaket innebære etablering av nye 
kommunikasjonsknutepunkter? 

Forutsetter en kort definisjon av hva som 
menes med kommunikasjonsknutepunkt. 

Inngår i prissatte konsekvenser?  

Nettverkene for kollektivtransporten med 
tilhørende overordnete knutepunkt gir 
kollektivspesifikke gevinster i tilgjengelighet, og 
er tilsvarende tatt hensyn til i trafikkberegninger 
KVU Jæren. 

Generell kommentar:  

Relevant for person- og godstransport. 

Tabellen fortsetter på neste side 
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Tabell 1: Oversikt over kriterier for vurdering av regional og lokal utvikling 

Kriterium Kommentar  

Endret arealbruk som konsekvens av 
tiltaket: 

Vil tiltaket føre til endret lokalisering/ 
etterspørsel etter etablering av private og 
offentlige virksomheter? 

Inngår i prissatte konsekvenser?  

Fordelingen av antall arbeidsplasser (privat og 
offentlig) varierer mellom konseptene "spredt 
byvekst" og "konsentrert byutvikling". I 
"konsentrert byutvikling" forutsettes veksten av 
arbeidsplasser i større grad ledet til Stavanger og 
Sandnes sentrum for bl.a. å støtte opp under 
kollektivtransporten. I «spredt byvekst» fordeles 
veksten av arbeidsplasser i større grad til 
Forus/Lura-området.   I KVU 2009 inngår "spredt 
byvekst" i konsept 2 (bil), mens "konsentrert 
byutvikling" inngår i konsept 3A og 3C.  

Generell kommentar:  

Avgrenses til å være kun relevant for 
persontransport.  

Kommentar vedr. oppbyggingen av 
konseptene vurdert i EFFEKT-beregning 
KVU Jæren i forhold til KVU 2009: 

Til forskjell fra opprinnelig oppsett for konsept 2 
(KVU 2009) inngår "konsentrert byutvikling" i 
konsept 2 ved trafikkberegninger og EFFEKT-
beregning KVU Jæren. 

Alternativene for utløsning av økt vegkapasitet 
mot Sandnes øst er satt opp forskjellig mellom 
konsept 3A og 3C (3A: Gandsfjord bro, 3C: ingen 
økning av kapasitet på Rv13 Hove – 
Vatnekrossen). Økt vegkapasitet var forutsatt 
behandlet likt for de to konseptene i KVU 2009.    

Vil tiltaket føre til endret lokalisering av / 
etterspørsel etter boliger / bosetting? 

Inngår i prissatte konsekvenser?  

Påvirkes av generelt endrete generaliserte 
reisekostnader i hvert av konseptene, og er 
tilsvarende tatt hensyn til i trafikkberegninger 
KVU Jæren. 

Generell kommentar:  

Relevant for persontransport. 

Tabellen fortsetter på neste side 
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Tabell 1: Oversikt over kriterier for vurdering av regional og lokal utvikling 

Kriterium Kommentar  

Vern av landbruksareal (inngår i 
"arealstrukturerende effekt"): 

Vil tiltaket øke presset på landbruksareal? 

Inngår i prissatte konsekvenser?  

Påvirkes av generelt endrete generaliserte 
reisekostnader i hvert av konseptene, og er 
tilsvarende tatt hensyn til i trafikkberegninger 
KVU Jæren. 

Generell kommentar:  

Relevant for persontransport. 

Senterstruktur (inngår i 
"arealstrukturerende effekt"): 

Vil tiltaket kunne bidra til etablering av 
nye sentra eller endring av 
senterutforming? 

Inngår i prissatte konsekvenser?  

Fordelingen av antall arbeidsplasser (privat og 
offentlig) varierer mellom konseptene "spredt 
byvekst" og "konsentrert byutvikling". I 
"konsentrert byutvikling" forutsettes veksten av 
arbeidsplasser i større grad ledet til Stavanger og 
Sandnes sentrum for bl.a. å støtte opp under 
kollektivtransporten. I «spredt byvekst» fordeles 
veksten av arbeidsplasser i større grad til 
Forus/Lura-området.   I KVU 2009 inngår "spredt 
byvekst" i konsept 2 (bil), mens "konsentrert 
byutvikling" inngår i konsept 3A og 3C.  

Påvirkes videre av generelt endrete generaliserte 
reisekostnader i hvert av konseptene, og er 
tilsvarende tatt hensyn til i trafikkberegninger 
KVU Jæren. 

Generell kommentar:  

Avgrenses til å være kun relevant for 
persontransport. 
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2.3 Andre konsekvenser av konseptene 
Det er enkelte aspekter ved konseptene som ikke inngår i utredningene av prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser, og der konseptene kan være ulike. Disse aspektene er det 
ønskelig å få fanget opp i foreliggende utredning i tillegg til kriteriene for regional og 
lokal utvikling.  

Følgende aspekter er blitt vurdert:  

• Systemspesifikke teknologiske egenskaper (inkl. komfort) ved ulike 
transportkonsept  

• Konsekvenser for bybildet og byforming 
• Variasjon med hensyn til kvalitet i gjennomføring av konseptene 

Disse tre punktene gjennomgås i kapittel 4, men kun med søkelys på konsept 3A og 3C. 
Hensikten med denne begrensningen er å få fokus på om, og i tilfelle hvor det finnes, 
relevante forskjeller mellom høyverdige bybane og bussbaserte kollektivsystemer i så 
henseende. 

2.4 Om tildeling av score til konseptene 
For hvert av kriteriene er konsekvensene av de ulike konseptene vurdert kvalitativt. De 
ulike konseptene er gitt en oppsummerende skår på en 9-punktsskala fra ++++ (meget 
store positive konsekvenser) til ---- (meget store negative konsekvenser) vurdert i 
forhold til 0-konseptet. Det er viktig å merke seg at karaktersettingen kun benyttes til å 
vurdere konseptene opp mot hverandre for rangering, men ikke har en ordinal betydning 
slik at en kan summere skåren matematisk.  

Scoren er basert på kvalitative vurderinger av i hvilken grad de ulike konseptene 
oppfyller det angitte kriteriet. For de kriteriene som foreligger innunder regional og 
lokal utvikling foreligger det ikke klare verdier eller terskler for innplassering av 
konsekvensene på en skala. Det samme gjelder for vurdering av de kvalitative 
aspektene.  

Fastsetting av score er basert på en skjønnsmessig vurdering. Den kvalitative 
vurderingen og scoregivingen er drøftet i styringsgruppen for å sikre en så bred og 
grundig vurdering som mulig. 

Siden kriteriene som konseptene vurderes i forhold til er svært ulike, må hver enkelt 
score ses i sammenheng med det enkelte kriterium. Det gir således ikke menig å 
summere scorene for de ulike konseptene. I den samlete vurderingen av konseptene er 
det foretatt en vekting mellom kriteriene, slik at noen kriterier er gitt større betydning 
enn andre. 
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3 Transportkonseptene som inngår i kvalitetssikringen 
av KVU Jæren – generelle vurderinger  

Hensikten med kapitlet er å beskrive transportkonseptene som inngår i 
kvalitetssikringen av KVU Jæren, og de grunnleggende forskjellene mellom 
konseptene. Denne beskrivelsen tjener som generelt utgangspunkt for de mer spesifikke 
vurderingene som gjøres i kapittel 5, der kriteriene gjennomgås.  Kapitlet avsluttes med 
en vurdering av betydningen de store veiprosjektene i influensområde rundt Jæren har 
for transportkonseptene.     

 

3.1 Beskrivelse av transportkonseptene 
I den eksterne kvalitetssikringen av KVUen (KS1) er følgende fire konsept opp til 
vurdering (konseptene 1, 3A og 3C er blitt endret i forhold til oppsettet i KVU Jæren fra 
2009): 

• Konsept 1 Systemoptimalisering, som i hovedsak baserer seg på bruk av 
restriktiv virkemiddelbruk og økt bruk av kollektivtrafikk, uten større 
investeringer.  

Det kan antas at jernbanetransporten står for ca. 10 til 15 prosent av 
kollektivtransportens samlete passasjergrunnlag i regionen, mens 
busstransporten står for opp mot 90 prosent av samme grunnlaget. 
Busstilbudet søkes i konseptet til en viss grad oppgradert ved 
forbedret fremkommelighet. Men busstilbudet oppgraderes ikke til et 
kollektivtilbud av en gjennomgående ny og høyere kvalitet tilsvarende 
busway.  

Som resultat oppnås en markedsandel som i KVU 2009 ble vurdert til 
å være mindre enn tilfelle er i konseptene 3A og 3C (10 prosent 
kollektivandel i regionen samlet sett for konsept 1 i 
rammetallsvurderingen i KVU-rapporten fra 2009).  

SINTEF beregnet i 2012 en kollektivandel på 11 prosent for konsept 1 
og en reduksjon i gjennomsnittlig reisetid pr. kollektivtur på 14 
prosent i konsept 1 sammenlignet med referansebanen. 

  

• Konsept 2 Bilkonsept med vesentlig satsing på økt vegkapasitet i kombinasjon 
med moderat kollektivsatsing og få kollektivfremmende tiltak. 

I konsept 2 forutsettes en meget begrenset oppgradering av et samlet 
kollektivtilbud i regionen basert på jernbane og buss. Det kan antas at 
jernbanetransporten står for opp til ca. 15 prosent av 
kollektivtransportens samlete passasjergrunnlag i regionen, mens 
busstransporten står for opp mot 85 prosent av samme grunnlaget. 
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Busstilbudet søkes i konseptet kun meget begrenset oppgradert. 
Busstilbudet blir ikke et kollektivtilbud av en ny og høyere kvalitet 
tilsvarende busway.  

Som resultat oppnås en markedsandel som i KVU 2009 ble vurdert til 
å være klart mindre enn tilfelle er i konseptene 3A og 3C (6 prosent 
kollektivandel i regionen samlet sett for konsept 2 i 
rammetallsvurderingen i KVU-rapporten fra 2009).  

SINTEF beregnet i 2012 en kollektivandel på 9 prosent for konsept 2 
og en reduksjon i gjennomsnittlig reisetid pr. kollektivtur på 4 prosent 
i konsept 1 sammenlignet med referansebanen. 

 

• Konsept 3A Busway innebærer busser med høy komfort og kvalitet på rutetilbudet,  
på egen gjennomgående trase som sammen med Jærbanen utgjør 
grunnstammen i kollektivsystemet. 

Konseptet 3A forutsetter en kraftig oppgradering av regionens 
kollektivtilbud for å gjøre tilbudet grunnleggende mer 
konkurransedyktig. I konsept 3A skjer denne oppgraderingen 
utelukkende ved å forbedre busstilbudet, I konsept 3A står bussen for 
opp mot 90 prosent av det regionale passasjergrunnlaget i 
kollektivtrafikken.  

Som resultat oppnås en relativ høy markedsandel for 
kollektivtransport i regionen som ble vurdert til å være 15 prosent for 
konsept 3A i rammetallsvurderingen i KVU-rapporten fra 2009.  

SINTEF beregnet i 2012 en kollektivandel på 11 prosent for konsept 
3A og en reduksjon i gjennomsnittlig reisetid pr. kollektivtur på 16 
prosent i konsept 3A sammenlignet med referansebanen. 

 

• Konsept 3C Bybane som grunnstammen i kollektivsystemet, sammen med 
Jærbanen. Busway etableres i øvrige viktige transportakser. 

Konseptet 3C forutsetter en kraftig oppgradering av regionens 
kollektivtilbud for å gjøre tilbudet grunnleggende mer 
konkurransedyktig. I konsept 3C introduseres bybane som et nytt 
kollektiv transportmiddel. I konsept 3C står bussen for ca. 50 prosent 
av det regionale passasjergrunnlaget. I konsept 3C har bybanen opp 
mot 40 prosent av det regionale passasjergrunnlaget. Det vil være en 
oppgavefordeling mellom buss og bybane i konsept 3C. Den medfører 
at det også i konsept 3C vil være behov for en satsing på busway, dog 
mindre i omfang enn i konsept 3A.  
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Som resultat oppnås en relativ høy markedsandel for 
kollektivtransport i regionen som ble vurdert til å være 15 prosent for 
konsept 3A i rammetallsvurderingen i KVU-rapporten fra 2009.  

SINTEF beregnet i 2012 en kollektivandel på 11 prosent for konsept 
3C og en reduksjon i gjennomsnittlig reisetid pr. kollektivtur på 14 
prosent i konsept 3C sammenlignet med referansebanen. 

 

 

3.2   Forskjeller mellom konsept 2 og konsept 3A/C 
Konsept 2 innebærer et ensidig fokus på veiutbygging i et forsøk på å forbedre de 
trafikale forholdene på Nord Jæren i rushperiodene, med en gjennomgående 
oppgradering av E39 til 4-felts motorvei på strekningen Harestad-Skurve, som utvides 
til 6-felt mellom Stavanger-Sandnes. I tillegg ligger utbygging til 4-felt av 
transportkorridor vest på hele strekningen Stangeland-Tananger-Dusavik, og av Fv 44 
mellom Skjæveland og Ganddal inne i dette konseptet. 

Konseptene 3A og 3C innebærer utbygging av et kollektivsystem som opererer på 
egen/prioritert infrastruktur i korridoren Rosenli/Kvernevik-Stavanger-Forus-Sandnes-
Vatne, samt Universitetet i Stavanger (UiS). I tillegg ligger det også inne en betydelig 
oppgradering av veinettet i begge konseptene, med en gjennomgående oppgradering av 
E39 til 4-felts motorvei på strekningen Harestad-Skurve, utvidelse til 6-felt på 
strekningen Stavanger-Sandnes, hvor to felt forbeholdes kollektivtrafikk og muligens 
også næringstransport. Andre veiprosjekt som ligger inne i konsept 3A/C er Fv505 
Skjæveland - Foss Eikeland, Fv505 Klepp – Time, Fv44 Klepp - Hå og Fv504 Hå, 
Transportkorridor vest, full utbygging av riks- og fylkesvegdelen, samt ny forbindelse 
Fv505 - E39. Konsept 3A innebærer bygging av Fv44 Gandsfjord bru/Rv13, mens  
konsept 3C innebærer utviding av Rv13 til 4-felt mellom E39 og Vatne i stedet. 
Konsept 3A og 3C innebærer samtidig en kraftig forbedring av X-rutene1 som vil 
benytte kollektivfeltene på E39, men som ikke forutsettes i konsept 2. 

For kollektivtransporten innebærer konsept 2 at køproblemer forsinker både bil og 
kollektivtransport, mens i konsept 3A og 3C legges det opp til at kollektivtilbudet kan 
operere som normalt, selv når fremkommeligheten på resten av veinettet er redusert på 
grunn av kø. 

 

  

                                                 
1 X-rutene er det bussbaserte rushtidstilbudet til/fra Forus/Lura-området.  
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3.3 Forskjeller og likheter mellom konsept 3A og 3C 
 
Ved vurdering av lokal og regional utvikling mellom konseptene må en være 
oppmerksom på følgende når det gjelder kollektivtransport:  

I konsept 2 inngår kollektivtilbud av en kvalitet som resulterer i markedsandeler for 
kollektivtransporten lavere enn tilfelle er i konseptene 3A og 3C. Det gjør det umulig å 
sammenligne et slikt kollektivtilbud med kollektivtilbudene forutsatt etablert i 
konseptene 3A og 3C. Relativ begrensede tradisjonelle rutebusstilbud kan ikke 
sammenlignes med busway eller bybane. 

Det vurderes slikt at kun konseptene 3A og 3C evner til å respondere på utviklingen i 
byområdene slike den er beskrevet i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 
2014 – 2023: "Den raske befolkningsveksten i byområdene gjør det mulig å skape en 
mer konsentrert byutvikling og mer miljøvennlig kollektivtransport. Dette er også helt 
nødvendig. Vi kan ikke bygge oss ut av kapasitetsutfordringen med flere og bredere 
veger. For å skape attraktive og funksjonelle byer som har god mobilitet må det utvikles 
et kollektivtilbud med stor kapasitet og høy kvalitet og gode løsninger for gående og 
syklende. Arealbruken må bygge opp under dette. I store byområder er det et mål at 
veksten i persontransport tas av kollektivtransport, gåing og sykling." (s.23) 

Begge konseptene 3A og 3C er kollektivkonsept av høy kvalitet, hvor begge vurderes å 
ha en sammenlignbar systemkvalitet og markedsaksept i utgangspunktet (Hodgson 
2012). Samtidig påpekes forskjeller knyttet til systemspesifikke egenskaper ved 
teknologien, byforming, transportpolitikk og drift. For en mer inngående diskusjon 
rundt forskjeller mellom konsept 3A og 3C vises det til kapittel 4. 

Det er ulike grupper kollektivbrukere som vil dra fordel av de ulike egenskapene i 
konsept 3A og 3C. Beregning av i hvilken grad fordelen med å slippe å bytte 
transportmiddel veier opp for at et bussbasert kollektivtilbud ansees som mindre 
attraktivt sammenlignet med et bybanetilbud, er gjort i forbindelse med 
trafikkberegninger for KVU Jæren (Beregninger i RTM for delområdemodell Jæren) og 
foreligger som egen SINTEF-rapport.  
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Fellestrekk for konsept 3A og 3C:  

• Infrastrukturen i kjernenettverkene i begge konsept, dvs. traseen med høyest 
passasjergrunnlag, forutsettes etablert fullstendig uavhengig av biltrafikken og med 
en høy designstandard på alle infrastrukturelement. Utenfor kjernenettet forutsettes i 
begge konsept god fremkommelighet for bussene og en høy designstandard på 
relevante infrastrukturelement. 

• I begge konsept forutsettes kjøretøy med et høyt komfortnivå. Lengre teknisk 
levetid for banekjøretøy krever tilsvarende økt innsats på redesign innenfor perioden 
for teknisk levetid. For bussens vedkommende forutsettes reel universell 
tilgjengelighet ved holdeplassene (langsrettet posisjon ved holdeplassene med 
minimum "gap") og en overflate på kjøreveien som gir kjørekomfort av samme 
kvalitet som for bybane.    

• Markedsføring inkluderer i begge konsept et felles designkonsept med 
spesialtilpassede kjøretøy. 

• I begge konsept er sentrale element i et høyverdig kollektivtilbud etablert: felles 
driftssentral for bl.a. å sikre overgang for passasjerer og informasjon ved 
driftsforstyrrelser, felles sanntidsinformasjon og et felles takst- og rabattopplegg. 

• Felles strategi for implementering av et sterkt forbedret kollektivtilbud. Begge 
konseptene forutsetter en restriktiv parkeringspolitikk, en begrenset veiutbygging, 
bomavgift og en arealbruk som støtter opp under kollektivtransporten.  
Tyngdepunkter for arealutvikling og planlagt arealutvikling i regionen for konsept 
3A og 3C er vist i vedlegget. 
 

Et moment som ikke er sett på i denne rapporten er hvor raskt utbygging av tiltakene 
som inngår i de ulike konseptene kan iverksettes. I så henseende vil en dra raskere nytte 
av investeringer foretatt i konsept 3A sammenlignet med 3C, siden buswaytraséen kan 
tas i bruk etter hvert som den ferdigstilles, mens en bybane kun kan settes i drift når 
hele skinnegangen, inklusiv signalanlegg, holdeplasser mellom Stavanger sentrum og 
Forus vest, eventuelt Sandnes sentrum, og terminal/vognhall er ferdigstilt.    
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3.4 Effekter av et høykvalitets kollektivtilbud 
I faglitteraturen omtales en rekke effekter i forbindelse med utbygging av et 
høykvalitets kollektivtilbud, som i mindre grad gjør seg gjeldende ved utbygging av et 
ordinært kollektivtilbud (Vessali 1997): 

• Et høykvalitets kollektivtilbud påvirker/reduserer bilhold, men kun i tilbudets 
influensområde. Denne effekten kan forsterkes ved etablering av 
bildeleordninger, bygging av sykkelveier eller andre tiltak som tar sikte på å 
redusere nødvendigheten av privatbil.  

• Overførte bilreiser til kollektivtransportreiser i influensområdet vil i større eller 
mindre grad erstattes av bilreiser fra andre områder som ikke er dekket av et 
høykvalitets kollektivtilbud, da disse vil få relativt forbedret fremkommelighet. 
Samtidig fører dette til at også gjenværende bilister drar nytte av investering i et 
høykvalitets kollektivtilbud 

• Et høykvalitets kollektivtilbud påvirker arealpriser – eiendommer i gangavstand 
til holdeplasser øker i verdi sammenlignet med tilsvarende eiendommer som 
ligger utenfor slike områder. 

• Et høykvalitets kollektivtilbud påvirker villighet og mulighet til arealfortetting i 
influensområdet, dels fordi etterspørsel etter slike boområder er høyere og dels 
fordi behov for areal til veier og parkering reduseres.  

• Arealutvikling som følge av investering i høykvalitets kollektivtilbud avhenger 
av at det er arealer langs strekningen som er mulig å utvikle. Et høykvalitets 
kollektivtilbud hvor holdeplassene utelukkende er plassert i områder hvor 
botettheten allerede er høy, vil ha mindre effekt på arealutviklingen 
sammenlignet med tilfellet hvor holdeplassene er plassert i områder hvor det er 
ledige arealer til arealutvikling. Samtidig er trasévalget avhengig av at 
strekningen betjener områder hvor botettheten er høy for å ha tilstrekkelig 
passasjergrunnlag. De tilfeller hvor et høykvalitets kollektivtilbud har hatt størst 
effekt på lokal og regional utvikling, betjener i hovedsak en miks av områder 
hvor botettheten allerede var høy, samtidig som det var mulighet til 
arealutvikling langs deler av traséen. 
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3.5 Utvikling av regionens geografiske omfang 
Konseptvalgutredningens studieområde omfatter kommunene på Jæren: Stavanger, 
Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp Time Hå og Gjesdal. Studieområdet er en av de mest 
ekspansive regionene i Norge med sterk vekst i folketall og arbeidsplasser, og med en 
forventet sterk vekst i transportetterspørselen. Både i lokal, regional og nasjonal 
sammenheng er det en utfordring at denne veksten håndteres slik at det oppnås gode 
vilkår for bosetting og næringsutvikling.   

Det er mye som tyder på at denne veksten ikke bare kommer til å foregå innenfor Jæren 
men også til dels vil foregå i regionene og kommunene rundt studieområdet.  

Utviklingen i eiendomsprisene og en utvikling av infrastrukturen som bidrar til lavere 
transportkostnader er drivere som bidrar til å øke regionens geografiske omfang utover 
studieområdet. Prosjektene Ryfast, Rogfast, utbygging av E39 sør for Ålgård og en 
utbygging av Jærbanen sør for Nærbø er infrastrukturtiltak som kommer til å virke 
regionforstørrende. Med stor grad av sannsynlighet kan en regne med spesifikk større 
befolkningsøkninger i Strand kommune og mer generelt i Ryfylke og på Haugalandet 
som konsekvens av denne satsingen på infrastruktur. I Rennesøy og Finnøy kommune 
har en lignende utvikling allerede skjedd eller er i ferd med å skje som en konsekvens 
av Rennfast og Finnfast.   

Denne utviklingen er en utfordring for alle konsept i konseptvalgutredningen. Samtidig 
kan det antas at konseptene 1, 3A og 3C vil ha en viss begrensende effekt på økningen 
av regionens omfang. Det skyldes at disse konseptene er basert på en konsentrert 
arealbruk (jfr. scenariet konsentrert byutvikling i regionalplan for Jæren), en mindre 
omfattende veiutbygging internt i studieområdet og en satsing på et forbedret 
kollektivtilbud. Konsept 2 derimot antas å bidra til en økning av regionens omfang. 
Konseptet er basert på spredt arealbruk (jfr. scenariet spredt byvekst i regionalplan for 
Jæren), en mer omfattende veiutbygging internt på Jæren og en begrenset satsing på et 
forbedret kollektivtilbud. 
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3.5.1 Konsept 2, 3A og 3C i kombinasjon med andre prosjekter 
Reduksjon av reisetid innad i influensområdet som følge av gjennomføring av konsept 2 
og 3A/C kan i kombinasjon med andre prosjekter som er under bygging og planlegging 
i regionen, først og fremst Rogfast, Ryfast og E39 Sandnes-Ålgård, føre til betydelige 
regionale effekter. Den viktigste effekten er at reduksjon i reisetid vil bidra til å øke 
arbeidsmarkedsomlandet til Stavangerregionen. I praksis vil dør-til-dørreisetiden 
begrense lengden for pendlerreiser. For bil er smertegrensen mellom 45 min og en time, 
for ekspressbuss/jernbane mellom 1 time og 1 time 15 minutter. Av den grunn kan 
konsept 2 eller 3A/C bli en forutsetning for at det skal være praktisk mulig å pendle 
mellom Haugalandet og Stavangerregionen, og på den måten føre til at disse to 
regionene integreres i en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.  

Konsept 2 og 3A/C innebærer hver utbygging av E39 til 6 felt på strekningen 
Stavanger-Forus-Sandnes. I konsept 2 vil alle feltene være tilgjengelig for bilister, og 
kapasiteten på denne strekningen økes med 50 % i hver retning. På grunn av 
kapasitetsproblemer ved avkjøringsrampene, kombinert med fortsatt trafikkvekst, vil det 
trolig fortsatt være køproblematikk på denne strekningen etter utbygging til 6 felt, men i 
mindre omfang enn i dag. I konsept 3A/C vil de to nye feltene være forbeholdt 
kollektiv- og næringstrafikk. Dette gjør at kapasiteten på strekningen ikke øker i like 
stor grad for bilistene som i konsept 2, mens eventuelle ekspressbussruter vil få 
reisetiden betydelig redusert.  

Konsept 3A/C bidrar i tillegg til å overføre bilreiser til kollektivreiser innad i 
influensområdet. Dette fører til forbedret kapasitet på veiene, noe som kommer 
gjenværende bilister til gode i form av redusert reisetid.  

Videre i analysen ser vi ikke på lokale og regionale effekter som eventuelt kan oppstå i 
kombinasjon med andre prosjekter som planlegges eller er under bygging i regionen.  
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4 Kvalitative aspekter ved konsept 3A og 3C 

Som nevnt innledningsvis er det ønskelig å se nærmere på en rekke kvalitative aspekter 
eller faktorer ved konseptene i tillegg til kriteriene for regional og lokal utvikling, som 
ikke er tatt med andre steder i KVU Jæren.  

Faktorene en har sett nærmere på er:  

• Systemspesifikke teknologiske egenskaper (inkl. komfort) ved ulike 
transportkonsept 

• Konsekvenser for bybildet og byforming 
• Variasjon med hensyn til kvalitet i gjennomføring av konseptene. 

Faktorene gjennomgås kun i forhold til konseptene 3A og 3C. Hensikten med denne 
begrensningen er få fokus på om og i tilfelle hvor det finnes relevante forskjeller 
mellom høyverdige bybane og bussbaserte kollektivsystemer i så henseende. 

Vurderingene er basert på erfaringer og case studier fra utbygging og drift av 
høykvalitets kollektivsystem andre steder, fortrinnsvis Frankrike og Tyskland, samt 
tilgjengelig faglitteratur (Hass-Klau 2004 og Hodgson 2012).   

4.1 Systemspesifikke teknologiske egenskaper (inkl. komfort) 
ved ulike transportkonsept  
I bedømmelsen av forskjeller mellom buss- og banebaserte systemer imellom skilles det 
i faglitteraturen ofte mellom "rasjonelt" og "subjektivt" oppfattede forskjeller. 
"Rasjonelt" i den forstand at oppfatningen kan knyttes til objektiv målbare kriterier. 
Forskjellene kan faglig sett diskuteres, men både "rasjonelle" og "subjektivt" oppfattede 
forskjeller leder til handlinger hos kollektivtrafikanter. 

Som "rasjonelt" oppfattede forskjeller mellom buss- og banesystemer refereres det i 
faglitteraturen til følgende aspekter:  

• Sikring av minimum avstand mellom kjøretøy og holdeplass ("gap") 
• Akselerasjon og bremsing  
• Komfort 
• Lokale utslipp 

Ved en bevisst håndtering av disse forskjellene, foreligger det for buss og bybane 
teknologiske og organisatoriske løsninger som kan sikre en likeverdig kvalitet mellom 
buss- og banebaserte systemer på alle felt.   
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Tabell 2: Vurderingen av kriterium systemspesifikke teknologiske egenskaper (inkl. 
komfort) ved ulike transportkonsept – "rasjonelt" oppfattete forskjeller 

Konsept Systemspesifikke teknologiske egenskaper (inkl. 
komfort) ved ulike transportkonsept – "rasjonelt" 
oppfattete forskjeller 

Konsekvens Rangering 

3A Likeverdig kvalitet mellom buss- og banebaserte 
systemer 

+++ 1 

3C Likeverdig kvalitet mellom buss- og banebaserte 
systemer 

+++ 1 

 

Som "subjektivt" oppfattede forskjeller mellom buss- og banesystemer refereres i 
faglitteraturen:  

• Image det kollektive transportmiddel innehar ("verdsetting") 
• Potensial for markedsføring 
• Tilbudsstabilitet 
• Trygghetsfølelse (trafikksikkerhet)  

Ved disse forskjellene konstaterer faglitteraturen en forskjell mellom buss- og 
banesystemer i vesteuropeisk sammenheng. Siden 1970-tallet, i overgangen fra den 
gangs avleggs trikk til nåtidens bybane, har bybane klart å etablere seg i folks og 
politikernes bevissthet som et kollektivsystem av høy kvalitet.  

Bussen som system har først i de siste 8 til 10 årene hatt en lignende utvikling i Vest-
Europa, og har ennå ikke klart i samme grad som bybane å etablere seg i folks og 
politikernes bevissthet som et kollektivsystem av høy kvalitet. Men det er for tidlig å 
konkludere med at bussen ikke vil kunne nå lignende positive persepsjoner som 
bybanen oppnår i dag.  

Det kan konstateres enighet om at kollektivsystemer av høy kvalitet må introduseres for 
å gi kollektivtransporten en mulighet for å kunne konkurrere i transportportmarkedet. 
Samtidig er det oppstått en produktiv konkurranse mellom buss- og banebaserte 
systemløsninger i vesteuropeiske storbyregioner. I denne konkurransen står 
bybanebaserte systemer sterkt, men er etterhvert blitt utfordret av bussbaserte systemer.          
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Tabell 3: Vurderingen av kriterium systemspesifikke teknologiske egenskaper (inkl. 
komfort) ved ulike transportkonsept – "subjektiv" oppfattete forskjeller 

Konsept Systemspesifikke teknologiske egenskaper (inkl. 
komfort) ved ulike transportkonsept – 
"subjektiv" oppfattete forskjeller 

Konsekvens Rangering 

3A Bussen som system har ennå ikke klart i samme 
grad som bybane å etablere seg i folks og 
politikernes bevissthet som et kollektivsystem av 
høy kvalitet. 

++ 2 

3C Bybane har klart å etablere seg i folks og 
politikernes bevissthet som et kollektivsystem av 
høy kvalitet 

+++ 1 

 

4.2 Konsekvenser for bybildet og byforming  
To punkt fremstår her som viktig i faglitteraturen, (1) Tilpasning til byrommet og (2) 
Urban design. 

4.2.1 Tilpasning til byrommet  
Prinsipielt må det så vel for buss som for bane bestemmes i hvilken grad byformingen 
skal være styrende for utformingen av trafikkens infrastruktur. Med byformingen som 
premiss er både buss- og banebaserte systemer svært tilpasningsdyktig i så henseende. 
Bussen trenger inntil nå en noe større bredde ved kjøring. Bussen har inntil nå også hatt 
en begrenset evne til å kompensere mindre kjøretøysbredde med økt lengde på kjøretøy.  

I vesteuropeiske byer kan det konstateres at bybanen har vært trukket inn i historiske 
bykjerner eller omgivelser på en måte som ikke er tilfelle for busway så langt. Samtidig 
er disse historiske sentrene eller omgivelsene preget av en større og mer monumental 
målestokk enn tilfelle er i Stavanger sentrum. 

Tabell 4: Vurderingen av kriterium Tilpasning til byrommet 

Konsept Tilpasning til byrommet Konsekvens Rangering 

3A Med byformingen som premiss er buss- og 
banebaserte systemer svært tilpasningsdyktig i så 
henseende. 

+++ 1 

3C Med byformingen som premiss er buss- og 
banebaserte systemer svært tilpasningsdyktig i så 
henseende. 

+++ 1 
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4.2.2 Urban design 
For både buss- og bybanebaserte systemer eksisterer det en verktøykasse med hensyn til 
urban design, med verktøy av ulike kvalitet. Eksempelvis så disponerer bybane grønn 
kjørevei som løsning. Bussen (ikke trådbuss) trenger ingen kontaktledning. Bybanen 
kan unngå kontaktledning på kortere strekninger, men det medfører økte kostnader for 
kjøretøy. 

Særlig utviklingen i Frankrike de siste 20 år ved iverksettingen av nye bybanesystemer 
og senere busway har resultert i en ny kvalitet på urban design knyttet til bane- og 
busstilbud. Det har ikke vært en teknologidreven utvikling. Utviklingen kom ved at krav 
ble satt for å ivareta byens egenart og utforming ved introduksjon av ny teknologi 
(eksempelvis krav om unngåelse av kontaktledning i de sentrale uterom i Bordeaux i 
Frankrike).   

Tabell 5: Vurderingen av kriterium Urban design 

Konsept Urban design Konsekvens Rangering 

3A For både buss- og bybanebaserte systemer eksisterer 
en verktøykasse med hensyn til urban design, med 
verktøy av ulike kvalitet. 

+++ 1 

3C For både buss- og bybanebaserte systemer eksisterer 
en verktøykasse med hensyn til urban design, med 
verktøy av ulike kvalitet.. 

+++ 1 

 

4.3 Variasjon med hensyn til kvalitet i gjennomføring av 
konseptene 
Tre punkt fremstår her som viktig i faglitteraturen, (1) Transportpolitikk, (2) Drift og (3) 
Iboende påvirkning av den generelle etterspørselen etter kollektivtransport, endret 
reisemiddelvalg og positive utviklingseffekt ellers. 

4.3.1 Transportpolitikk 
Transportpolitisk formidling. En arealstrukturerende effekt knyttes til 
ruteføringens/tilbudets bestandighet og stabilitet, at ruten føres på en trase uavhengig av 
biltrafikken og at ruten er prioritert i kryssområdene. Bybanen krever disse elementene 
introdusert forutsetningsvis som et system. Dermed assosieres en bybane lettere med en 
arealstrukturerende effekt enn bussen.  

Bruk av bussens infrastruktur. Bussens infrastruktur vil være under et større press enn 
bybanens for å tillate at andre trafikantgrupper (drosje, næringstransport, samkjører med 
mer) kan bruke infrastrukturen. Mer generelt kreves det et større stykke 
overbevisningsarbeid politisk sett for å få bussen oppgradert til et selvstendig system av 
høy kvalitet, og å holde fast ved en slik strategi. 



 

- 20 - 

Tabell 6: Vurderingen av kriterium Transportpolitikk 

Konsept Transportpolitikk Konsekvens Rangering 

3A Busway assosieres mindre enn en bybane som et 
system som kan gi en arealstrukturerende effekt. 

+ 2 

3C Bybanen assosieres lettere med en arealstrukturerende 
effekt. 

+++ 1 

 

4.3.2 Drift 
Siden bussen også i et busway-konsept ikke er sporbunden så tillater bussbaserte 
systemer en høyere driftsmessig fleksibilitet, bl.a. forbikjøring ved driftsforstyrrelser, 
omkjøring i byggefaser, særtilbud ved festivaler og lignende der stedet ligger noe 
avsides fra en hovedtrasé og mulighet for dublering på kortere ruteavsnitt.  

Tabell 7: Vurderingen av kriterium Driftsmessig fleksibilitet 

Konsept Driftsmessig fleksibilitet  Konsekvens Rangering 

3A Siden bussen også i et busway-konsept ikke er 
sporbunden så tillater bussbaserte systemer en høyere 
driftsmessig fleksibilitet. 

++ 1 

3C Bybane som sporbunden system tillater mindre 
driftsmessig fleksibilitet 

+ 2 
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4.3.3 Påvirkning av den generelle etterspørselen etter kollektivtransport, 
endret reisemiddelvalg og positiv utviklingseffekt ellers   
Ulike studier viser at investeringer i bybanesystemer medfører økt passasjergrunnlag, et 
reisemiddelvalg endret i favør kollektivtrafikken og positive effekter for den lokale og 
regionale utviklingen (VDV 2000, s. 410 – 455, Hass-Klau m.fl., 2004). Som positive 
effekter for den lokale og regionale utviklingen refereres her (a) til dels omfattende 
private og offentlige investeringer i korridorer der kollektivtrafikkens infrastruktur ble 
oppgradert og (b) positiv utvikling i eiendomspriser i korridorer der kollektivtrafikkens 
infrastruktur ble oppgradert.   

Interessant er erfaringer referert fra Rouen (F), der kollektivtilbudet inkluderer busway 
(TEOR) og bybane.  TEOR vurderes av den lokale administrasjonen som 
sammenlignbar med bybanen når det gjelder økonomiske effekter som investeringer, 
økninger i eiendomsprisene med mer (Hass-Klau m.fl. 2004, s.110). I 2005 var det 
registrert 34 – 46 prosent flere passasjer per linje i bybane- og TEOR-systemet.   

Det gjenstår å få mer omfattende dokumentasjon av effekter etableringen av type 
busway-systemer har hatt for den lokale og regionale utviklingen i byregioner i Vest-
Europa. 

Tabell 8: Vurderingen av kriterium Positive utviklingseffekt ellers 

Konsept Positive utviklingseffekt ellers Konsekvens Rangering 

3A Satsing på busway viser effekt. Men i mindre grad 
dokumentert så langt enn tilfelle er for bybane  

++ 2 

3C Satsing på bybane viser effekt. Relativ omfattende 
dokumentert.  

+++ 1 
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4.4 Oppsummering av kvalitative aspekter ved konsept 3A og 
3C  
Tabell 9: Vurderingen av kvalitative aspekter ved konseptene - oppsummering 

Konsept  3A 3C 

Tema Vurdering Busway Bybane 

Systemspesifikke teknologiske 
egenskaper (inkl. komfort) ved ulike 
transportkonsept – «rasjonelt» oppfattete 
forskjeller 

Konsekvens 

 

+++ +++ 

Rangering 1 1 

Systemspesifikke teknologiske 
egenskaper (inkl. komfort) ved ulike 
transportkonsept – «subjektiv» 
oppfattete forskjeller 

Konsekvens ++ +++ 

Rangering 2 1 

Tilpasning i byrommet Konsekvens +++ +++ 

Rangering 1 1 

Urban design Konsekvens +++ +++ 

Rangering 1 1 

Transportpolitikk Konsekvens + +++ 

Rangering 2 1 

Driftsmessig fleksibilitet Konsekvens ++ + 

Rangering 1 2 

Positive utviklingseffekt ellers Konsekvens ++ +++ 

Rangering 2 1 

Samlet vurdering Konsekvens ++ +++ 

Rangering 2 1 

 

I forhold til de fleste kriterier vurderes konsept 3A og 3C å være av sammenlignbare 
kvalitet. Begge konsept vil være en klar forbedring sammenlignet med en framskriving 
av dagens situasjon. Konseptet 3A vurderes som bedre med hensyn til kriterium 
Driftsmessig stabilitet. Derimot vurderes konsept 3C å være bedre i forhold til kriteriene 
Transportpolitikk og Positive utviklingseffekt ellers. Den politiske tilbøyeligheten til å 
identifisere bybane som et system av høy kvalitet, kombinert med dokumentert evne til 
å generere positive utviklingseffekt, resulterer i at konsept 3C i sum kommer noe bedre 
ut enn konsept 3A. Dette kan imidlertid endre seg etter hvert som busswayteknologien 
utvikles. 
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5 Vurdering av lokale og regionale effekter 

Utover effektene som inkluderes gjennom de prissatte konsekvensene i nytte-
kostnadsanalysen (SINTEF 2012) kan det tenkes at investering i samferdselsprosjekter 
medfører ekstra netto ringvirkninger som er av betydning ved valg av konsept. 
Oppsummert pekes det på at følgende faktorer som kan medføre ekstra netto 
ringvirkninger (NOU 2012:16): 

• Produktivitetsvekst som følge av geografisk konsentrasjon av økonomisk 
aktivitet 

• Økt arbeidstilbud i tilfeller med vridende skatter 
• Frigjøring av arealer fra transport til andre formål (ikke relevant i dette tilfellet) 
• Ufullkommen konkurranse i de  markedene som bruker  transport  

For en nærmere innføring og diskusjon rundt hvordan dette kan medføre netto 
ringvirkninger vises det til NOU 2012:16. Det er i hovedsak de to første punktene som 
vil bidra til ekstra netto ringvirkninger i den videre vurderingen. 

I tillegg vurderes konsekvenser som kan tenkes å være underestimert som følge av 
begrensningsmetoden som er benyttet for estimering av de prissatte konsekvensene, 
nevnt i avsnitt 2.3. Konsekvenser som har betydning for politiske målsetninger utover 
de rent samfunnsøkonomiske, som for eksempel i hvilken grad konseptene støtter 
oppunder gjeldende arealplaner, ilegges også stor betydning i den videre vurderingen.  

Konseptene påvirker lokale og regionale effekter ulikt. Konsept 2, som er et rent 
veibasert konsept, vil for eksempel ikke understøtte gjeldende regionalplan for Jæren 
som legger opp til konsentrert arealbruk, hovedsakelig i korridoren langs Fv 44 mellom 
Stavanger og Sandnes. Grunnen er at kapasiteten langs Fv 44 ikke økes i dette 
konseptet, slik at insentivene for arealfortetting vil være de samme som i dagens 
situasjon. Økt veikapasitet, hovedsakelig langs Fv 44 Skjæveland-Hå og 
transportkorridor vest vil derimot føre til økt press for utbygging i områdene nedover 
langs Jæren, Sola og Randaberg. I kombinasjon med andre regionale veiprosjekter, først 
og fremst Rogfast, Ryfast og oppgradering av E39 på strekningen Skurve-Kristiansand, 
vil konsept 2 bygge opp under en mer spredt arealbruk enn hva som ligger til grunn i 
regionalplan Jæren. Konsept 2 er imidlertid det konseptet som i størst grad forbedrer 
forholdene for transportnæringen, fordi oppgradering av veinettet i større grad støtter 
opp under dagens godsterminalstruktur i planområdet, sammenlignet med konsept 
3A/C. Med dette menes det at konseptet bidrar til kostnadsbesparelser gjennom 
ruteoptimalisering og stordriftsfordeler som ikke inngår i de prissatte konsekvensene. 

Konsept 3A/C, som innebærer større investeringer i et høykvalitets kollektivtilbud, vil 
øke den samla persontransportkapasiteten transportsystemet på Nord Jæren betraktelig, 
direkte i de korridorene hvor kollektivtraséene bygges, men også indirekte gjennom å 
overføre en større andel bilreiser til kollektivreiser som kommer de gjenværende 
bilistene til gode. Et høykvalitets kollektivtilbud har vesentlig høyere transportkapasitet 
per time, sammenlignet med bilbasert persontransport i kombinasjon med tradisjonell 
bussbasert kollektivtransport. Dette er en forutsetning for å håndtere økningen i 
etterspørsel etter transport innenfor et begrenset område, som regionalplan Jæren legger 
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opp til. Samtidig er konsept 3A/C avhengig av at utviklingen går i retning av en 
arealfortetting dersom passasjergrunnlaget skal være tilstrekkelig til å forsvare slike 
omfattende investeringer. Fordi konsept 3A/C forbedrer kapasiteten vesentlig i 
transportsystemet på Jæren langs korridorene det legges opp til arealfortetting, støtter 
konseptet i større grad oppunder konsentrert arealbruk sammenlignet med de andre 
konseptene. 

Konsept 1 vurderes som et steg på veien mot utvikling av et høykvalitets kollektivtilbud 
tilsvarende konsept 3A, og bygger på samme rutestruktur. Det gjøres imidlertid ikke 
tilsvarende tiltak som i 3A for å øke fremkommelighet og standard. Av den grunn vil 
konseptet stort sett komme dårligere ut enn konsept 3A på punktene som vurderes. 
Rogaland har allerede per i dag blant de høyeste kollektivkostnadene per passasjer i 
Norge. Dersom ikke fremkommelighet og standard på kollektivtilbudet forbedres, vil 
forholdet mellom kostnader til ruteproduksjon og antall passasjerer transportert mest 
sannsynlig øke ytterligere.  

I kapittel 4 har vi konkludert med at konsept 3C kommer marginalt bedre ut enn konsept 
3A når det gjelder kvalitative egenskaper ved konseptene, først og fremst fordi 
skinnegående kollektivtransport subjektivt oppfattes mer attraktivt sammenlignet med 
bussbasert kollektivtransport. Av den grunn vurderes konsept 3C å bidra til større 
positive lokale konsekvenser for områder som betjenes med bybane enn konsept 3A 
hvor samme områder betjenes med busway. 

Konsept 3A muliggjør direkteruter, som reduserer behovet for omstigning mellom 
kollektivtransportmiddel fra større boligområder utenfor bybåndet, for eksempel 
Sunde/Kverntorget, Tasta, Hundvåg, Sola, Øksnevad/Orstad og Sandnes øst. Av den 
grunn vurderes konsept 3A å medføre større positive lokale og regionale konsekvenser 
for disse områdene enn konsept 3C, hvor omstigning er nødvendig. 
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5.1 Bo- og Arbeidsmarked 
Kommunene på Nord Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) utgjør kjernen i 
Stavangerregionens bo- og arbeidsmarked, og har opplevd en sterk befolknings- og 
sysselsettingsvekst på 2000-tallet. Press i boligmarkedet med tilhørende prisstigning, 
har også ført til en kraftig befolkningsvekst i de omkringliggende kommunene, først og 
fremst Rennesøy i nord og Klepp, Time, Gjesdal og Hå i sør. 

5.1.1 Boligmarked 
Befolkningen på Nord Jæren og Jæren har økt med hhv. 56 % og 59 % mellom 2000 og 
2011. Den sterke befolkningsveksten i de omkringliggende kommunene tyder på at 
regionen er i ferd med å spre seg og øke i geografisk omfang, og at arealbruken har vært 
relativ spredt. Dette har ført til økende grad av fremkommelighetsproblemer på 
veinettet. Spesielt bosatte i omegnskommunene har få reelle alternativ, samtidig som 
store deler av det ordinære kollektivtilbudet i regionen står fast i de samme køene som 
bilistene. 

Det er for tiden sterk etterspørsel etter boliger på Nord Jæren, noe som gjenspeiles i 
prisene som er blant de høyeste i Norge. Regionalplan Jæren legger opp til at nye 
boliger i hovedsak skal konsentreres til bybåndet mellom Stavanger og Sandnes. For å 
håndtere den sterke trafikkveksten dette vil medføre i denne korridoren, anbefaler 
regionalplanen bygging av et høykvalitets kollektivtilbud i form av bybane. Bakgrunnen 
for dette er at en slik løsning vil ha en sterk arealstrukturerende effekt som igjen kan 
bidra til en ytterligere arealfortetting langs bybåndet. Andre områder det legges opp til 
storstilt boligbygging er Sandnes øst, Jåsund og Jåttåvågen. 

5.1.2 Arbeidsmarked 
Det er registrert rundt 125.000 sysselsatte i kommunene på Nord Jæren, og rundt 38.000 
sysselsatte i kommunene på Jæren i 2010 (SSB Arbeidsliv). Fra 2000 til 2010 økte 
antall sysselsatte på Nord Jæren og Jæren med 29 %. Forus/Lura-området har alene hatt 
en økning i antall sysselsatte på over 10.000 personer fra 2005 til 2012. Andre steder 
med sterk økning i antall sysselsatte er Stavanger sentrum, Risavika og Sandnes 
sentrum.  

Fra 2000 til 2010 økte gjennomsnittsinntekten i regionen betraktelig, fra 265.000 kr til 
430.000 kr (nominell kroneverdi) på Nord Jæren, som er blant det høyeste i Norge, og 
fra 237.000 kr til 378.000 kr på Jæren (SSB Lønn). Til sammenligning økte 
gjennomsnittsinntekten på landsbasis fra 237.000 kr til 359.000 kr i samme periode. De 
betydelige forskjellene i lønnsinntekt mellom Nord Jæren og resten av Norge er med på 
å trekke stadig flere til regionen, samtidig som de regionale lønnsforskjellene fører til 
økt omfang av pendling fra omkringliggende kommuner. 
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Tabell 10: Vurdering av konsekvenser for Bo- og Arbeidsmarked 

Konsept Konsekvenser for Bo- og Arbeidsmarked Konsekvens Rangering 

1 Konsept 1 innebærer et vesentlig bedre 
kollektivtilbud, sammenlignet med dagens situasjon. 
Det ligger imidlertid svært lite kapasitetsøkning i 
veinettet i dette konseptet, noe som gjør at 
trafikksituasjonen over tid vil forverres. 

+ 3 

2 Øker vegkapasiteten på samtlige innfartsårer til Nord 
Jæren, og dermed også tilgjengeligheten fra 
omegnskommunene. Sterk vekst i biltrafikken som 
følge av sterk befolkningsvekst i omegnskommunene 
med tilhørende sterk vekst i biltrafikken fra disse 
områdene fører til fortsatt betydelige og tiltagende 
avviklingsproblemer på veinettet. Øker 
eiendomsprisene i omegnskommunene i større grad 
enn konsept 3A/C. Over tid innebærer konseptet en 
begrensning av arbeidsmarkedet, da transportnettet 
trolig ikke er i stand til å ta unna transportbehovet til 
viktige arbeidsmarked i regionen.  

+ 3 

3A Øker samlet kapasitet i transportnettet på Nord Jæren 
og reduserer reisetiden med kollektivtransport til 
samtlige av de største arbeidsstedsområdene på Nord 
Jæren, men i størst grad fra sentrale områder i 
Stavanger og Sandnes kommune. Vil spesielt øke 
kollektivtilgjengeligheten til/fra Forus fra de største 
boområdene på Nord Jæren. Stavanger sentrum vil bli 
bedre tilgjengelig fra Stavanger vest og langs 
bybåndet til Forus og Sandnes. Kombinert med 
investeringer i veinettet som også øker 
tilgjengeligheten i omegnskommunene vil en mest 
sannsynlig få en situasjon med sterk vekst i 
biltrafikken fra disse områdene og tiltagende 
avviklingsproblemer, som overfører reiser til 
kollektiv i områder som betjenes av et høykvalitets 
kollektivsystem. Dersom avviklingsproblemene blir 
så alvorlige at veinettet ikke klarer å ta unna 
transportetterspørselen, vil det fortsatt være rom for å 
håndtere ytterligere vekst i arbeidsmarkedet gjennom 
gradvis overføring til sykkel og kollektivtransport. 

++ 1 

Tabellen fortsetter på neste side 
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Tabell 10: Vurdering av konsekvenser for Bo- og Arbeidsmarked 

Konsept Konsekvenser for Bo- og Arbeidsmarked Konsekvens Rangering 

3C Samme som i konsept 3A, men hvor overføring til 
kollektivreiser i større grad skjer langs 
banestrekningen, og i mindre grad fra 
endeholdeplassene til buswayrutene. Uavhengig av 
hvorvidt veinettet klarer å håndtere 
arbeidsmarkedets transportbehov for arbeidsreiser, 
vil kapasiteten på bybanen kunne økes for å dekke 
en kraftig etterspørselsvekst for reiser langs 
bybanetraséen. 

++ 1 

 

5.2 Private og offentlige virksomheter 
Med mindre virksomhetene har direkte tilgang til havne- eller jernbaneterminaler, er 
samtlige virksomheter i regionen avhengig av veitransport for å håndtere gods- og 
vareleveranser. Av den grunn er et hensiktsmessig veinett innad i regionen essensielt for 
å betjene virksomhetenes transportbehov i regionen. Med dette menes at virksomhetene 
sikres best mulig veiadkomst til godsterminaler og til leverandører/kunder, dersom hele 
transportetappen foregår med lastebil. Dårlig veistandard, kapasitetsproblemer og andre 
faktorer som er med på å redusere fremkommeligheten på veinettet (ferjesamband, 
stengte veier på grunn av ras, ulykker o.l.) fører til økte transportkostnader som er med 
på å redusere virksomhetenes konkurransevilkår. 
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5.2.1 Effektivisering av virksomheters transport 
Tabell 11: Vurdering av hvorvidt tiltaket vil effektivisere virksomheters transport 

Konsept Effektivisering av virksomheters transport Konsekvens Rangering 

1 Sammenlignet med 0-konseptet vil ikke konsept 1 
effektivisere virksomheters transport utover de 
bilistene konseptet eventuelt klarer å overføre til 
kollektiv og sykkel. 

0 4 

 2 Transportkorridor vest utbygd til 4-felts 
motorveistandard vil kraftig forbedre 
infrastrukturforholdene for virksomheter lokalisert i 
Risavika, hovedsakelig oljeservice selskaper, deres 
logistikkleverandører og brukere av Risavika havn. 6-
felt Stavanger-Sandnes og gjennomgående 
motorvegstandard av E39 vil også bidra til vesentlig 
forbedring av virksomheters transport. 
Rushtidsproblematikk kan bli et problem, men i 
mindre grad enn for persontransporten til/fra arbeid, 
siden logistikknæringen i stor grad kan tilpasse 
transporttidspunktet.    

+++ 1 

3A Det er i hovedsak veiprosjektene som ligger inne i 
konseptet som i størst grad vil bidra til effektivisering 
av virksomhetenes transport. Dersom 
næringstransporten i tillegg kan benytte kollektivfeltet 
langs E39 mellom Stavanger og Sandnes, vil dette 
bidra til ytterligere forbedring. Buswaytraséen kan 
skape hindringer for vareleveranser i 
Stavanger/Sandnes sentrum. 

+ (++)* 2 

3C Det er i hovedsak veiprosjektene som ligger inne i 
konseptet som i størst grad vil bidra til effektivisering 
av virksomhetenes transport. Dersom 
næringstransporten i tillegg kan benytte kollektivfeltet 
langs E39 mellom Stavanger og Sandnes, vil dette 
bidra til ytterligere forbedring. Banetraséen kan skape 
hindringer for vareleveranser i Stavanger/Sandnes 
sentrum. 

+  (++)* 2 

*Dersom næringstransport i kollektivfelt tillates på E39, strekningen Stavanger-
Sandnes.  
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5.2.2 Effektivisering av logistikkstruktur 
Det er logistikkaktørene som i hovedsak utfører transportarbeidet til de private og 
offentlige virksomhetene. Økt kapasitet i transportnettverket innad i planområdet vil 
medføre reduserte distribusjonskostnader, og effektivisering av distribusjonsrutene. 
Dersom kapasitetsøkningen ikke er i stand til å håndtere den generelle transportveksten 
i regionen kan dette føre til forverrede forhold for logistikkaktørene, sammenlignet med 
dagens situasjon. I kombinasjon med Rogfast vil konseptene bidra til en effektivisering 
av logistikkstrukturen, fordi det muliggjør betjening av både Haugalandet og Sør 
Rogaland fra en terminal, lokalisert i planområdet (Bayer, Heinzerling 2012). 

Tabell 12: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til en mer effektiv logistikkstruktur 

Konsept Effektivisering av logistikkstruktur Konsekvens Rangering 

1 Utover tiltakene som ligger inne i 0-konseptet vil ikke 
konsept 1 effektivisere logistikkstrukturen. 

0 4 

2 Transportkorridor vest utbygd til 4-felts 
motorveistandard, og sambruksfelt for kollektiv- og 
næringstransport forbi Risavika vil kunne 
effektivisere samspillet mellom jernbane og havn, og 
muliggjøre trimodale løsninger. Vil forenkle 
håndtering av gods via sjø, vei og bane ved terminaler 
lokalisert i Risavika eller Ganddal. Vil også bidra til 
effektivisering av logistikkstrukturen ved terminaler, 
lager og produksjonssteder lokalisert langs Fv. 44, 
bl.a. ved Klepp, Bryne og Kviamarka.  

++ 1 (2)* 

3A Forbedret veistandard langs E39 og Transportkorridor 
vest vil medføre effektiviseringsgevinster av 
logistikkstrukturen ved samtlige godsterminaler, men 
i mindre grad for dem som er lokalisert på Jæren, 
sammenlignet med konsept 2. Dette i tillegg til at 
konseptet innebærer dårligere veiforbindelse mellom 
Risavika og Ganddal enn i konsept 2 gjør at dette 
konseptet kommer noe dårligere ut. Dersom 
kollektivfeltet langs motorveien mellom Stavanger og 
Sandnes gjøres tilgjengelig for næringstransport, vil 
dette føre til vesentlig forbedret fremkommelighet og 
bidra til effektivisering av logistikkstrukturen. I sum 
antas dette å være mer fordelaktig for 
logistikkaktørene sammenlignet med konsept 2. 

+ (++)* 2 (1)* 

3C Samme effekt som konsept 3A + (++)* 2 (1)* 

*Dersom næringstransport i kollektivfelt tillates på E39, strekningen Stavanger-
Sandnes. 
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5.2.3 Endret tilgjengelighet til offentlige virksomheter for kunder eller 
brukere 
Mange offentlige virksomheter legger særlig vekt på god 
kollektivtransporttilgjengelighet ved valg av lokasjon, fordi det er viktig at samtlige 
brukere har tilgang, uavhengig av biltilgjengelighet.  

Tabell 13: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til endret tilgjengelighet til offentlige 
virksomheter for kunder eller brukere 

Konsept Endret tilgjengelighet til offentlige virksomheter 
for kunder eller brukere 

Konsekvens Rangering 

1 Forbedrer kollektivtilbudet, men ikke i like stor grad 
som konsept 3A. Gir først og fremst økt 
tilgjengelighet til offentlige virksomheter lokalisert i 
Stavanger sentrum, langs bybåndet og Sandnes 

+ 3 

2 Vil øke tilgjengeligheten til offentlige virksomheter 
lokalisert på Nord Jæren for befolkningen i 
omegnskommuner som har tilgang til bil. Dette 
vektlegges imidlertid ikke høyt, da de allerede har 
tilgang til tilsvarende virksomheter lokalt.  

0 4 

3A Forbedrer kollektivtilbudet kraftig, både gjennom økt 
frekvens og redusert reisetid, for innbyggerne langs 
buswaykorridorene. Gir først og fremst økt 
tilgjengelighet til offentlige virksomheter lokalisert i 
Stavanger sentrum, langs bybåndet og Sandnes 
sentrum. 

++ 1 

3C Samme effekt som konsept 3A  ++ 1 
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5.2.4 Endrede muligheter for å drive landbruk 
Jæren har i lang tid vært preget av sterke interessemotsetninger mellom utbygging og 
vern. Gjeldende regionalplan for Jæren legger sterke begrensninger for utbygging av 
jordbruksarealer, og støtter i stedet opp under en arealfortetting i befolkningstette 
områder.  I tabellen under vurderes konseptene etter i hvilken grad de støtter oppunder 
gjeldende regionalplan. 

Tabell 14: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til endrede muligheter for å drive landbruk 

Konsept Endrede muligheter for å drive landbruk Konsekvens Rangering 

1 Områder som i størst grad opplever press for 
nedbygging av landbruksjord, først og fremst Sola, 
Klepp og Randaberg, gjøres i liten grad mer attraktive 
i konsept 1. 

0 2 

2 Fokus på veiutbygging vil gjennom reduserte 
avstandskostnader føre til utbyggingspress i områder 
hvor arealkostnadene er lave. Konseptet støtter 
dermed ikke opp under regionalplanen, men gir i 
stedet insentiv til ytterligere arealspredning.  

--- 4 

3A Dette konseptet betjener trolig størst andel av 
eksisterende boområder best kollektivt fordi det 
reduserer andelen passasjerer som behøver å bytte 
kollektivtransportmiddel. Kan gi større grunnlag til 
fortetting i eksisterende boområder ved 
buswayholdeplassene i utkanten, og dermed i større 
grad forårsake i press for å bygge ned landbruksjord, 
spesielt på Sola, Klepp og i Randaberg.  

- 3 

3C Dette konseptet er avhengig av å bli fulgt opp av en 
sterk arealfortettingspolitikk, hvor utbygging 
hovedsakelig legges til bybåndet. Avhengig av i 
hvilken grad dette lykkes vil konsept 3C ha størst 
potensial for å redusere presset mot å bygge ned 
landbruksjord. 

++ 1 

 

Siden lokale og regionale planmyndigheter har gode muligheter til å hindre nedbygging 
av landbruksarealer med henvisning til gjeldende arealplaner, ilegges dette kriteriet liten 
vekt i den samlede vurderingen til slutt i kapitelet.    
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5.2.5 Endrede muligheter for turisme eller reiseliv 
Høykvalitets kollektivtransport øker generelt mulighetene for mobilitet for grupper uten 
tilgang til egen bil, og øker dermed mobilitetspotensialet for turister som ikke har egen 
bil (ankommer regionen med cruisebåt, hurtigbåt, fly, buss eller jernbane). 
Jernaldergården, Vaulen og Kvadrat er eksempel på steder som blir lettere tilgjengelig 
for turister uten bil. Det er hevdet at en bybane kan bli turistattraksjon i seg selv (Bl.a. 
Narvasete ved åpning av bybanen i Bergen i 2008). Erfaring fra Bergen tilsier at dette i 
liten grad er tilfelle, men banen har økt tilgjengeligheten for turister uten bil til Fantoft 
Stavkirke og Troldhaugen, som er populære turistdestinasjoner som ligger langs banen. 
Også dagens endeholdeplass, Nesttun, har opplevd høyere antall besøkende enn 
tidligere. Skinnegående kollektivtransport oppfattes mer attraktivt for turister, fordi de 
har bedre kontroll over hvor de ender opp siden et bybanesett nødvendigvis ikke kan 
forlate skinnegangen. Vi har imidlertid ikke klart å dokumentere eller kvantifisere 
denne effekten og ilegges av den grunn liten vekt i den samlede vurderingen. 

Tabell 15: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til endrede muligheter for turisme eller 
reiseliv 

Konsept Endrede muligheter for turisme eller reiseliv Konsekvens Rangering 

1 Forbedring av kollektivtilbudet vil til en viss grad 
kunne gi forbedrede muligheter for turisme og 
reiseliv, men på dette området vil konsept 1 trolig gi 
minst nytte for pengene. Grunnen er at det er like 
vanskelig å kommunisere dette kollektivtilbudet som 
attraktivt for turister, som det er for det eksisterende 
kollektivtilbudet. 

0 4 

2 Bilturister vil få det enklere å passere og bevege seg 
rundt i Stavangerregionen i dette konseptet.   

+ 3 

3A Vil gjøre flere områder enklere tilgjengelig for turister 
uten bil. 

+ 2 

3C Et skinnegående kollektivsystem fremstår som 
attraktivt for turister. Det er enkelt og oversiktlig, og 
gir et påskudd til å besøke en turistattraksjon langs 
banen.  

++ 1 
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5.3 Endret struktur på fritids- og handlemønster 

5.3.1 Vil tiltaket bidra til at folk handler andre steder? 
Valg av reisemiddel er med på å styre hvor en foretar innkjøp. Kollektivbrukere foretar 
som regel innkjøp ved et kollektivknutepunkt, mens bilister i større grad foretar innkjøp 
langs veien på distansen mellom arbeid og bosted. Handlereiser foretatt som 
fotgjenger/syklist foregår i større grad nært bostedet (Engebretsen 2010). Tiltak som 
fører til endra reisemiddelvalg kan dermed få konsekvenser for hvor innkjøp foretas, og 
bidra til å endre dette.  

I tillegg vil befolkningstetthet påvirke hvilket reisemiddelvalg som benyttes ved 
handlereiser.  Lav befolkningstetthet fører til høy bilbruk ved handlereiser, mens høy 
befolkningstetthet øker andelen handlereiser foretatt til fots, som syklist og kollektivt 
(Engebretsen 2010). 

Regionalplanen har som målsetning å støtte opp rundt byenes og tettstedenes 
senterstruktur. Den videre vurderingen og rangering av konseptene ser på i hvilke grad 
de er i stand til å støtte opp under dette. 

Tabell 16: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til endret handlemønster 

Konsept Bidrag til endret handlemønster Konsekvens Rangering 

1 Vil bidra til samme effekt som konsept 3A, men 
lavere kvalitet på kollektivtilbudet vil redusere antall 
personer dette gjelder. 

+ 3 

2 Vil føre til at handlereiser i større grad foretas med 
bil. Kjøpesentre og andre butikker med god 
parkeringstilgjengelighet favoriseres i dette konseptet. 

-- 4 

3A Dette konseptet støtter i større grad opp under 
lokalsentrene i regionen sammenlignet med 3C, fordi 
det innebærer flere direkteruter uten nødvendighet for 
omstigning i Stavanger eller Sandnes sentrum. 
Effekten er marginal, da brukerne ledes inn mot, og 
har mulighet til å benytte disse sentrumsområdene, 
om ønskelig. 

++ 2 

3C Dette konseptet støtter i størst grad opp rundt 
senterstrukturen i Stavanger og Sandnes sentrum, da 
disse vil bli viktige knutepunkt for overgang mellom 
bybane, buss (og tog i Sandnes). Dersom konseptet 
fører til arealfortetting forsterkes dette ytterligere, 
samtidig som lokalsentra langs bybåndet forsterkes. 

++ 1 
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5.3.2 Vil tiltaket bidra til at folk får endret tilgjengelighet til fritidstilbud? 
Konsept 1, 3A og 3C vil øke tilgjengeligheten til fritidstilbud for den delen av 
befolkningen som ikke har tilgang til bil. Utover dette fører ingen av konseptene til 
endret tilgjengelighet til fritidstilbud. 

5.4 Kommunikasjonsknutepunkter 
 

5.4.1 Persontransport 
Både konsept 1, 3A og 3C er avhengig av gode overgangsmuligheter fra andre deler av 
kollektivnettet for å realisere størst mulige gevinster fra investeringene. I begge 
konseptene legges det av den grunn opp til etablering av flere nye 
kommunikasjonsknutepunkt i tillegg til forbedring av eksisterende knutepunkt.  

Holdeplasser hvor det er mulig med overgang mellom jernbane og bussway/bybane er 
steder som har størst potensial til å utvikles til nye kommunikasjonsknutepunkt i 
regionen. Konsept 3A/C innebærer også at Madlakrossen, Forus øst og Sola lufthavn vil 
få vesentlig økt betydning i kollektivsystemet sammenlignet med i dag. 

Tabell 17: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til etablering av nye 
kommunikasjonsknutepunkter - Persontransport 

Konsept Etablering av nye kommunikasjonsknutepunkter - 
Persontransport 

Konsekvens Rangering 

1 Samme som konsept 3A, men i mindre grad. + 3 

2 Dette konseptet vil ikke bidra til etablering av nye 
kommunikasjonsknutepunkter innen persontransport. 

-- 4 

3A Konsept 3A krever i likhet med 3C at det etableres 
gode overgangsmuligheter fra/til jernbane og andre 
busslinjer, for at systemet skal fungere etter hensikten. 
Konseptet vurderes i noe mindre grad å støtte opp 
under etablering av nye kommunikasjonsknutepunkter 
innen persontransport sammenlignet med konsept 3C 
av to grunner. Bussbasert kollektivtransport anses som 
mindre attraktivt, og villigheten til å foreta en 
kollektivreise som innebærer bytte til buss er lavere 
enn til bybane. Samtidig muliggjør bussbasert 
kollektivtransport at færre behøver å bytte 
kollektivtransportmiddel i kommunikasjons-
knutepunkt. 

++ 2 

3C En viktig faktor for at en bybane skal bli en suksess, er 
at det legges opp til gode overgangsmuligheter fra 
buss og tog. Dette forutsetter etablering av gode 
kommunikasjonsknutepunkter.  

++ 1 
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5.4.2 Godstransport 
Konsept 2 innebærer vesentlig forbedring av tilgjengeligheten til Risavika havn, ved 
bygging av 4-felts vei på hele strekningen som omtales som transportkorridor vest. 
Spesielt utbedring av forbindelsen mellom Risavika og E39 i nord, som i dag holder en 
lav standard, vil være av stor betydning. Forbedret forbindelse mellom havn og 
jernbaneterminal muliggjør tettere samspill mellom sjøtransport og jernbanetransport, 
og kan bidra til økt overføring av gods fra vei til sjø og bane. Konseptet vil bidra 
vesentlig til at Risavika kan videreutvikle seg til et viktig nasjonalt logistikknutepunkt 
innen oljerelatert godstransport, og til et regionalt logistikknutepunkt innen håndtering 
av containere mellom sjø og vei. Dette vil gjøre det attraktivt for logistikkaktører å 
etablere stykkgodsterminaler i området.  

Utbygging av transport korridor vest til 4-felt, og tverrforbindelse mellom Fv 44 ved 
Ganddal og E39 vil samtidig forbedre infrastrukturen inn mot jernbaneterminalen på 
Ganddal fra sør, og vesentlig bidra til å støtte opp under denne terminalen som regionalt 
logistikknutepunkt. 

Tabell 18: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til etablering av nye 
kommunikasjonsknutepunkter - Godstransport 

Konsept Etablering av nye kommunikasjonsknutepunkter - 
Godstransport 

Konsekvens Rangering 

1 Siden det ikke ligger inne veiutbygging av vesentlig 
karakter, vil dette konseptet være det dårligste 
alternativet for å etablere/støtte oppunder 
kommunikasjonsknutepunkt for godstransport.     

-- 4 

2 Konsept 2 bidrar i stor grad til å støtte opp under 
viktige logistikknutepunkt i regionen, og bedre 
muligheten for overføring av gods fra vei til sjø og 
bane over disse knutepunktene. 

+++ 1 

3A Konsept 3A vil redusere køproblematikken og bedre 
fremkommeligheten i rushperiodene. Dersom 
kollektivfeltet langs motorveien mellom Stavanger og 
Sandnes gjøres tilgjengelig for næringstransport, vil 
dette føre til vesentlig forbedret fremkommelighet og 
bidra til å bygge opp rundt den eksisterende 
logistikkstrukturen. I kombinasjon med Rogfast vil 
det kunne etableres nye kommunikasjons-
knutepunkter i planområdet som betjener hele 
Rogaland. 

0 (+)* 2 

3C Vil ha samme effekt som konsept 3A.  0 (+)* 2 

*Dersom næringstransport i kollektivfelt tillates på E39, strekningen Stavanger-
Sandnes. 
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5.5 Endret arealbruk 
I hvor stor grad vil transportkonseptet være et effektivt verktøy for å styre arealbruk og 
arealeffektivitet i regionen i henhold til vedtatt arealbruksstrategi? 

Formuleringen av kriteriene er et forsøk på å operasjonalisere det som ellers i KVU 
Jæren har vært omtalt som "arealstrukturerende effekt". 

En viktig målsetting i Regional plan Jæren er å minimere transportbehovet og 
arealforbruk til utbygging. Av den grunn er det et sterkt politisk ønske å konsentrere 
utbyggingsaktiviteten til spesifikke områder og korridorer, mens det ikke foretas 
ytterligere nedbygging av landbruksarealer.  

Når kriteriet knyttes opp til vedtatt arealbruksstrategi så er det for kollektivtrafikkens og 
g/s-trafikkens del viktig å være sikker på at den vedtatte strategien forutsetningsvis 
bygger opp under disse transportformene, og gjør det på en reell måte jfr. gjengse 
faglige kriterier mht. regionens samlete geografiske omfang, region- og bystruktur, 
funksjonsblanding, tetthet, senterhierarki og – dannelser, grønnstruktur med mer.  

Konsentrert arealutvikling favoriserer kollektivtransporten, fordi en sikrer tilstrekkelig 
passasjergrunnlag. Spredt arealutvikling favoriserer derimot bruk av bil, fordi 
avstandene mellom opprinnelses- og destinasjonsstedene i gjennomsnitt blir lengre, og 
vanskeligere å betjene med kollektiv-, gang- eller sykkeltransport. 

 

Når det gjelder den arealstrukturerende effekten gjør den seg gjeldende på ulike 
nivåer: 

Nivå 1: Plantyper etter plan- og bygningsloven (PBL) – fylkesdelplan/regional plan, 
kommuneplan og kommunedelplan, områdeplan og bebyggelsesplan. Det er 
planleggingen etter PBL som styrer arealutviklingen. Den har det offentlige på 
kommunalt og regionalt det endelige ansvaret for, selv om private aktører kan initiere 
og bidra i planleggingen. Når det gjelder realiseringen av planer – særlig områdeplaner 
og bebyggelsesplaner - står private aktører sentralt. Ideelt sett forutsettes i 
planleggingen en bevisst og på forhånd søkt samordning mellom arealutviklingen og 
utviklingen av transportsystemene etter gitte kriterier. 

Miljø- og byvennlige transportkonsept er i større grad basert på gåing, sykling og 
bruken av kollektivtransport forutsetter en arealbruk som kommer disse 
transportmidlenes krav i møte. 

Behovet for en samordnet areal- og transportplanlegging er i større grad til stede for 
kollektivbaserte transportkonsept enn for bilbaserte kollektivkonsept. 

Nivå 2: Avhengig av arealplanleggingen beskrevet under nivå 1 kan investeringer i 
kollektivtrafikkens infrastruktur medføre positive effekter mht. realisering av planlagt 
arealbruk og lokaliseringer av virksomhet i de kollektivkorridorene som ble oppgradert. 

Forutsetninger for en slik utvikling synes å være (a) gunstige vekstforhold og -vilkår i 
regionen og (b) at investeringene i kollektivkorridoren medfører en forbedret 
konkurransesituasjon i korridoren mht. tilgjengelighet.    
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Det er kausalt problematisk å fastslå hvorvidt investering i høykvalitets 
kollektivtransport fører til fortetting av areal, eller om det snarere er motsatt, at 
konsentrert arealbruk er en forutsetning for å opprette et høykvalitets 
kollektivtransporttilbud. Det er mest sannsynlig snakk om en gjensidig påvirkning; for å 
sikre et tilstrekkelig passasjergrunnlag er et høykvalitets kollektivtilbud i 
utgangspunktet avhengig av å betjene områder med høy arealtetthet. Når 
kollektivtilbudet er på plass vil dette føre til økt tilgjengelighet for areal som er i 
nærheten av holdeplassene. Som følge av dette øker områdene i attraktivitet noe som 
gjenspeiles i arealprisen. Høye arealpriser øker boligutbyggernes gevinst med å 
konsentrere arealbruken, gjennom f.eks. å bygge i høyden. Blant annet fordeles 
arealkostnadene på flere leiligheter, samtidig som leilighetene kan selges til en høyere 
pris enn i områder med lavere arealkostnader, fordi beliggenheten er mer attraktivt. 

Den sterkeste arealfortettingen planlegges lagt til korridoren langs fylkesvei 44 mellom 
Stavanger sentrum og Sandnes sentrum. Det legges opp til at opprettelse av et 
høykvalitets kollektivtilbud skal betjene den økte transportaktiviteten som vil komme 
som en konsekvens av arealfortettingen. Et høykvalitets kollektivtilbud representerer et 
infrastruktursystem med kapasitet til å håndtere et stort antall reiser, uavhengig av 
kapasiteten på vegnettet, noe som gjør den meget forutsigbar. Dette muliggjør en høyere 
arealkonsentrering, siden det er mulig å betjene et større antall reiser enn hva som er 
mulig gjennom et ordinært veisystem. 
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Tabell 19: Vurdering av hvorvidt transportkonseptet er et effektivt verktøy for å styre 
arealbruk og arealeffektivitet i regionen 

Konsept Transportkonseptet som effektivt verktøy for å 
styre arealbruk og arealeffektivitet i regionen 

Konsekvens Rangering 

1 Forbedret kollektivtilbud, spesielt mot Forus og langs 
Fv 44 Stavanger-Sandnes er med på å støtte oppunder 
vedtatt arealbruksstrategi. Det er imidlertid usikkert i 
hvor stor grad dette tilbudet vil ansees som mer 
attraktivt sammenlignet med dagens kollektivsystem.   

+ 3 

2 Dette konseptet støtter i liten grad oppunder gjeldende 
arealplaner. For at arealfortetting skal være en 
attraktiv løsning krever dette økt tilrettelegging av 
ikke-personbilbasert transport.    

--- 4 

3A Siden konseptet innebærer storstilt satsing på 
kollektivtransport og bygging av gang- og 
sykkelveier, hvor hovedfokuset er langs bybåndet, vil 
dette konseptet i stor grad være et effektivt verktøy 
for å styre arealbruk og arealeffektivitet i regionen.  

++ 2 

3C Samme effekt som konsept 3A, men sender i tillegg 
ut et sterkere politisk signal om viljen til å innføre et 
høykvalitets kollektivtilbud på Nord Jæren, med 
fokus på korridoren Stavanger-Forus-Sandnes, noe 
som i seg selv vil ha en arealstrukturerende effekt. 

+++ 1 
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5.5.1 Vil tiltaket føre til endret etterspørsel etter etablering av private 
virksomheter? 
Infrastruktur er av vesentlig betydning ved lokalisering av private virksomheter. En 
casestudie (av fem bedrifter som hadde relokalisert seg) som undersøkte hvilke kriterier 
bedrifter vektlegger når de velger ny lokalisering, konkluderte med følgende (ECON 
2006): 

• Beslutning om geografisk avgrensning gjøres i forkant av utvelgelsen av 
lokalisering. Det vil si at beslutning om hvorvidt en skal lokalisere seg i 
Stavanger eller Oslo er tatt før en begynner å velge mellom ulike 
lokaliseringsalternativer lokalt eller regionalt. 

• Prosjektpris og størrelse på tomt/bygg er de viktigste utsilingskriteriene for valg 
av lokalisering. 

• Dernest kommer driftskostnader, markedsnærhet, veinett, kollektivtilbud og 
framdrift eller tidsaspektet (herunder utsikten til rask offentlig saksbehandling). 

• Egenskaper ved omgivelsene (nærhet til sjøen, naturskjønnhet) tillegges også 
betydelig vekt.  

På bakgrunn av denne prioriteringslisten kan en konkludere med at både investering i 
vei og bygging av et høykvalitets kollektivsystem vil øke attraktiviteten til et område 
som er aktuelt for næringsbygg. 

Den største utbyggingsaktiviteten av næringsvirksomhet i Stavangerregionen skjer 
imidlertid på Forus, i Risavika og Jåttåvågen i dag, hvor kun det sistnevnte området kan 
betegnes å ha god kollektivdekning. Dette skjer, vel vitende om at køproblematikken er 
sterkt økende, både til Forus og Risavika. Hvorvidt valg av lokalisering er foretatt med 
en forventning om at regionen vil løse infrastrukturproblemene til disse områdene i 
fremtiden, eller at tilgjengeligheten er tilfredsstillende og andre beslutningsfaktorer som 
markedsnærhet i større grad har vært avgjørende, er usikkert. 

De ulike konseptene forårsaker i hovedsak endring i etterspørsel etter etablering av 
virksomheter ved å gjøre areal relativt mer attraktive gjennom forbedret tilgjengelighet 
til vei- og kollektivnett. Det kan argumenteres for at offentlige virksomheter, spesielt 
virksomheter som behandler forespørsler fra publikum, legger større vekt på tomtens 
kollektivtilgjengelighet sammenlignet med private virksomheter som i legger større vekt 
på god veitilgjengelighet. Det er f.eks. langt vanligere at offentlige virksomheter er 
lokalisert i sentrumsområder enn private virksomheter, som i større grad er lokalisert 
andre steder med god tilgjengelighet i regionen, jfr. Forus. 

Følgende regionale næringsområder i henhold til Regionalplan Jæren vil øke i 
attraktivitet gjennom forbedret kollektivtilbud som ligger inne i konsept 3A/C: 
Stavanger sentrum, Hillevåg-Mariero, Jåttåvågen og Sandnes sentrum 
(næringsvirksomhet med høy urbaniseringsgrad), og Forus/Lura-området (allsidig- og 
arealkrevende virksomhet og virksomheter med høy urbaniseringsgrad). Stavanger-
Forum er et annet næringsområde som vil bli dekket av et høykvalitets kollektivtilbud i 
konsept 3A/C og dermed vil øke i attraktivitet. 



 

- 40 - 

Følgende regionale næringsområder vil øke i attraktivitet som følge av forbedret 
tilgjengelighet gjennom veiutbygginger som ligger inne i konsept 2 eller 3A/C: Bryne, 
Håland, Kviemarka og Sirevåg, Bybåndet sør, Sola sentrum, Utsola og Risavika. 

Tabell 20: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til endret lokalisering/ etterspørsel etter 
etablering av private virksomheter? 

Konsept Vil tiltaket føre til endret lokalisering/ etterspørsel 
etter etablering av private virksomheter? 

Konsekvens Rangering 

1 Konsept 1 vil gi et forbedret kollektivtilbud, til 
samme områder som konsept 3A/C, og øke 
attraktiviteten til disse områdene. Manglende 
utbygging av E39 Stavanger-Sandnes til 6-felt vil føre 
til store avviklingsproblemer på denne strekningen. 
Oppsummert er dermed ikke konseptet i stand til å 
forårsake positive regionale effekter. 

0 4 

2 Konsept 2 vil gjennom utvidelse av fylkesvei 44 til 4-
felt mellom Ganddal og Nærbø øke attraktiviteten til 
næringsområdene Bryne, Håland, Kviemarka og 
Sirevåg. Utbygging av 4-felt langs hele 
transportkorridor vest vil øke attraktiviteten til 
næringsområdene Bybåndet sør, Sola sentrum, Utsola 
og Risavika.   

+ 3 

3A Konsept 3A vil øke attraktiviteten, hovedsakelig til 
næringsområdene Stavanger sentrum, Hillevåg-
Mariero, Jåttåvågen og Sandnes sentrum, Forus/Lura 
og Stavanger-Forum. 

++ 2 

3C Konseptet medfører mulighet til å øke kapasiteten i 
kollektivsystemet i større grad enn konsept 3A. I 
likhet med konsept 3A vil dette øke attraktiviteten til 
næringsområder i Stavanger sentrum, Hillevåg-
Mariero, Jåttåvågen og Sandnes sentrum, Forus/Lura 
og Stavanger-Forum. 

+++ 1 
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5.5.2 Endret etterspørsel etter etablering av offentlig virksomheter 
Lokale og regionale planmyndigheter har gode muligheter til å øke passasjergrunnlaget 
for et kollektivtilbud, og dermed indirekte styre fortetting av areal, gjennom å lokalisere 
offentlige virksomheter som genererer høy reiseetterspørsel i nærheten av 
kollektivholdeplasser. I denne regionen er dette blant annet gjort i forbindelse med 
utbygging av dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes, hvor en stor videregående 
skole ble lagt til Jåttåvågen, i umiddelbar nærhet av jernbanestasjonen. Også plassering 
av Viking stadion ble styrt til dette området av Stavanger kommune, gjennom 
tilgjengeliggjøring av gratis tomt og 50 millioner kroner i startkapital. I ettertid har også 
private virksomheter, bl.a. Aker Solutions, som flytter inn i nytt kontorbygg i Jåttåvågen 
i løpet av 2013, etablert seg i området. Dette bygget er planlagt med parkeringsplasser 
til kun 20 % av de ansatte, og det legges opp til at en stor del av reisene til og fra jobb 
skal betjenes kollektivt eller med sykkel. Jåttåvågen er dermed et godt eksempel på et 
område i Stavangerregionen hvor det for tiden foregår betydelig arealfortetting, og hvor 
etablering av et høykvalitets kollektivtilbud med jernbane i vesentlig grad støtter 
oppunder denne utviklingen. 

I Bergen foregår det en tilsvarende utvikling, hvor flere offentlige virksomheter 
lokaliseres langs bybaneholdeplassene. Blant annet er Høyskolen i Bergen og 
Distriktspsykiatrisk senter lagt til Kronstad, samtidig som det er stor byggeaktivitet av 
studentboliger ved Fantoft og Slettebakken.  

Tabell 21: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til endret lokalisering av offentlige 
virksomheter 

Konsept Vil tiltaket føre til endret lokalisering av offentlige 
virksomheter? 

Konsekvens Rangering 

1 Vil forbedre tilgjengelighet til offentlige virksomheter 
som allerede i dag har god dekning, men i langt 
mindre grad enn konsept 3A/C 

+ 3 

2 Offentlige virksomheter er i stor grad avhengig av å 
lokaliseres til steder med god tilgjengelighet til 
kollektivtransport. Konsept 2 vil dermed ikke føre til 
endret lokalisering av offentlige virksomheter.  

0 4 

Tabellen fortsetter på neste side 
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Tabell 21: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til endret lokalisering av offentlige 
virksomheter 

Konsept Vil tiltaket føre til endret lokalisering av offentlige 
virksomheter? 

Konsekvens Rangering 

3A Næringsområder langs bybåndet, tilgjengeliggjort 
gjennom Regionalplan Jæren, er allerede de som har 
best kollektivdekning i Stavangerregionen i dag. 
Områdene ligger i nærheten av jernbanestasjoner 
langs dobbeltsporet og langs fylkesvei 44, som er den 
korridoren i regionen som er best dekket med 
bussavganger. Næringsområdene langs bybåndet er 
med andre ord blant mest attraktive lokasjonene for 
offentlig virksomhet i regionen. Av den grunn er det 
lite trolig at konseptet i vesentlig grad vil føre til 
endret lokalisering av offentlige virksomheter, utover 
at det blir mer attraktivt å benytte bussbasert 
kollektivtransport til områdene 

++ 2 

3C Samme effekt som konsept 3A, men innebærer et 
kollektivtilbud med noe høyere kvalitet. Erfaringer 
fra Bergen har vist holdeplasser langs bybanen er 
svært attraktive ved lokalisering av offentlige 
virksomheter.  

+++ 1 

 

5.5.3 Endret lokalisering av/etterspørsel etter boliger/bosetting 
Blant de største hindringene for å forhindre spredning av byveksten gjennom 
konsentrert arealbruk er befolkningens boligpreferanser. Det er først og fremst unge 
voksne uten barn og eldre som kan tenke seg å bo i områder med konsentrert arealbruk 
og god kollektivdekning, på bekostning av restriksjoner på bilbruk gjennom 
avgiftsbelagt parkering og lav fremkommelighet på veiene i nærheten. Særlig 
barnefamilienes preferanser går i retning av enebolig eller rekkehus i utkanten av 
sentrumsområdene, med god tilgang til grøntområder og skjermet oppvekstmiljø for 
barna (Christiansen 2008).  

I Stavangerregionen er det imidlertid stor etterspørsel etter både leiligheter og 
rekkehus/eneboliger. Dette muliggjør konsentrert arealbruk i bybåndet i henhold til 
Regionalplan for Jæren, men vil samtidig føre til press for ytterligere spredning av 
byveksten. Konsept 3C vil i størst grad tilrettelegge for konsentrert leilighetsbygging 
langs holdeplassene i bybåndet, som er boligsoner prioritert i fase 1 (områder som 
hovedsakelig planlegges utbygd i perioden 2010-2020) i Regionalplan for Jæren. 
Grunnen til dette er at en baneløsning anses som mer attraktivt sammenlignet med andre 
alternativ, og at etterspørselen etter boliger langs banestrekningen av den grunn øker i 
større grad enn konsept 3A. Konsept 2 vil i første rekke gi forbedret tilgjengelighet til 
dem som bosetter seg i utkanten av byområdet. Dette gjelder først og fremst Sandnes 
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øst, Strand, Rennesøy, Bokn, Tysvær, og kommunene på Jæren. Konsept 3A er trolig 
konseptet som legger best til rette for arealfortetting i randsonene, Hundvåg, Sola, 
Kvernevik, Sandnes sør inkludert Øksnevad/Orstad eller boligsoner som er prioritert i 
fase 2 (områder som hovedsakelig planlegges utbygd i perioden 2020-2030) i 
Regionalplan for Jæren. Begrunnelsen er at konsept 3A er i bedre stand til å betjene 
disse områdene kollektivt, fordi det i mindre grad er nødvendig med omstigning i 
kollektivnettet sammenlignet med konsept 3C. 

Her er det på sin plass å påpeke at det ikke synes å være politisk enighet på kommunalt 
nivå angående rekkefølgen boligområdene foreslås utbygd i Regionalplan for Jæren, og 
allerede i dag er det stor utbyggingsaktivitet i områder som først foreslås utbygd i fase 2 
eller 3.     

Tabell 22: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til endret lokalisering av/etterspørsel 
etter boliger/bosetting 

Konsept Vil tiltaket føre til endret lokalisering av/ 
etterspørsel etter boliger/bosetting? 

Konsekvens Rangering 

1 Konsept 1 vil føre til samme effekter som konsept 
3A, men i mindre grad.  

+ 3 

2 Konsept 2 vil mest sannsynlig føre til høyere 
etterspørsel etter boliger i utkanten av planområdet.   

- 4 

3A Konsept 3A vil mest sannsynlig føre til høyere 
etterspørsel etter boliger i boligsoner som er i 
prioritert fase 2 i Regionalplan Jæren. 

++ 2 

3C Konsept 3A vil mest sannsynlig føre til høyere 
etterspørsel etter boliger i boligsoner som er i 
prioritert fase 1 i Regionalplan Jæren. 

+++ 1 
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5.6 Regiondannelse og senterstruktur 
Regiondannelse, senterstruktur og utbygging av infrastruktur henger nøye sammen. 
Avhengig av hvordan infrastrukturen planlegges og bygges ut kan dette bidra til at 
utviklingen går i retning av sentralisering rundt en sentrumskjerne, med eller uten 
utvikling av en eller flere lokalsenter i utkanten, eller en flerkjernet byutvikling som 
innebærer at senterstrukturen konsentreres rundt flere sentrumskjerner. Samtidig gir 
regionens eksisterende utforming betingelser for hvilke infrastrukturtiltak som bør 
planlegges og bygges ut. 

Planområdet kjennetegnes blant annet ved at det ikke eksisterer et udiskutabelt 
sentrumsområde som i mange andre regioner, men består av tre byer, fem 
kommunesenter i tillegg til disse, og en rekke lokalsenter. For å komplisere bildet 
ytterligere er store konsentrasjoner av arbeidsplasser lagt til næringsområder med lav 
arealtetthet og uten senterstruktur, som ved Forus og Risavika.  

At regionen ikke er konsentrert rundt et sentrum, men består av et nettverk av 
sentrumskjerner som oppfyller ulike funksjoner, har frem til nå blitt sett på som en av 
regionens fremste styrker (jfr. 20-minuttersregionen). Områdets utforming bidrar til å 
redusere reiseaktiviteten mot Stavanger og Sandnes sentrum, fordi viktige 
sentrumsfunksjoner finnes også andre steder som Sola, Randaberg, Ålgård, Bryne og 
Klepp. Dette har økt arealet for attraktive boområder, og gjør regionen mer robust siden 
eventuelle voksesmerter er blitt fordelt på ulike offentlige administrative enheter og 
flere områder. I tillegg har dette muliggjort en mindre konsentrert arealbruk, og bygging 
av en høy andel familievennlige eneboliger og rekkehus. Ulempen er imidlertid at det er 
svært utfordrende å betjene alle disse sentrumsområdene med et kollektivtilbud som er 
konkurransedyktig med bil. Slik kollektivtilbudet er utformet i dag, er det hovedsakelig 
Stavanger og Sandnes sentrum som er godt dekket. Siden en høy andel av reisene i 
regionen ikke har disse stedene som start-/målpunkt, vil kollektivsystemet for disse 
reisene ofte innebære en betydelig omvei sammenlignet med å kjøre distansen direkte 
fra dør til dør med bil. Dette gjenspeiles også i reisemiddelfordelingen, hvor reiser mot 
Stavanger og Sandnes sentrum har en relativt høy kollektivandel (Berg 2005), mens den 
totale kollektivandelen i regionen er lavere sammenlignet med de andre storbyområdene 
i Norge (Vågane 2011). Bilandelen i regionen er dermed tilsvarende høy. Ser en bort fra 
de miljømessige ulempene dette forårsaker, er dette først et problem i det kapasiteten i 
veinettet ikke er i stand til å håndtere veksten i biltrafikken, siden dette forlenger 
reisetiden og reduserer regionens effektivitet og konkurransekraft. Dagens utvikling 
tilsier at en er i ferd med å nå dette punktet, og allerede opplever økende grad av 
kapasitetsproblemer i veinettet på de mest belasta veistrekningene. 
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Tabell 23: Vurdering av hvorvidt tiltaket bidrar til utvidelse av den funksjonelle regionen 

Konsept Vil tiltaket innebære en utvidelse av den 
funksjonelle regionen? 

Konsekvens Rangering 

1 Konsept 1 vil i liten grad respondere på de trafikale 
utfordringene regionen står overfor i tiden framover. 
Med køproblemene som stadig forverres, risikerer en 
at tiltaket innebærer en reduksjon av den funksjonelle 
regionen.   

-- 4 

2 Utviding av E39 til gjennomgående 4-felt vil knytte 
aksen Randaberg-Stavanger-Sandnes-Gjesdal tettere 
sammen. Som følge av forbedring av Fv 44 vil 
reisetiden mellom kommunene på Jæren og Nord 
Jæren reduseres. Som følge av 4-felt langs hele 
transportkorridor vest vil reisetidene mellom 
Randaberg, Sola og Sandnes (og videre sørover) 
reduseres. Den funksjonelle regionen på Nord Jæren 
vil knyttes sterkere opp mot den funksjonelle 
regionen på Jæren, inkludert Gjesdal og Bjerkreim.  

++ 1 

3A Utviding av E39 til gjennomgående 4-felt vil knytte 
aksen Randaberg-Stavanger-Sandnes-Gjesdal tettere 
sammen. Randaberg og Sola vil integreres tettere 
gjennom utbygging av transportkorridor vest. 
Områder nordøst for Sandnes (Hommersåk, Vatne, 
Sviland og Høle) vil integreres tettere til Nord Jæren 
som følge av Gandsfjord bro. Områder som ellers vil 
oppleve forverret tilgjengelighet som følge av 
trafikkvekst og tilhørende kapasitetsproblemer vil 
fortsatt kunne nås innen akseptable reisetider ved 
bruk av kollektivtransport, først og fremst Sola, 
Randaberg, Hundvåg og Sandnes Øst.  

++ 2 

3C Samme effekt som konsept 3A bortsett fra effekter 
som følge av Gandsfjord bro. Konsept 3C innebærer i 
stedet opprustning av dagens Fv 13, som vurderes 
som et noe dårligere alternativ for områdene øst for 
Gandsfjorden enn broalternativet. 

++ 3 
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5.7 Oppsummering lokale og regionale effekter 
I den samlede vurderingen er det samtidig foretatt en vekting av kriteriene som er 
gjennomgått. Kriteriet arealbruk ilegges størst vekt, da disse konsekvensene i liten grad 
fanges opp i de prissatte effektene, samtidig som konsentrert arealbruk er en avgjørende 
faktor for å øke kollektivandelen i planområdet. Kriterier som delvis også er inkludert i 
de prissatte konsekvensene, samt kriterier hvor effektene mer eller mindre overlapper 
hverandre, som kommunikasjonsknutepunkt for godstransport/effektivisering av 
virksomhetenes transport/logistikkstruktur vektlegges i mindre grad.     

Tabell 24: Vurderingen av lokale og regionale effekter ved konseptene - oppsummering 

Tema Konsept 1 2 3A 3C 

Vurdering Optimalisering Veibasert Busway Bybane 

Arbeidsmarked: 

Vil tiltaket innebære endringer i 
type og antall av tilgjengelige 
arbeidsplasser for arbeidstakerne 
i regionen? 

Konsekvens + + ++ ++ 

Rangering 3 3 1 1 

Private og offentlige 
virksomheter: 

Vil tiltaket effektivisere 
virksomhetenes transport? 

Konsekvens 0 +++ + (++)* + (++)* 

Rangering 4 1 2 2 

Vil tiltaket bidra til en mer 
effektiv logistikkstruktur? 

Konsekvens 0 ++ + (++)* + (++)* 

Rangering 4 1 (2)* 2 (1)* 2 (1)* 

Vil tiltaket innebære endret 
tilgjengelighet til offentlige 
virksomheter for kunder eller 
brukere? 

Konsekvens + 0 + + 

Rangering 3 4 1 1 

Vil tiltaket innebære endrede 
muligheter for å drive landbruk? 

Konsekvens 0 --- - ++ 

Rangering 2 4 3 1 

Vil tiltaket innebære endrede 
muligheter for turisme og 
reiseliv? 

Konsekvens 0 + + ++ 

Rangering 4 3 2 1 

Endret struktur på fritids- og 
handlemønster for 
befolkningen: 

Vil tiltaket bidra til at 
befolkningen foretar innkjøp på 
andre steder? 

Konsekvens + -- ++ ++ 

Rangering 3 4 2 1 
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Tabell 24: Vurderingen av lokale og regionale effekter ved konseptene - oppsummering 

Tema Konsept 1 2 3A 3C 

Vurdering Optimalisering Veibasert Busway Bybane 

Kommunikasjonsknutepunkter 

Vil tiltaket innebære etablering 
av nye 
kommunikasjonsknutepunkter? - 
Persontransport 

Konsekvens + -- ++ ++ 

Rangering 3 4 2 1 

Vil tiltaket innebære etablering 
av nye 
kommunikasjonsknutepunkter? - 
Godstransport 

Konsekvens -- +++ 0 (+)* 0 (+)* 

Rangering 4 1 2 3 

Endret arealbruk som 
konsekvens av tiltaket: 

I hvor stor grad vil 
transportkonseptet være et 
effektivt verktøy for å styre 
arealbruk og arealeffektivitet i 
regionen i hht. vedtatt 
arealbruksstrategi? 

Konsekvens + --- ++ +++ 

Rangering 3 4 2 1 

Vil tiltaket føre til endret 
lokalisering/ etterspørsel etter 
etablering av private 
virksomheter? 

Konsekvens 0 + ++ +++ 

Rangering 4 3 2 1 

Vil tiltaket føre til endret 
lokalisering/ etterspørsel etter 
etablering av offentlige 
virksomheter? 

Konsekvens + 0 ++ +++ 

Rangering 3 4 2 1 

Vil tiltaket føre til endret 
lokalisering av / etterspørsel etter 
boliger / bosetting? 

Konsekvens + - ++ +++ 

Rangering 3 4 2 1 

Vil tiltaket innebære en utvidelse 
av den funksjonelle regionen? 

Konsekvens -- ++ ++ ++ 

Rangering 4 3 2 1 

Samlet vurdering Konsekvens - - + ++ 

Rangering 4 3 2 1 

*Dersom næringstransport i kollektivfelt tillates på E39, strekningen Stavanger-
Sandnes. 
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Konsept 1 forsøker å løse kapasitetsproblemene med å forbedre kollektivtilbudet 
tilsvarende konsept 3A, men uten å foreta betydelige investeringer i veinettet. Spesielt 
Forus/Lura-området vil få et kraftig oppgradert kollektivtilbud sammenlignet med i dag. 
Siden det ikke ligger inne tiltak for å øke kollektivsystemets fremkommelighet, eller 
kapasiteten på veinettet, vil trolig dette konseptet i størst grad føre til forverret 
trafikkavviklingsforhold i planområdet.      

Grunnen til at konsekvensene for konsept 2 vurderes negativt (-) for lokale og regionale 
effekter er fordi tiltakene mest sannsynlig ikke vil øke kapasiteten i transportsystemet 
tilstrekkelig til å håndtere kapasitetsproblemer på de mest belastede veistrekningene i 
rushtidsperioder, selv på kort sikt. Dette konseptvalget vil dermed føre til en kraftig 
forverring av trafikksituasjonen i regionen over tid. I tillegg støtter konseptet overhode 
ikke oppunder gjeldende arealplaner som legger opp til konsentrert arealbruk langs 
bybåndet. Grunnen til at konsept 2 ikke kommer verre ut i denne vurderingen, er fordi 
det innebærer en kraftig forbedring for private virksomheter langs Fv 44 på Jæren og 
forbedret adkomst til Risavika fra sør, samtidig som konseptet bidrar til reduserte 
distribusjonskostnader for logistikkaktørene og støtter godt oppunder gjeldende 
terminalstruktur i regionen.  

Konsekvensene for konsept 3A og 3C vurderes som positive, hovedsakelig fordi begge i 
stor grad støtter oppunder gjeldende arealplaner ved å betraktelig øke kapasiteten i 
transportnettet langs korridorer hvor det er lagt opp til arealfortetting. I tillegg innebærer 
konseptene at kollektivsystemet på Nord Jæren kan operere uavhengig av 
kapasitetsproblemer på resten av veinettet, noe som er av avgjørende betydning da det 
forventes at dette kommer til å forverres i økende grad i tiden framover, uavhengig av 
konseptvalg. Grunnen til at konsept 3C kommer noe bedre ut enn konsept 3A med tanke 
på lokale og regionale effekter er fordi den arealstrukturerende effekten vurderes som 
noe høyere. 
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6 Konklusjon 

For hvert av kriteriene er konsekvensene av de ulike konseptene vurdert kvalitativt. De 
ulike konseptene er gitt en oppsummerende skår på en 9-punktsskala fra ++++ (meget 
store positive konsekvenser) til ---- (meget store negative konsekvenser) vurdert i 
forhold til 0-konseptet. Det er viktig å merke seg at karaktersettingen kun benyttes til å 
vurdere konseptene opp mot hverandre for rangering, men ikke har en ordinal betydning 
slik at en kan summere skåren matematisk.  

Scoren er basert på kvalitative vurderinger av i hvilken grad de ulike konseptene 
oppfyller det angitte kriteriet. For de kriteriene som foreligger innunder regional og 
lokal utvikling foreligger det ikke klare verdier eller terskler for innplassering av 
konsekvensene på en skala. Det samme gjelder for vurdering av de kvalitative 
aspektene.  

Fastsetting av score er basert på en skjønnsmessig vurdering. Den kvalitative 
vurderingen og scoregivingen er drøftet i styringsgruppen for å sikre en så bred og 
grundig vurdering som mulig. 

Tabellene nedenfor viser den samlete vurderingen av kvalitative aspekter ved konsept 
3A og 3C jfr. kapittel 4 og lokale og regionale effekter jfr. kapittel 5 med tilhørende 
oppsummerende vurdering. 
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Tabell 25: Vurderingen av kvalitative aspekter ved konseptene - oppsummering 

Konsept  3A 3C 

Tema Vurdering Busway Bybane 

Systemspesifikke teknologiske 
egenskaper (inkl. komfort) ved ulike 
transportkonsept – "rasjonelt" 
oppfattete forskjeller 

Konsekvens 
 

+++ +++ 

Rangering 1 1 

Systemspesifikke teknologiske 
egenskaper (inkl. komfort) ved ulike 
transportkonsept – "subjektiv" 
oppfattete forskjeller 

Konsekvens ++ +++ 

Rangering 2 1 

Tilpasning i byrommet Konsekvens +++ +++ 

Rangering 1 1 

Urban design Konsekvens +++ +++ 

Rangering 1 1 

Transportpolitikk Konsekvens + +++ 

Rangering 2 1 

Driftsmessig fleksibilitet Konsekvens ++ + 

Rangering 1 2 

Positive utviklingseffekt ellers Konsekvens ++ +++ 

Rangering 2 1 

Samlet vurdering Konsekvens ++ +++ 

Rangering 2 1 

 
I forhold til de fleste kriterier vurderes konsept 3A og 3C å være av tilnærmet lik 
kvalitet. Begge konsept vil være en klar forbedring sammenlignet med en framskriving 
av dagens situasjon. Konseptet 3A vurderes som bedre med hensyn til kriterium 
Driftsmessig stabilitet. Derimot vurderes konsept 3C å være bedre i forhold til kriteriene 
Transportpolitikk og Positive utviklingseffekt ellers. Den politiske tilbøyeligheten til å 
identifisere bybane som et system av høy kvalitet, kombinert med dokumentert evne til 
å generere positive utviklingseffekt, resulterer i at konsept 3C i sum kommer noe bedre 
ut enn konsept 3A. 
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Tabell 26: Vurderingen av lokale og regionale effekter ved konseptene – oppsummering 

Tema Konsept 1 2 3A 3C 

Vurdering Optimalisering Veibasert Busway Bybane 

Arbeidsmarked: 
Vil tiltaket innebære 
endringer i type og antall av 
tilgjengelige arbeidsplasser 
for arbeidstakerne i 
regionen? 

Konsekvens + + ++ ++ 

Rangering 3 3 1 1 

Private og offentlige 
virksomheter: 
Vil tiltaket effektivisere 
virksomhetenes transport? 

Konsekvens 0 +++ + 
(++)* 

+ 
(++)* 

Rangering 4 1 2 2 

Vil tiltaket bidra til en mer 
effektiv logistikkstruktur? 

Konsekvens 0 ++ + 
(++)* 

+ 
(++)* 

Rangering 4 1 (2)* 2 (1)* 2 (1)* 

Vil tiltaket innebære endret 
tilgjengelighet til offentlige 
virksomheter for kunder 
eller brukere? 

Konsekvens + 0 + + 

Rangering 3 4 1 1 

Vil tiltaket innebære endrede 
muligheter for å drive 
landbruk? 

Konsekvens 0 --- - ++ 

Rangering 2 4 3 1 

Vil tiltaket innebære endrede 
muligheter for turisme og 
reiseliv? 

Konsekvens 0 + + ++ 

Rangering 4 3 2 1 

Tabellen fortsetter på neste side 
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Tabell 26: Vurderingen av lokale og regionale effekter ved konseptene - oppsummering 

Tema Konsept 1 2 3A 3C 

Vurdering Optimalisering Veibasert Busway Bybane 

Endret struktur på fritids- og 
handlemønster for 
befolkningen: 
Vil tiltaket bidra til at 
befolkningen foretar innkjøp på 
andre steder? 

Konsekvens + -- ++ ++ 

Rangering 3 4 2 1 

Kommunikasjonsknutepunkter 
Vil tiltaket innebære etablering 
av nye 
kommunikasjonsknutepunkter? 
- Persontransport 

Konsekvens + -- ++ ++ 

Rangering 3 4 2 1 

Vil tiltaket innebære etablering 
av nye 
kommunikasjonsknutepunkter? 
- Godstransport 

Konsekvens -- +++ 0 (+)* 0 (+)* 

Rangering 4 1 2 3 

Endret arealbruk som 
konsekvens av tiltaket: 
I hvor stor grad vil 
transportkonseptet være et 
effektivt verktøy for å styre 
arealbruk og arealeffektivitet i 
regionen i hht. vedtatt 
arealbruksstrategi? 

Konsekvens + --- ++ +++ 

Rangering 3 4 2 1 

Vil tiltaket føre til endret 
lokalisering/ etterspørsel etter 
etablering av private 
virksomheter? 

Konsekvens 0 + ++ +++ 

Rangering 4 3 2 1 

Vil tiltaket føre til endret 
lokalisering/ etterspørsel etter 
etablering av offentlige 
virksomheter? 

Konsekvens + 0 ++ +++ 

Rangering 3 4 2 1 

Vil tiltaket føre til endret 
lokalisering av / etterspørsel 
etter boliger / bosetting? 

Konsekvens + - ++ +++ 

Rangering 3 4 2 1 

*Dersom næringstransport i kollektivfelt tillates på E39, strekningen Stavanger-Sandnes. 

Tabellen fortsetter på neste side 
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Tabell 26: Vurderingen av lokale og regionale effekter ved konseptene - oppsummering 

Tema Konsept 1 2 3A 3C 

Vurdering Optimalisering Veibasert Busway Bybane 

Vil tiltaket innebære en 
utvidelse av den funksjonelle 
regionen? 

Konsekvens -- ++ ++ ++ 

Rangering 4 3 2 1 

Samlet vurdering Konsekvens - - + ++ 

Rangering 4 3 2 1 

 

I den samlede vurderingen er det samtidig foretatt en vekting av kriteriene som er 
gjennomgått. Kriteriet arealbruk ilegges størst vekt, da disse konsekvensene i liten grad 
fanges opp i de prissatte effektene, samtidig som konsentrert arealbruk er en avgjørende 
faktor for å øke kollektivandelen i planområdet. Kriterier som delvis også er inkludert i 
de prissatte konsekvensene, samt kriterier hvor effektene mer eller mindre overlapper 
hverandre, som kommunikasjonsknutepunkt for godstransport/effektivisering av 
virksomhetenes transport/logistikkstruktur vektlegges i mindre grad. 

Tabell 27 fungerer som oppsummering av tabell 25 og 26. 

 
Tabell 27: Samlet vurdering av kvalitative aspekter ved konseptene og lokale og 
regionale effekter 

Tema Konsept 1 2 3A 3C 

Vurdering Optimalisering Veibasert Busway Bybane 

Samlet vurdering - 
kvalitative aspekter 
ved konseptene 

Konsekvens Ikke vurdert Ikke vurdert ++ +++ 

Rangering Ikke vurdert Ikke vurdert 2 1 

Samlet vurdering - 
lokale og regionale 
effekter ved 
konseptene 

Konsekvens - - + ++ 

Rangering 4 3 2 1 

 

Etter en samlet vurdering av de kvalitative aspektene kommer konsept 3C noe bedre ut 
enn konsept 3A. Dette benyttes som forutsetning når konseptenes betydning for lokale 
og regionale konsekvenser vurderes. 

Denne samlede vurderingen de kvalitative aspektene bidrar til at konsept 3C også 
kommer bedre ut sammenlignet med 3A når de lokale og regionale effektene vurderes. 
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Både konsept 3A og konsept 3C kommer vesentlig bedre ut ved vurdering av lokale og 
regionale effekter sammenlignet med konsept 2, hovedsakelig fordi de i større grad 
støtter oppunder gjeldende arealplan og nasjonal målsetting om konsentrert arealbruk i 
byområder. Grunnen til at konsept 3C kommer noe bedre ut enn konsept 3A med tanke 
på lokale og regionale effekter er fordi den arealstrukturerende effekten vurderes som 
noe høyere. Konsept 1 vurderes som i liten grad å svare på de utfordringene regionen 
står overfor. Blant de viktigste tiltakene for å gjøre kollektivtransport konkurransedyktig 
med bil er å bygge egne traséer, slik at tilbudet fungerer uavhengig av 
kapasitetsbegrensninger på resten av veinettet. Siden dette ikke er tilfelle i dette 
konseptet, vil det oppstå en situasjon hvor køproblematikken stadig øker i omfang, 
samtidig som kollektivtrafikken blir stående fast i de samme køene. En risikerer dermed 
at reisetiden innad i regionen øker dramatisk dersom dette konseptet iverksettes. 
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Vedlegg1 - Planlagte tyngdepunkter for arealutvikling i Stavanger-regionen  
(kilde: Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksjonen) 
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Vedlegg 2 - Revidert 3A-konsept og planlagt arealutvikling i regionen 
(kilde: Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksjonen) 
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Vedlegg 3 - Revidert 3C-konsept og planlagt arealutvikling i regionen 
(kilde: Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksjonen) 
 

 


	Forord
	Tabelliste
	Symbolbruk
	1 Innledning
	2 Metode og kriterier
	2.1 Dobbelttelling av konsekvenser
	2.2 Kriterier for vurdering av regional og lokal utvikling
	2.3 Andre konsekvenser av konseptene
	2.4 Om tildeling av score til konseptene

	3 Transportkonseptene som inngår i kvalitetssikringen av KVU Jæren – generelle vurderinger
	3.1 Beskrivelse av transportkonseptene
	3.2   Forskjeller mellom konsept 2 og konsept 3A/C
	3.3 Forskjeller og likheter mellom konsept 3A og 3C
	3.4 Effekter av et høykvalitets kollektivtilbud
	3.5 Utvikling av regionens geografiske omfang
	3.5.1 Konsept 2, 3A og 3C i kombinasjon med andre prosjekter


	4 Kvalitative aspekter ved konsept 3A og 3C
	4.1 Systemspesifikke teknologiske egenskaper (inkl. komfort) ved ulike transportkonsept
	4.2 Konsekvenser for bybildet og byforming
	4.2.1 Tilpasning til byrommet
	4.2.2 Urban design

	4.3 Variasjon med hensyn til kvalitet i gjennomføring av konseptene
	4.3.1 Transportpolitikk
	4.3.2 Drift
	4.3.3 Påvirkning av den generelle etterspørselen etter kollektivtransport, endret reisemiddelvalg og positiv utviklingseffekt ellers

	4.4 Oppsummering av kvalitative aspekter ved konsept 3A og 3C

	5 Vurdering av lokale og regionale effekter
	5.1 Bo- og Arbeidsmarked
	5.1.1 Boligmarked
	5.1.2 Arbeidsmarked

	5.2 Private og offentlige virksomheter
	5.2.1 Effektivisering av virksomheters transport
	5.2.2 Effektivisering av logistikkstruktur
	5.2.3 Endret tilgjengelighet til offentlige virksomheter for kunder eller brukere
	5.2.4 Endrede muligheter for å drive landbruk
	5.2.5 Endrede muligheter for turisme eller reiseliv

	5.3 Endret struktur på fritids- og handlemønster
	5.3.1 Vil tiltaket bidra til at folk handler andre steder?
	5.3.2 Vil tiltaket bidra til at folk får endret tilgjengelighet til fritidstilbud?

	5.4 Kommunikasjonsknutepunkter
	5.4.1 Persontransport
	5.4.2 Godstransport

	5.5 Endret arealbruk
	5.5.1 Vil tiltaket føre til endret etterspørsel etter etablering av private virksomheter?
	5.5.2 Endret etterspørsel etter etablering av offentlig virksomheter
	5.5.3 Endret lokalisering av/etterspørsel etter boliger/bosetting

	5.6 Regiondannelse og senterstruktur
	5.7 Oppsummering lokale og regionale effekter

	6 Konklusjon

