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 Rapport 
Versjon: 30.05.12 

Ansvarlig for rapporten: Rogaland fylkeskommune v/samferdselsseksjonen med bidrag fra 

AsplanViak, SINTEF, Statens vegvesen og IRIS  

 

Strategisk plan for utvikling av busstilbudet i 
Stavangerregionen med 2040 som tidshorisont  
 

 

Sammendrag 
 

Hovedruter (inkl Busway) + X-ruter + Flybuss = Nettverk 

 

 
 

Rutenettet i både systemoptimaliseringkonseptet og i 3A-konseptet bygges opp etter samme 

resonementer og er dermed også tilnærmet like. Forskjellene på konseptene er derfor 

hovedsakelig på graden av infrastrukturinvestering for å bedre fremkommeligheten. 

Systemoptimaliseringskonseptet kan betraktes som et selvstendig konsept, eller som et steg på 

vegen til et senere fullverdig 3A-konsept. 

 

 Rutenettet er bygget opp av følgende elementer: 

 7 Hovedruter (hvorav 2-4 defineres som Busway-ruter i konsept 3A) 

 X-ruter til Forus (rushtid) 

 Flybussnett 

 Øvrige, sekundære, lokalruter 

 

Rutenettet er utformet for å treffe forventet etterspørsel i 2040, gi direkteruter uten tvungen 

overgang for så mange som mulig, og å utnytte bussens øvrige fortrinn. 
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Busway – et infrastrukturtiltak for de viktigste bussrutene 

 

 
Busway-infrastrukturen (til venstre) benyttes av de viktigste bussrutene – det totale 

hovedrutenettverket gir et høyfrekvent rutetilbud til hele byområdet (til høyre) – både i og 

utenfor busway-traséen. 

 

Tallene i kartet til høyre angir antall avganger pr. time pr. retning på dagtid. 

 

Busway-konseptet som er valgt,  innebærer at både de dedikerte Buswayrutene og øvrige ruter 

benytter Busway-infrastrukturen. Buswayrutene vil på delstrekninger benytte eksisterende 

vegnett, men en forutsetning er da at fremkommeligheten sikres med andre tiltak enn 

kollektivfelt. 

 

3A-konseptet inneholder også kollektivfelt og andre prioriteringstiltak også utenfor den 

dedikerte Busway-strekningen.  

 

Det er lagt inn til dels betydelige frekvensøkninger også utenfor Busway-strekningen. 

 

Resultater av ATP-analysen og øvrige kvalitative vurderinger indikerer at rutenettet treffer 

forventet etterspørsel og reisestrømmer i 2040 godt.  
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I.  Bakgrunn 
 

Med utarbeidelsen av Strategisk plan for utvikling av busstilbudet i Stavangerregionen tas 

Konsept 3A – Buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet i 

konseptvalgutredningen for Transportsystemet på Jæren fra oktober 2009 opp til ny 

vurdering.  

Hovedhensikten er å få utviklet et sterkt forbedret og konkurransedyktig busstilbud for hele 

regionen ut fra et ønske om å få realisert størst mulige markedsandeler for 

kollektivtransporten. Et slikt forbedret busskonsept vil også inkludere de kollektivtiltakene 

som inngår i Konsept 1 – Systemoptimalisering. Kollektivtiltakene i konsept 1 kan på det vis 

fungere som første steg i utviklingen av konsept 3A.  

Med en slik innretning møtes i denne planen kravene som er kommet frem så langt i den 

eksterne kvalitetssikring av KVU for Transportsystemet på Jæren i brevet fra Det Norske 

Veritas AS til Samferdsels- og Finansdepartementet fra 4. april 2011 (KS 1 Transportsystem 

for Jæren – tilrådninger for revisjon av KVU). 

 

 

 

II. Forutsetninger i planarbeidet 
Utarbeidelsen av planen er basert på noen forutsetninger: 

 

 Planen har Stavangerregionen som geografisk område med kommunene Stavanger, 

Sandnes, Randaberg og Sola kommune som primærområdet og kommunene Rennesøy, 

Gjesdal, Klepp, Time og Hå kommune som sekundærområdet.  

 Ved planleggingen av bussnettverket tas hensyn til utviklingen av de tre kollektive 

transportformene med forventet regionintern betydning i 2040, dvs. buss, tog og båt. I 

planen søkes samspillet de ulike kollektive transportmidlene optimalisert. Hovedhensikten 

er å få økt kollektivtrafikkens samlete markedsandel til et maksimum. 

 Planen tar utgangspunkt i forutsetninger om befolkningsvekst og tiltakselement lagt til 

grunn i konsept 3C – Bybanebasert videreutvikling av transportsystemet i 

konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren. I konseptet inngår en mindre 

omfattende veiutbygging, en omfattende satsing på gang- og sykkeltrafikken, en 

samordnet og mer restriktiv parkeringspolitikk, trafikantbetaling og en konsentrert 

kollektivvennlig arealbruksutvikling. I planen legges arealscenario ”konsentrert 

arealbruk” til grunn. Scenario konsentrert arealbruk forutsetter en sterk vekst i antall 

arbeidsplasser i Stavanger sentrum og særlig Sandnes sentrum, dvs. en styrking av dagens 

sentra som arbeidsplasskonsentrasjoner. Veksten i antall arbeidsplasser i Forus-
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/Luraområdet er tilsvarende tonet kraftig ned i dette scenario. Fortetting konsentreres i 

tillegg i stor grad i bybåndet.  

Med disse forutsetningene på plass tar planen videre utgangspunkt i passasjergrunnlaget 

(antall kollektivturer) som er lagt til grunn i konseptvalgutredningen for året 2040 

(250.000 kollektivreiser pr. virkedøgn alle kollektive transportmidler sett under ett jfr. 

figur 7.3, s. 75 i KVU rapporten, Stavanger 2009).  

 Rapporten omtaler den langsiktige utviklingen av busstilbudet med tilhørende nettverk på 

et strategisk nivå. En optimalisering av rutenettet mer detaljert for enkelte av 

Stavangerregionens utviklingsområder må ved behov tas særskilt i etterkant av 

planarbeidet som er gjennomført så langt. 

 

 
(visCo CG) 
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 Arbeidsplasstetthet i 2040 (konsentrert byvekst) og kollektivnett med frekvens i nytt 3A 

konsept. .(AsplanViak) 
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 Befolkningstetthet i 2040 (konsentrert byvekst) og kollektivnett med frekvens i nytt 3A-

konsept. .(AsplanViak) 
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III. Hovedprinsipper for utvikling av alternativene 
 

Utviklingen av alternativene nærmere beskrevet i avsnitt VI. nedenfor er basert på følgende 

hovedprinsipper:   

 

1. Det søkes etter en arbeidsfordeling mellom tog- og busstilbudet slik at det regionale 

kollektivtilbudet fremstår som en optimalisert helhet. Båtilbudet mellom Stavanger, 

Byøyene og Hommersåk vurderes ikke videre i denne sammenheng. Togtilbudet 

forutsettes utviklet i tråd med perspektivene i konsept 1 Systemoptimalisering og konsept 

3 Høykvalitets kollektivtransport i KVU, dvs. kvarters frekvens til Bryne og halvtimes 

frekvens til Varhaug med tilpassete matebussruter lokalt ved Bryne og Klepp stasjon. 

Tilbudet vurderes heller ikke nærmere i planarbeidet.     

2. Alternativene viser primært rutetilbudet over døgnet en vanlig virkedag. Det er et tilbud 

som kan karakteriseres som et grunn- eller stamtilbud. I tillegg fokuseres det på hvordan å 

takle arbeidsreisene i rushperiodene en vanlig hverdag. Vurderingen av behovet for 

arbeids- hhv. ekspressbussavganger (X-ruter) til/fra Forus-/Luraområdet i rushperiodene 

er et sentralt spørsmål her. Et spørsmål som forsøkes besvart videre i planen er hvordan å 

reagere på utviklingen av arbeidsplassområder som ligger noe perifert ved sentrale 

kollektivakser og/eller sekundære knutepunkt, men ikke i tilknytting til kollektivtrafikkens 

primære knutepunkt Stavanger og Sandnes sentrum (Dusavik, Tananger, Jåttåvågen, 

Paradis, SUS, UiS). I planen satses i utgangspunkt på at arbeidsreisene til slike områder 

betjenes med det høyfrekvente grunntilbudet og ikke med egne X-ruter.  

3. Det samlete rutetilbudet er konsekvent rettet mot Stavanger og Sandnes sentrum som 

regionens to knute- og målpunktene i det regionale kollektivtilbudet. Prinsippet møtes av 

arealbruksutviklingen beskrevet ovenfor med en relativ strek vekst i antall arbeidsplasser i 

Stavanger og særlig Sandnes sentrum. Det er ellers kun et begrenset trafikkmessig 

grunnlag for etableringen av nye sentrale knutepunkt i Stavangerregionen.   

4. Rutetraséene og ruteproduksjonen buss i grunn- hhv. stamtilbudet foreslås konsentrert 

maksimalt ut fra målsettingen om å redusere antall traséer til et minimum. 

Ruteproduksjonen vil på denne måten kunne konsentreres på et fåtall høyfrekvente, og 

dermed for passasjerene attraktive rutetraséer. Denne målsettingen kombineres med 

målsettingen om å få dekket flest boliger, arbeidsplasser og utdanningsplasser innenfor 

300 hhv. 500 meter gangavstand. 

5. Optimalisering av rutetraséene med tilhørende ruteproduksjon skjer med utgangspunkt i 

reisetid hhv. kjøretid, frekvens og minimalisering av behovet for bytte. Selv ved 

kollektivtilbud der det er tilrettelagt med relativ høy standard for bytte mellom ulike ruter 

og kollektivtilbud som i Oslo og Akershus oppfattes omstigning som et klart ulempe (jfr 

Prosam-rapport). 

6. Systemfrekvensen i det samlete kollektivnettet defineres (dagens situasjon som med fordel 

kan prolongeres videre fremover er 7/8, 15, 30 og 60 minutter). Satsingen på konsentrerte 

og høyfrekvente ruter for å møte et relativt spredt reisemønster skaper behovet for godt 

tilrettelagt omstigning i de primære og sekundære knutepunktene. Det er satsingen på høy 

frekvens som skal redusere ulempen knytte til omstigningen.  
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7. Alternativene utredet i kapittel 6 forutsetter på ulik nivå en oppgradering av bussens 

fysiske infrastruktur. Busway forutsetter etablering av høyverdig infrastruktur tilsvarende 

banestandard på hovedtraseene for buss. Buswaytraseene skal ha en utforming som gjør 

busstrafikken uavhengig av veitrafikken. Holdeplass-strukturen forutsettes betydelig 

effektivisert på Busway-strekningene, både for å forkorte reisetid og øke 

passasjerkomforten.   

Det finnes ulike rutemessige tilnærminger til et Busway-konsept. Som tabellen nedenfor 

viser kan et slikt konsept utformes etter ulike alternative tilnærminger med tilhørende 

fordeler og ulemper. 

 

Rutemessige tilnærminger til et Busway-konsept. 

 

 Fordeler Ulemper 

Tilnærming 1 

Busway-infrastrukturen bygges ut 

for hele bussrutens lengde og 

benyttes kun av dedikerte Busway-

ruter, eksempel: Nantes (F).  

 

Profileringsmessig 

tydelig. 

 

Tilnærmingen resulterer med 

regionens spredte arealbruk i 

forholdsvis mange tvungne 

overganger. Det er fare for at 

markedsmessig gode 

helpendelkoblinger kan 

etableres kun i mindre omfang. 

Tilnærmingen kan innebære en 

relativ dårlig utnyttelse av 

kapasiteten i Busway-

infrastrukturen. 

Tilnærming 2 

De viktigste Bussrutene etableres på 

busway-infrastruktur, kombinert 

med annen prioritert infrastruktur 

for buss der det ikke er behov for en 

infrastruktur med busway-

satandard., eksempler: Utrecht 

(NL), Eindhoven (NL), Rouen (F), 

Thamesside (UK), Adelaide(AUS).   

 

Profileringsmessig 

tydelig. 

Reduserte 

investeringskostnader 

 

Ingen gjennomgående fysisk 

standard på infrastruktur 

(kjøreveien). 

Tilnærming 3  

I tillegg til tilnærming 2 er busway-

infrastrukturen åpent for alle 

bussruter som kan bruke denne 

infrastrukturen på delavsnitter, 

eksempel: Utrecht (NL) 

 

Gir færre tvungne 

overganger og flere 

direkteruter er mulig. 

Busway-infrastrukturen 

utnyttes maksimalt. 

 

Kan være en 

profileringsmessig utfordring 

med hensyn til de forskjellige 

rutetilbudene som bruker 

infrastrukturen..  
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Hver av disse tre tilnærmingsmåtene vil det være mulig å benytte seg av i 

Stavangerregionen. Det rutenettet som er analysert i denne rapporten følger prinsippene i 

tilnærming 3.  

Tilnærming 3 anses å representere de prinsippene som best svarer på utfordringen fra 

KVUens kvalitetssikringsgruppe om å utforme et busskonsept som i størst mulig grad 

utnytter bussens sterke sider. Bruken av tilnærming 3 må dessuten ses i en kontekst der 

utviklingen mot 2040 i tråd med scenario ”konsentrert byvekst” resulterer i en fortsatt 

relativ spredt arealbruk i Stavangerregionen.  

 

Som nevnt kan tilnærmingsmåte 1 og 2 også brukes i Stavangerregionen. Men det vil 

ventelig innebære et dårligere tilbud til publikum da antallet tvungne (og 

uhensiktsmessige) overganger vil bli for stort. Det har innenfor tidrammen av denne 

utredningen ikke vært mulig å gå nærmere inn i vurderinger av basert på denne 

tilnærmingen. 

 

TEOR-Busway i Rouen (F). To busser på ulike buswayruter følger hverandre på 

fellesstrekning. (RFK) 
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IV. Metodisk fremgangsmåte 
 

I planarbeidet ble en metodisk fremgangsmåte brukt som kortfattet kan beskrives som følger: 

 

1. Status i 2010 med hensyn til passasjergrunnlaget og tilhørende rammebetingelser 

defineres som referansesituasjon. Status 2010 beskrives noe nærmere i neste avsnitt. 

Antatt vekst for samlet kollektivtransport i 30 årsperioden frem mot 2040, dvs. 

passasjergrunnlaget i 2040 i Stavangerregionen, er gitt med ovenfor nevnte anslag i KVU 

på ca. 250.000 kollektivreiser pr. virkedøgn. Tidsmessige etappemål (eksempelvis for året 

2020) avledes lineært over tid fra målet om 250.000 kollektivreiser i 2040 (ca. 6.000 flere 

passasjer pr. virkedøgn i vekst pr. år).  

2. Tilgjengelige data som brukes som underlagsmateriale i analyseprosessen videre: (a) Den 

regionale reisevaneundersøkelsen i Stavangerregionen (RVU) i 2005 (O/D-mønstrene for 

kollektivtransporten og biltransporten, og for begge hhv. alle transportmidlene sett under 

ett), (b) passasjerstatistikk buss, båt og tog i 2010 (eventuell over lengre tidsperioder), (c) 

befolkningsstatistikk, statistikk over arbeidsplasser og utdannelsesplasser i 2010 og 2040 

(prognose). Lokaliseringen av ny vekst i befolkningen og arbeidsplasser skjer i tråd med 

arealbruken lagt til grunn i strategien konsept 3C – Bybanebasert videreutvikling av 

transportsystemet i konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren. 

3. Basert på datagrunnlaget under pkt 2 fremskrives RVU 2005 O/D matrisene for 

kollektivtransporten og biltransporten til år 2040. Det brukes vekter med delvis 

påfølgende korrigering for utbygging av store sentrale nye boligområder. 

Fremgangsmåten er nærmere dokumentert i vedlegg 1. 

4. Matrisene for 2040 brukes som underlagsmateriale for å vurdere kvalitativt den fremtidig 

belastningen i det eksisterende kollektivnett og fremtidige alternativ for utviklingen av 

kollektivtilbudet (tidshorisont 2040). I prinsipp vurderes hvor og hvordan 

nettverksalternativene synes å treffe i det regionale transportmarkedet, gitt 250.000 

kollektivpassasjerer i 2040. Alternativene vurdert er nærmere beskrevet i avsnitt VI. 

5. Hvor og hvordan nettverksalternativene treffer i det regionale transportmarkedet vurderes 

med hensyn til (a) flatedekningen til det nye rutenettet målt i antall innbyggere, arbeids- 

og utdanningsplasser innenfor 300 meter hhv. 500 meter gangavstand til kollektivtraséene, 

(b) nettverksomfang, der nettverksomfang er definert som sum (i kilometer) av alle 

traséavsnitt (lenker) som inngår i rutenettverkene. Begrepet brukes for å måle hvorvidt 

nettverket er konsentrert trasémessig sett. Kombinert med opplysningene om 

driftsmessige konsekvenser, indikerer nettverksomfang kvaliteten i rutebetjeningen 

(frekvens), (c) driftsmessige konsekvenser til det nye rutenettet målt i antall vognkilometer 

på årsbasis for å drifte det foreslåtte ruteopplegget, (d) markedsandeler for 

kollektivtrafikken ved iverksetting av variantene og sannsynligheten for å kunne oppnå 

målet om et passasjergrunlag på 250.000 passasjer pr. virkedøgn. 
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6. I forhold til punkt 5 brukes den regionale ATP-modellen som kvalitetssikring på omfanget 

av flatedekningen i de respektive alternativene. ATP-modellen brukes videre i prosessen 

til (a) å kvalitetssikre bruken av vekter ved fremskrivingen av de RVU baserte O/D-

matrisene og (b) å gjennomføre tilgjengelighetsanalyser for forskjellige områder innenfor 

Stavanger regionen. ATP-modellen og dens bruk er nærmere dokumentert i vedlegg 2.      

7. Punktene (1) til (4) utgjør en mer kvalitativ vurderingsprosess i fraværet av en pålitelig 

kalibrert trafikkberegningsmodell for regionen. 

 

 

En av de vitkigste inputdataene for planlegging av kollektivnettet: antatte reisestrømmer (sum 

alle transportmidler) i 2040 (KVU, side 23). 
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V.  Beskrivelse av status 2010 for kollektivtransporten i 
Stavangerregionen  

 

 

Påstigende passasjerer pr. holdeplass i dagens Kolumbus bussnett (i perioden november 2009 

til november 2010) viser dagens viktigste tyngdepunkt for kollektivtrafikketterspørsel: 

bybåndet, Hundvåg, Tjensvoll-Madla og Tasta. (AsplanViak) 
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Dagens rutenett for buss i Stavangerregionen er et resultat av en omfattende ruteomlegging i 

2003. Det nye rutetilbudet ble etablert i stor grad ved å fordele og utnytte den eksisterende 

fragmenterte ruteproduksjonen på en bedre måte. Endringen førte til en forenkling av 

rutenettet med flere og hyppige avganger på hovedrutenettet og flere direkte forbindelser 

mellom ulike bydeler. Det ble bevisst satset på hovedrutene langs de tunge korridorene, som 

bybåndet mellom Stavanger og Sandnes sentrum og fv 509 mellom Tananger og Stavanger 

sentrum.  

Fra 2003 til i dag har passasjertallet økt med ca 35 prosent. Denne passasjerveksten har vært 

konsentrert på hovedrutene i nettverket. Seks ruter står for over 70 prosent av den 

passasjerveksten som ble registrert siden 2003. At hovedrutene fungerer etter intensjonen er 

faktisk den kritiske suksessfaktoren for utviklingen av busstrafikken i Stavangerregionen. Det 

kan videre konstateres at det nye rutetilbudet med frekvensøkninger og enklere rutestruktur 

gir best resultat i de sentrale bydelene i Stavanger kommune. Passasjerveksten i 

nabokommunen Sandnes har vært klart lavere. Dette kan skyldes høyere bilhold og høyere 

markedsandeler for biltrafikken, kombinert med en mer suburban bystruktur. Bussene i 

Stavangerregionen har nå ca. 17 millioner passasjerer årlig, og 50.-60.000 passasjerer på en 

typisk hverdag.  

Etter 2003 er rutetilbudet også utvidet med et etter hvert omfattende ekspressnettverk til 

Forus. Ekspressrutene til Forus har svært ujevnt belegg, selv om passasjertallene er jevnt 

stigende (9 prosent vekst i siste år). Kolumbus har utført brukerundersøkelser på rutene med 

konklusjoner, som viser at passasjerene verdsetter tilbudet: 

 Det er svært høy tilfredshet med x-rutene og det tilbudet de representerer 

 Både avganger og traseer får gode tilbakemeldinger 

 Det er også stor grad av tillit til at de reisende kommer fram i tide 

 Opplevelsen om bord er bra 

 Sjåførene får gode tilbakemeldinger, både når det gjelder kjørestil og serviceinnstilling 

 X-rutene har ført til at brukerne reiser oftere kollektivt i stedet for å bruke bil 

 De som benytter rutene reiser i stor grad daglig 

 Det er små behov for tilpassinger av rutene 
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Utvikling i antall passasjerer på de nyetablerte X - rutene
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Figur x: Passasjergrunnlaget i 2010 og 2011 for de siste 7 nyetablerte X-rutene til Forus. 

(Kolumbus) 

 

Dagens flybussrute Stavanger sentrum – Madla - flyplassen kjøres med avganger hvert 20. 

minutt og har årlig i overkant av 200.000 passasjerer (kilde: Avinor).   

Bussparken er moderne med lavgulvsbusser (komfortable seter med høye seterygger og 

klimaanlegg). Praktisk talt alle bussene i byområdet er fra 2008 eller nyere. Rogaland 

Kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) er også første kollektivselskap i landet som har satt i drift 

dobbeldekkerbusser i bytrafikk. Disse gir svært mange sitteplasser og er blitt populære. 

Utslippsmessig tilfredsstiller bussene de siste EU-krav og i vognparken finnes også 35 

naturgassbusser. 

I de siste årene har Kolumbus satset strategisk på bruken av informasjonsteknologi (bl.a. 

introdusering av egne apper) for å gjøre rutetilbudet mer tilgjengelig på det vis. Et prosjekt for 

å introdusere sanntidsinformasjon ved holdeplassene og om bord til kjøretøyene er i gang, 

med første iverksettelse i 2012. 

Driften av rutenettet skjer fortsatt relativ tradisjonelt i Stavangerregionen ved at bussen ikke 

disponerer en infrastruktur som garanterer en gjennomgående prioritert fremføring av bussen 

uavhengig av veitrafikken for øvrig, annet enn på relativt korte delstrekninger. Det nylig 

åpnede midtstilte kollektivfeltet i Hillevåg, som også har bussprioritering gjennom 

rundkjøring, er i så måte et viktig steg i riktig retning. Neste byggetrinn er allerede påbegynt. 

Lokaltogtilbudet mellom Stavanger og Egersund ble fra og med 2010 utvidet ved at det ble 

introdusert kvartersfrekvens på virkedager mellom Stavanger og Sandnes. NSB rapporterer en 

passasjerøkning på 30 prosent ved høsttellingen 2011. Med utgangspunkt i data fra den 

regionale reisevaneundersøkelsen i 2005 medfører denne økningen at opp mot 10.000 

passasjer bruker Jærbanen på en typisk hverdag.  
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Utvikling i reisevaner og det regionale transportmarkedet 

Det er gjennomført to befolkningsundersøkelser av reisevaner i Rogaland, begge omfatter ti 

kommuner på Jæren og deler av Ryfylke1 (RVU Jæren). Undersøkelsene ble gjennomført i 

1998 og 2005. Undersøkelsen for Jæren skal repliseres i 2012. I det følgende vil vi framheve 

noen trekk fra RVU Jæren og se dette i lys av resultater fra den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen og undersøkelser av reisevaner knyttet til enkeltvirksomheter. 

RVU Jæren viste at kollektivtrafikkens markedsandel i Stavangerregionen var relativ stabil i 

perioden 1998 til 2005. Undersøkelsen viste en svak nedgang i andelen kollektivreiser (buss, 

tog og båt) fra 8,3 i 1998 til 8,0 prosent i 2005, denne forskjellen er imidlertid ikke statistisk 

signifikant. I en periode med sterk regional befolkningsvekst (nærmere 27 000 innbyggere) og 

positiv økonomisk konjunktur med tilhørende velferdsvekst har kollektivtransporten med 

andre ord holdt stand.    

Som vist til i takstutredningen fra 2007 gjemmer det seg en del variasjon bak disse tallene. 

Nasjonale reisevanedata viser at befolkningen stadig foretar lengre reiser. Mens 

gjennomsnittlig reiseavstand samlet sett i 1992 var 19 minutter var den gjennomsnittlig 4 

minutter lengre i 2009, dvs. 23 minutter. Undersøkelsene av reisevaner på Jæren viste en 

signifikant økning i gjennomsnittlig reisetid fra 1998 til 2005. Gjennomsnittlig reiseavstand 

på Jæren var i 2005 16 minutter. Det har vært en signifikant reduksjon i gangandel som 

motsvarer økning andel som benytter bil som passasjer eller fører der endringen også er 

signifikant. Figur 1 er basert på RVU Jæren i 2005. Den viser at hoveddelen av fotgjenger- og 

sykkelreisene er under 20 minutter. Det samme gjelder bilreisene. Andelen reiser med buss er 

derimot høyere på en avstand mellom 10 og 20 minutter for så å avta. Andelen bussreiser tar 

seg opp igjen når reisen varer lengre enn 40 minutter. Tilsvarende undersøkelser i 

enkeltbedrifter viser tilsvarende trekk. Jevnt over kan det se ut til at kollektivtransporten 

(særlig båt- og jernbanetransporten) har en økt konkurransekraft på lengre reiser, men sliter 

med å konkurrere med andre transportmidler på mellomlange avstander mellom 20 og 40 

minutter. 

 

                                                 

1 Undersøkelsen omfattet kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Strand, Klepp, Hå, 

Gjesdal og Time.  
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Figur 1. Reiseavstand i tid fordelt på transportmiddel i Stavangerregionen i 2005. Prosent  

RVU Jæren fra 2005 viser videre tydelig hvordan trafikken til/fra Stavanger sentrum skiller 

seg ut med relativt lavt bilandel (44 prosent mot 71 prosent andel i hele regionen i 2005) og 

høy kollektivandel (25 prosent i 2005). Kollektivandelen har dessuten økt fra 1998 til 2005 

både i Stavanger og Sandnes sentrum (begge pluss 3 prosent). Sammen med den lave 

bilandelen til/fra Stavanger sentrum og den synkende bilandelen til/fra Sandnes sentrum 

antyder dette hvor godt kollektivtransporten konkurrerer på sentrumstrafikken.  

Kollektivtrafikkens markedsandel har utviklet seg forskjellig i ulike aldersgrupper fra 1998 til 

2005. I aldersgruppene 13 til 17 år, 30 til 44 år og 60 år og eldre har andelen gått ned med 

henholdsvis to og ett prosentpoeng. Det betyr passasjergrunnlaget for kollektivtransporten i 

disse aldersgruppene har gått ned med opptil 25 prosent. I aldersgruppen 18 til 29 år kan det 

derimot konstateres en vekst på to prosentpoeng, mens aldersgruppen 45 til 59 år er uendret. 

Tallene kan tolkes dit hen at kollektivtransporten i større grad lykkes med å knytte til seg 

unge voksne eldre enn 18 år. Samtidig mistet kollektivtransporten noe av sitt fotfeste i 

aldersgruppene over 30 år, aldersgrupper med høy betalingsevne, men også høye krav til 

tilbudskvalitet.
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Reiser etter formål og transportmiddel 

Ved å krysse reiseformål med transportmiddel i RVU Jæren har vi muligheten til å gå enda nærmere inn på hva som ligger bak endringene fra 

1998 til 2005. Det mest interessante er først og fremst å ta for seg arbeidsreiser, handlereiser og besøk/fritid ettersom disse utgjør hovedtyngden 

av våre reiser. Resultatene er vist i tabell 1.  

Færre oppgir i RVU Jæren fra 2005 å aldri bruke bil til arbeid, og dette reflekteres også i realisert reiseatferd ettersom nesten 2 % flere 

arbeidsreiser gjennomføres med bil (som fører) i 2005 sammenlignet med 1998. Andelen som sitter på med andre i bil synker svakt, og selv om 

differansen er for liten til at vi kan slå fast noe sikkert er det utvilsomt at utviklingen ikke går i ønsket retning. Kollektivandel synker med over 3 

%, mens det derimot spores en positiv utvikling når det gjelder sykling til jobben (opp 2,2 %).  

For handle/ærend og besøk/fritid ser vi en kraftig nedgang i turer til fots og det er i hovedsak dette som forklarer nedgangen for dette 

transportmiddelet i undersøkelsen totalt. I begge tilfeller erstattes fotturene for det meste av bilturer, enten som fører eller passasjer. 

Tabell 1. Formål med reisen fordelt på hovedreisemiddel, sommer og endring fra 1998 til 2005. Prosent. Vektet. (Kilde: RVU Jæren 1998 og 

2005) 

 Arbeid Skole 
Handlereise, 

ærend 
Hente, bringereise Besøk, fritid Tjenestereise Annet formål 

 2005 
+/- fra 
1998 

2005 
+/- fra 
1998 

2005 
+/- fra 
1998 

2005 
+/- fra 
1998 

2005 
+/- fra 
1998 

2005 
+/- fra 
1998 

2005 
+/- fra 
1998 

Til fots 6.3 -1.2 21.0 -0.5 11.9 -3.5 3.4 -0.6 19.0 -5.2 3.4 -0.6 10.1 -4.0 

Sykkel 9.2 2.2 15.3 -2.0 3.7 0.2 2.0 0.1 7.2 -0.6 2.4 -0.4 3.8 2.0 

Moped/Motorsykk
el 

1.6 1.2 3.0 2.2 0.5 0.2 0.2 0.1 1.5 0.8 0.2 0.2 1.2 0.7 

Bil (fører) 70.0 1.9 15.5 -1.0 70.4 1.6 90.2 -0.4 50.2 1.2 82.4 4.0 63.1 6.7 

Bil (passasjer) 4.3 -0.8 5.4 -2.1 9.1 2.1 3.5 1.0 14.6 3.3 3.6 0.1 11.5 -3.1 

Buss/tog/båt 7.3 -3.1 38.9 3.1 3.8 -0.6 0.7 0.1 6.4 1.0 3.8 -0.5 9.5 0.6 

Annet 1.2 -0.1 0.8 0.4 0.7 0.1 0.1 -0.2 1.1 -0.4 4.2 -2.8 0.9 -2.9 

 100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 
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Utviklingen i ruteproduksjonen 

Basert på statistikk fra Kolumbus presenteres i figur 1utviklingen i antall vognkilometer som 

blir produsert fra 2001 til 2010 i Rogaland og fordelt på Nord-Rogaland, Sør-Rogaland (sum 

Stavangerregionen og Dalane) og Ryfylke. Det ble samlet produsert nærmere 20 600 000 

vognkilometer i Rogaland i 2010. Utviklingen viser at det har vært en økning i 

kilometerproduksjon fra 2001 til 2006. I 2006 og 2007 avtok produksjonen noe, men den tok 

seg opp igjen i 2008 for så å avta i 2009 og øke igjen i 2010. Samlet har det vært en vekst i 

produksjonen i perioden 2006 til 2010 på 2,1 prosent. 

Andelsmessig har produksjonen innenfor de tre delområdene vært relativ stabil. Sør-

Rogalands andel av produksjonen var i 2010 69,7 prosent, Nord-Rogaland 22,2 prosent og 

Ryfylke 8,1 prosent. Til sammenligning var Sør Rogalands andel av produksjonen i 2001 68,8 

prosent, Nord-Rogaland 20,7 prosent og 10,5 prosent.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ryfylke 1959 1969 1969 1928 2128 1832 1804 1752 1673 1673

Nord Rogaland 3861 3861 3861 3948 4206 4568 4568 4568 4568 4568

Sør Rogaland 12842 13037 13557 13925 13989 13759 13620 14087 14082 14340
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Figur 21. Utviklingen i antall vognkilometer i Rogaland fordelt etter område, antall 1000 

vognkilometer. (Kilde: Kolumbus) 

Figur 2 synliggjør den relative veksten i produksjonen i Sør Rogaland først og sist i perioden, 

og veksten i produksjonen i Nord Rogaland i midten av tidsperioden. 
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VI. Alternative busstilbud som er utredet i planen 
 

Alternativene som er utredet består av et oppgradert busstilbud for KVUens konsept 1 – 

Systemoptimalisering og et sterkt oppgradert busstilbud for KVUens konsept 3A – Buss- og 

jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet. 

 

VI.1 Prinsippene bak utformingen av busstilbudene 

 

Tanken bak utformingen er at busstilbudet i de to respektive konseptene bygger på samme 

rutestruktur, men med ulik grad av fremkommelighetstiltak. Busway-traséene forutsettes å ha 

en høyere standard på holdeplasser med billettautomater etc. 

 

I deler av rutenettet benyttes ulike traséer, men dette utgjør ingen betydelige forskjeller på 

nettverksnivå. Dette gjør at konsept 1 – Systemoptimalisering er en lettere versjon av konsept 

3A – Buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet slik at den enten kan være 

et billigere alternativ til konsept 3A, eller ses på som første trinn av en trinnvis utbygging til 

et fullverdig 3A-konsept. 

Mer grunnleggende sett skisseres i planen en strategi der dagens konvensjonelle busstilbud 

kan utvikles til et buss-system i Konsept 1 Systemoptimalisering og et busway-system i 

Konsept 3A – Buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet. Forskjellen de tre 

nivåene kan defineres på følgende vis:  

 Dagens busstilbud betegnes som konvensjonell med utgangspunkt i at kun begrensete 

investeringer er aktuelt foretatt i infrastrukturen og på grunn av manglende helhetlig 

prioritering fremfor biltransporten. En differensiering de ulike elementene i 

rutetilbudet er allerede foretatt (stamruter, X-ruter, nattbuss).     

 Buss-systemet er et høyverdig busstilbud der tilbudets enkeltkomponenter (rutetilbud, 

holdeplasser, kjørevei, drift, kjøretøy med mer) fungerer som et helhetlig tilbud. Et 

minstekrav til systemet er at bussen er tilstrekkelig prioritert fremfor biltransporten 

ved hjelp av ulike trafikktekniske og infrastrukturmessige tiltak, men ikke med samme 

fremkommelighetsstandard som i konsept 3A.  

 Busway-systemet er et høyverdig og arealstrukturerende transportsystem basert på 

moderne bussteknologi. I planleggingen av busway-systemet forutsettes prioritering 

fremfor biltransporten, etablering av uavhengige busstraseer der det er behov for og 

videre et hensyntagen til og en integrering av relevante perspektiv knyttet til en ønsket 

byutvikling.  Buswaytraséene vil ha høy standard holdeplasser ingen om bord 
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billettering på bussene. Kjernen i konseptet er en ”L”-formet Busway-strekning 

Kvernevik-Stavavnger sentrum-Fv44-Kvadrat-Sandnes-Sandnes Øst. 

Ved utformingen av busstilbudet i de to konseptene har målet vært å utnytte bussens sterke 

sider ved å; 

 Utforme et nettverk med sterk nettverkseffekt som gir mange reisemuligheter uten å 

måtte bytte buss underveis. 

 Prognoser for faktiske reisestrømmer i et 2040-perspektiv skal være det bærende 

prinsippet for utformingen av rutenettet med høyfrekvente stamruter i de tyngste 

korridorene. 

 Utnytte bussens fleksibilitet ved å investere mest i fremkommelighetstiltak der dette er 

viktigst, mens tiltakene gjøres mest mulig kostnadseffektive der 

fremkommelighetsproblemene ikke ventes å bli betydelige, eller der hvor enklere 

tiltak som trafikkstyring gir tilstrekkelig effekt. 

 Benytte en busway-strategi hvor Buswayrutene både kjøres i separat vegnett og i 

blandet trafikk (eksempelvis i boligområder).  

 Todele rutenettet med (a) en grunnstruktur hhv. et stamrutenett som også vil ha en 

strukturerende effekt på arealbruken og (b) et separat etterspørselsstyrt 

ekspressbussnett til Forus-området med formålet om å øke områdets tilgjengelighet i 

rushperiodene. Eksempler for en slik strategi for utviklingen av rutenettet er Oslo og 

Akershus, Bergen, London,  

 Bruke tilpasset bussmateriell hvor sitteplasser prioriteres foran ståplasser og med gode 

miljøkvaliteter. 

 

Med disse prinsippene får vi en robust utforming av busstilbudet med tilhørende nettverk. 

Robust på det vis at investeringer i infrastruktur og driftstilbudet løpende kan tilpasses den 

reelle utviklingen med hensyn til befolkningsutvikling og kundegrunnlag i 

Stavangerregionen mot 2040. Det etableres dermed et system som har tilstrekkelige reserver 

oppover når det gjelder passasjerkapasitet og tilbudsstandard. Samtidig er det mulig å justere 

systemet slikt overinvesteringer i infrastruktur kan unngås. 
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VI.2 Utformingen av bussrutenettet  

Som nevnt ovenfor deles rutenettet i en grunnstruktur hhv. et stamrutenett og et separat 

etterspørselstyrt ekspressbussrutenett til Forus-området, samt separat flybussnett. 

 

Flatedekning i kollektivnettet i 2040 - buss og tog  (AsplanViak) 
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Om grunnstrukturen/stamrutenettet  

Stamrutene (Buswayrutene og øvrige hovedruter) som utgjør grunnstrukturen er bærebjelken i 

nettverket ved at disse driftes med høy frekvens, lange åpningstider og alle dager.  

 Disse rutene markedsrettes konsekvent mot korridorer med høy passasjeretterspørsel 

og rettet mot Stavanger og Sandnes sentrum som regionens viktigste 

kollektivknutepunkt. Høy passasjeretterspørsel betyr at stamrutene må betjene 

korridorer som gir en god blanding i passasjergrunnlaget med hensyn til de ulike 

reiseformål. Stamrutene retter seg derfor mot markedet for arbeidsreiser, skolereiser, 

handlereiser, fritidsreiser og typer reiser ellers. På det vis får stamrutene en 

etterspørsel nesten døgnet rundt alle dager pr. året.   

 Effekten av ruteomleggingen i Stavangerregionen etter 2003 viser at satsingen på 

stamruter er den sentrale forutsetningen for å få økt passasjertallet i bussnettverk. 

Tilsvarende erfaringer med stamrutebaserte bussnettverk er gjort i andre byregioner i 

Norge og i Europa ellers som Kristiansand, Jönköping, Utrecht, Rouen, Stockholm og 

Berlin. I markedsføringen av slike nettverk av stamruter brukes i mange byer ”metro”-

begrepet for å synliggjøre en kvalitet i rutenettet vanligvis assosiert med banebaserte 

kollektivtilbud.   

 Ved å satse på et stamrutenett med en høy standard på infrastruktur (tilsvarende 

busway) vil nettverket kunne ha en styrende effekt på arealbruken. Det betinger at 

kollektivtilbudet etableres som et ”fortrinns”-system fremfor biltransporten i 

korridorer betjent av stamruter og mot de to hubene Stavanger og Sandnes sentrum.  

 I konsept 3A oppgraderes de viktigste stamrutene til Busway-ruter. 
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Konsept 1 – Systemoptimalisering – tidshorisont 2040 

 Hovedalternativ Forbedret konsept 1, med utstrakt bruk av ekspressbuss til/fra 

Forusområdet.  

 

 

 

Systemoptimaliseringskonsept – Buss- og jernbanebasert videreutvikling av 

transportsystemet – tidshorisont 2040 (RFK) 
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 Hovedalternativ Forbedret konsept 3A, med utstrakt bruk av ekspressbuss til/fra 

Forusområdet.  

 

 
 

Konsept 3A – Buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet – tidshorisont 

2040 (RFK). 
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Ruteopplegg felles for konseptene 

 Hovedruter har 4 til 8 avganger pr time  

 X-ruter til Forus har hovedsakelig 4 avganger pr time 

 Frekvenser kan og bør imidlertid forløpende endres i tråd med etterspørsel! 

 Separat flybussnett 

a. Stavanger sentrum – Madla - flyplassen (3x pr time) 

b. Stavanger sentrum - Fv44 – Forus - flyplassen (4x pr time) 

c. Sandnes sentrum - Forus- flyplassen (4x time) 

 

I konsept 3A kommer i tillegg: 

 

 Bussgate Tjensvoll-Madlamark 

 Bussgate gjennom Jåttåvågen og busstunnel under Hinna Kirke 

 Mer omfattende busstrasé i krysset Jåttåvågen/Diagonalen 

 Egen bussgate mellom Kvadrat og Oalsgata 

 Rute 5 har sørlig endepunkt på Kvadrat istedenfor Sola 

 BUSWAY-ruter: 

BW 2 Tasta-Sandnes Øst* 

BW 3 Viste Hageby-Bogafjell* 

På et senere stadie (med ytterliggere oppgradering av infrastruktur):  

BW 1 Hundvåg-Kvadrat  

BW 5 Hundvåg-Madla-UiS-Bybåndet sør 

 

*) alternativt omkoblet til: 

 BW2 Tasta-Bogafjell 

 BW3 Kvernevik-Sandnes Øst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvens på hovedrutene (3A,2040). Ant. Avganger pr. time pr. retning, dagtid. 
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Busway Nord-Jæren 

 
 

 

Ryggraden i det nye bussnettet vil bli en Busway-”L” fra Sunde, langs Fv509, Fv44 og til 

Sandnes Øst. En naturlig utvidelse vil kunne være strekningen Jåttåvågen-Ullandhaug-Madla 

og sentrum-Hundvåg. 

 

Dette vil utgjøre en grunnstamme som fanger opp de viktigste kollektivmarkedene – og 

reisetsrømmene – i byområdet. Det vil også være strekninger som er viktige i forhold til 

fremtidig arealbruk og fortetting. 
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Busway Nord-Jæren + øvrig stamrutenett = helhetlig nettverk 

 

 

Sammen med Busway ”L”-strekningen vil også de øvrige viktige kollektivkoridorene få 

kollektivfelt (markert stiplet orange i kartet over). I sum legger dette grunnlaget for et 

helhetlig kollektivnett med høy standard og god fremkommelighet. Også andre strekninger 

(eksempelvis til Tasta) vil også få fremkommelighetstiltak, men da i form av punkttiltak 

(trafikkstyring og evnt kortere avsnitt med egne felt, jfr. SINTEF-rapport ”Sikring av 

fremkommelighet for busser i Stavanger og Sandnes”). 
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Om ekspressbussnett til Forus (X-ruter) 

Med X-rutene til Forus etableres et separat etterspørselsstyrt ekspressbussnett til Forus-

området med formålet om å øke områdets tilgjengelighet i rushperiodene. X-rutene fungerer 

som et supplement til grunnstrukturen. 

 Formålet med ekspressbussnettet er å kunne tilby raske og effektive arbeidsreiser i 

Stavangerregionen mellom bosted og Forusområdet direkte uten for store omveier og 

overganger. Ekspressbussrutenett tilbyr dermed en kvalitet for arbeidsreiser til 

Forusområdet som det ikke er mulig å oppnå i stamrutenettet.  

 Kolumbus brukerundersøkelser viser at dagens X-rutenett verdsettes høyt av 

passasjerene. 

 Dagens X-ruter til Forus har økende passasjertall, men fortsatt betydelige forskjeller 

rutene imellom. 

Ekspressbussrutenettet til Forus forutsetter en konsentrasjon i arealbruken langs traseene 

innenfor Forus-området til ekspressrutenettet. Ekspressbussrutenettet vil ikke kunne betjene 

de delene av Forus-området med perifer beliggenhet til traseene til ekspressbussrutenettet.  X-

rutene er forutsatt å følge kollektivaksen Lagervegen-ny bussbru (over E39)-Forussletta-

Kvadrat. 
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Registrering av reisetrømmer til Forus (SSB/Kolumbus, 2005, vedlegg 7) som igjen danner 

grunnlaget for utarbeidelsen av et fremtidig utvidet X.-rutenettverk til Forus (øverst) 

(RFK/Kolumbus). 
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Om flybussnett til flyplassen 

Flybusstilbud i Norge drives som hovedregel på rent kommersielt grunnlag. I Rogaland er 

dette tilfellet både på Stavanger Lufthavn og til Haugesund Lufthavn. Dette er mulig fordi den 

eksklusiviteten et slikt tilbud innebærer i form av kort reisetid, få stopp, bussmateriell med 

langrutestandard, skilt fra ordinære reisende, hentes ut i økt betalingsvillighet gjennom egne 

flybusstakster. Dette er også lagt til grunn ved utformingen av ekspressbussrutenettet til 

flyplassen i begge konseptene. I tillegg til en videreføring av dagens flybussrute (3 avganger 

pr time) økes tilbudet til hele 11 avganger pr time ved at det etableres to nye flybussruter til 

hhv. Stavanger og Sandnes sentrum via Forus. Avinors reisevaneundersøkelse og egen 

utredning om fremtidig flybussbetjening er benyttet som input ved utforming av disse nye 

rutene. 

I en fremtidig situasjon med kollektivfelt på motorveien vil dette kunne bli en attraktiv trasé 

mellom Stavanger sentrum og flyplassen (vist stiplet på kartet under), som vil kunne gi svært 

gode kjøretider for flybussen.  

Flybussrutene forutsettes å bruke egne flybusstakster (men med overgangsordninger mot 

øvrig rutenett). Med de høye kollektivandeler som er lagt til grunn i KVUen vil også 

kundegrunnlaget for flybuss bli vesentlig bedre enn i dag og det forutsettes derfor at 

utvidelsen i flybusstilbud som skisseres i begge konsept drives ut fra et kommersielt grunnlag 

og derfor ikke krever offentlig tilskudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til fremtidig flybussnett til Forus, Sandnes og Stavanger via Madla, Fv44 og evnt. via 

motorveien. 
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Infrastrukturtiltak i konsept 1 (systemoptimalisering) og konsept 3A (mill.kr) 

Inkl. grunnerverv, usikkerhet +/-25%  

 

Strekning og tiltak Konsept 1 - 

systemoptimalisering 

Konsept 3A 

Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UiS 

(bussgate Tjensvoll, kollektivfelt 

Bekkefaret inkl. utvidelse av 

Hillevågstunnelen) 

 450 

UiS-Diagonalen-Gauselvågen, 

kollektivfelt 

 160 

Bybåndet (Fv44) fra 

Breidablikkvegen til Sandnes 

sentrum inkl lang kulvert 

Smeaheia, tunnel Hinna-

Jåttåvågen, kollektivfelt/Busway 

 1960-2520* 

Bybåndet (fv44) fra 

Breidablikkvegen til Sandnes, men 

uten tiltak mellom Kvardat og 

Oalsgata og kun halve kostnad for 

Oalsgata lagt inn.  

1570  

Rv/Fv 509 Kannik-Jåsund, 

kollektivfelt/Busway inkl. 

busstunnel under Kannik 

 1110 

 

Samme, men uten ny Hafrsfjord 

bru 

970  

Sandnes sentrum-Vatnekrossen- 

Sviland, kollektivfelt/Busway 

520 520 

Hoveveien Nord, kollektivfelt   260 

Buøy-Austbø, kollektivfelt  260 

Rullefortau Fv44 Paradis st. til 

SUS 

 0-100* 

E39 motorveien Bekkefaret-

Solasplittkrysset, kollektivfelt, inkl 

tunnel for sykkelstamveg 

270 270 

Sum (avrundet) 3300 

(hvorav grunnerverv: 800) 

5000-5600 

(hvorav grunnerverv: 

opptil 1300**)  
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Øvrige trafikkstyringstiltak og kortere avsnitt med kollektivfelt/punkttiltak etc. er ikke 

inkludert i tallene over.  

 

*) For strekningen Kvadrat-Sandnes er lagt inn to alternativer: ett kostbart via kulvert 

Vibemyr-Oalsgata og et rimelig med mindre tiltak i Postvegen. Disse representerer 

ytterpunktene i mulige løsninger på strekningen. På samme måtte er sumtallen for konsept 3A 

lagt inn både med og uten gangtunnel Paradis-SUS. **) Tallet angir anslått 

grunnervervskostnad for dyreste traséalternativ Kvadrat-Sandnes. 

 

 

 
Forslag til tunnel for buss i Kannik, mellom Jernbanevegen/Olav Vs gate og Madlaveien. 

(AnkoNova) 
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Gangtunnelforbindelse mellom SUS og Paradis stasjon og bussholdeplass på Lagårdsvegen. 

(AnkoNova) 

 
Forslag til ny traséføring for hovedrute sentrum-SUS-Tjensvoll-UiS, via egen busskulvert på 

Tjensvoll og kollektivfelt Hillevågstunnelen-E39. (AnkoNova) 
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Ulike trasévalg på Hinna: via Jåttåvågen (øverst) og via Hinna sentrum (nederst). Begge 

traséer delvis i tunnel. (AnkoNova) 
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Forslag til traséføring, i kulvert, for Busway mellom Smeaheia og Oalsgata. (AnkoNova). 
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Hillevåg – først i Norge 
 

Det midtstilte kollektivfeltet som nylig er åpnet i Hillevåg viser på mange måter hvordan et 

Busway-nett kan bygges. Med midtstilt kollektivfelt og rundkjøring med bussprioritering er 

de viktigste tiltakene på plass. Et buswaysystem vil i tillegg få en høyere standard på 

holdeplassene med billettautomater, sanntidsinformasjon og tydelig profilering. En viktig 

forskjell mellom ordinært kollektivfelt og Busway er dessuten at en Busway-trasé også har 

fremkommelighetstiltak i kryssene. 
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(Statens Vegvesen) 

 
 

Den nye rundkjøringen med bussprioritering er først i sitt slag i Norge. Her har 

Adresseavisen fanget nyheten. 

 

 

 

 
Midtstilt kjørefelt for buss i Busway Nantes (F). (RFK) 

 



 38 

 
Vekslende utforming av kjørefelt for Busway i Rouen (F). (RFK) 

 

 
 

Lysprioritering av buss i buswaysystemet Fastrack i Kent Thamesside (UK). (RFK) 



 39 

 
 

 

 

 

Eksempel på samspill mellom kollektivtrafikktilrettelegging og arealbruk i Kent Thamesside 

(UK). Eksklusiv Busway-trasé ferdigstilt og satt i drift gjennom nytt utbyggingsområde. 

(RFK) 
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Bussmateriell 
 

 
Solaris Urbino (Solaris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Hool leddbuss særlig designet for Busway (visCo CG) 



 41 

 

I utgangspunktet er Buswayrutene 2 og 3 tenkt kjørt med 24-meters leddbusser, de øvrige 

hovedrutene (1-7) med ordinære 18-meters leddbusser. 

 

Det må imidlertid understrekes at bussnetteverket har stor fleksibilitet. Etterspørselen vil til 

enhver tid bestemme valget av buss-størrelser. Oppnås ikke antatte passasjervolum, reduseres 

busstørrelsen, oppstår kapasitetsproblemer økes busstørrelsen. Dette vil i praksis skje ved 

omdisponering av allerede tilgjengelig materiell, eller ved å styre nyanskaffelser mot større 

eller mindre materiell. Disse justeringene kan skje både ved inngåelse av nye 

anbudskontrakter (hvert 5. til 7. år) eller underveis i anbudsperioden. 

 

24-meters busser krever i utgangspunktet ikke spesielle tilpasninger av vegnettet. Lengden 

krever imidlertid forlengelse av holdeplasser. I mange byer brukes slike busser i blandet 

trafikk i ordinært vegnett (bl.a. Hamburg, Zürich, Luzern). Dobbeldekkere med høyde på 4-

4,2 meter krever heller ikke særlige infrastrukturtiltak, ut over utvidet høydeklaring under 

jernbanebrua ved Ruten i Sandnes (ikke kostnadsberegnet). Dobbeldekkere er heller ikke 

aktuelt for rute 4 da undergangen i Saxemarka under motorveien er for lav. 

 

 

 
Viseon dobbeldekkerbusser for bytrafikk (visCo CG) 

 

Tabell: Ulike buss-størrelser. 

 

Busstype Egenskaper  

12-meters buss Standard bybuss med typisk 

35 - 40 sitteplasser og 2 

doble dører (aktuell utføring 

på Nord-Jæren). 

Den vanligste busstypen i 

bytrafikken på Nord-Jæren i 

dag. 

13-15-meters buss Tilsvarende utføring som 12-

meters buss, men lenger og 

derav med større 

passasjerkapasitet (opptil 50 

I mange større byer 

(deriblant på Nord-Jæren) er 

denne busstypen blitt mer og 

mer vanlig det siste tiåret. 
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- 55 sitteplasser). 

18-meters leddbuss Standard leddbuss med 

typisk 50-55 sitteplasser og 

tre dører (aktuell utføring på 

Nord-Jæren) 

Den vanligste typen leddbuss 

for bytrafikk. Har gradvis fått 

større utbredelse i Norge 

siden sent 70-tall (fra 1992 

på Nord-Jæren). Tatt i bruk 

for alvor på Nord-Jæren fra 

2008. 

24-meters leddbuss Toleddet leddbuss med 

typisk 60-65 sitteplasser. 

Suveren på kapasitet særlig 

m.h.t. ståplasser. 

Lansert det siste tiåret og får 

stadig større utbredelse. Den 

busstypen som kommer 

nærmest bybanemateriell 

m.h.t. kapasitet. Krever i 

prinsippet ingen særlig 

tilrettelegging i vegnettet, 

men naturlig nok lengre 

holdeplasser. 

13-14 meters 

Dobbeldekkerbuss 

Kolumbus er først i Norge 

med denne busstypen i 

bytrafikk. 3 busser med 81 

sitteplasser har vært i drift 

siden 2008. Suverene med 

hensyn til komfort og antall 

sitteplasser. Kan gi noe 

lengre holdeplassstid, men 

erfaringene på Nord-Jæren er 

så langt gode. 

Svært vanlig i Storbritannia, 

men også utbredt i bl.a. 

Berlin, Hongkong, 

Singapore, Las Vegas, 

Toronto, Vancouver og 

Sveits. Gir svært høyt antall 

sitteplasser i forhold til hvor 

stor plass bussen tar i 

gatenettet og på holdeplass. 

Krever tillatt høyde på 4 - 

4,20 meter. 

 

Guided Busway 

 

Som alternativ til konvensjonell styring av bussene bruker enkelte Busway-system enten 

ekstra fysiske styringshjul som følger betongkant langs vegbanen, eller andre former for 

teknologi for styring av bussen. I Rouen (F) blir eksempelvis bussene guidet av et optisk 

styringssystem som gjør at bussene eksakt stopper inntil holdeplassenes perrongkant. I Nantes 

(F) oppnås eksempelvis samme  effekt ved at perrongkanten er utformet slik at dekkene ikke 

skades ved at sjåføren bevisst stopper helt inntil, sammen med at bussene er utstyrt med 

automatisk utfellbar rampe for barnevogner og rullestoler. Nytteverdi og relevans for Nord-

Jæren av slike tiltak er ikke vurdert nærmere i denne rapporten. 

 



 43 

 
Automatisk utfellbar rampe på Busway-bussene i Nantes (F) (RFK) 

 

Alternative drivstoff 
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Utslipp fra busser er dramatisk redusert siden 1992 (SINTEF) 

 

 

 

Alternative driftstofftyper for buss: 

 Diesel 

 Biodiesel eller Biomass-to liquid (BTL) 

 Hybrid (diesel eller biodiesel/elektrisk) 

 Compressed natural gas (CNG) – Biogass – Våtgass, Liquefield Natural Gas (LNG) – 

Brenselcelle (Fuel Cell) eller Hydrogen fuel cell (Hydrogen er et alternativ på lang 

sikt) – Hybrid (fuel cell/electric) 

 Bioetanol 

 Elektrisk (batteri eller kjøreledning) 

(kilde: SINTEF) 

 

 

 
(SINTEF) 

 

 

Det vises ellers til SINTEF-notatet ”Beskrivelse av dagens busser og kapasitet i 

bussfelt”(vedlegg 6). 

 

 

 



 45 

 

Holdeplasser og profilering 
 

Det vil være viktig å gi et busway-nett en tydelig profilering både på holdeplasser og på 

bussene. Holdeplassene må utrustes med høykvalitets leskur, sanntidsinformasjon og 

billettautomater. Buswayrutene forutsettes kjørt uten ombordbillettering for å redusere 

holdeplasstiden. I likhet med et bybanenett vil også avstanden mellom holdeplassen bli lenger 

enn tilfellet er i dag. Alt dette for å øke reisehastigheten og bedre regulariteten. 

 

 

 

 
 

Holdeplasser i Busway-nett i Nantes (øverst) og Rouen (nederst).Stripene i vegdekket er det 

optiske guidings-systemet som ved hjelp av et kamera montert i bussen styrer den automatisk 

inn til perrongkanten. (RFK) 
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Større terminal i Busway-nettet i Rouen (F) (RFK) 

 

 
Større holdeplass langs Busway-strekningen i Nantes (F). (RFK) 
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Holdeplass på Fastrack-nettet i Kent Thamesside (UK). Holdeplassene er utstyrt med 

sanntidsinformasjon og billettautomater. (RFK) 
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Kolumbus har satset mye på nye informasjonskanaler som reiseplanlegger som App og har 

under utvikling sanntidsinformasjon-system. Dette og lignende virkemidler blir også viktig i et 

fremtidig høyverdig Busway-system. 
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Dobbeldekkerbuss til Aalen (D) med 97 sitteplasser og 38 ståplasser. Bussen er 14 meter lang 

og tilfredstiller Euro V utslippskrav. (OVA) 

 

 

 

VI.4 Vurdering av kapasiteten i bussnettverkene 

 

Kapasiteten i et buss-system bestemmes primært av frekvens og hvilke typer bussmateriell 

som benyttes, men også av i hvor stor grad bussene sikres uhindret fremføring uavhengig av 

ruhstidsproblemer og uhensiktsmessig lange holdeplassopphold. 

I Interreg-prosjektet Hi-Trans (hvor Rogaland Fylkeskommune, Stavanger og Sandnes 

kommuner, Jernbanverket, NSB, Statens Vegvesen samt internasjonale partnere deltok) anses 

en frekvens på 1 avganger pr minutt å være fullt gjennomførbart i én og samme trasé (enda 

hyppigere avganger er også mulig, men til slutt vil turtettheten gå ut over regulariteten). 

SINTEF opererer med en maks. ønskelig frekvens på 70-75 busser pr. time (vedlegg 6). I dag 

har vi opptil 40 avganger pr time (Lagårdsveien) og i Trondheim finnes eksempel med 100 

bussavganger pr time pr retning i ett og samme kollektivfelt. (kilde: Kolumbus/SINTEF). Den 

busstypen som samlet gir størst passasjerkapasitet er 24-meters leddbusser. Kapasiteten 
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avhenger noe av bussens detaljutforming, men også hvor mange ståplasser man anser som 

akseptabelt rent komfortmessig. Ulike kilder anslår ulike tall; 

 105 passasjerer pr buss (KVU Jæren) 

 127 passasjerer pr buss (Zürich – ”Kundeoptimaler Auslastung”) 

 150 passasjerer pr buss (Jernbaneverket) 

 190 passasjerer pr buss (maksimum tillatt – kun av teoretisk interesse og ikke benyttet 

i sumtallene under. Eksempler med enda høyere kapasiteter finnes også utenfor 

Europa) 

I tabellene under er benyttet kapasitetstallet på 127 pass. pr 24-meters leddbuss (jfr. Zürich). 

Dette er noe høyere enn tilsvarende tall benyttet i KVUen (105 pass. pr. buss). 

Med en avgang pr minutt gir dette teoretiske timeskapasiteter (pr retning) på 6.300-9.000 

passasjerer. Maksimalt teoretisk kapasitetsbehov på Nord-Jæren ble i KVUen anslått til 2.800-

4.500 passasjerer pr time pr retning (i bybåndet). 

Økt kapasitetsbehov og tilbudt kapasitet i 2040 i forhold til i dag vises i tabellene nedenfor.  

Økt kapasitetsbehov (buss og 

Jærbanen) i KVUen 

Økt kapasitet i nytt busskonsept 

3A2 

Økt kapasitet i nytt 3A konsept 

med doblet frekvens på rutene 

23 

260 % 180 % (160%*) 230 % (200%*) 

*) Dersom KVUens kapasitet på 105 pass. pr. 24-meters leddbuss legges til grunn. 

 

Gitt en noe bedre kapasitetsutnyttelse viser tabellen over at busskonseptet slik det nå er 

utformet i konsept 3A på et grovt overordnet nivå vil tilby tilstrekkelig kapasitet i 2040 

dersom rutene 2 får doblet frekvens i forhold til det som så langt er lagt inn i dette konseptet. 

Det må imidlertid understrekes at dette er en svært omtrentlig antagelse, gitt usikkerheten i 

fremtidige kapasitetsbehov i den enkelte korridor.  

I forhold til rutenettet som lå inne i KVUens konsept 3A må det understrekes at rutenettet i 

det nye 3A-konseptet (og systemoptimalisering) i større grad avlaster kapasitetsbehovet langs 

Fv44-korridoren fordi konseptene nå i tillegg tilbyr betydelig rushtidskapasitet til Forus (og 

Sola) via den parallelle rutetraséen på E39 motorveien. Denne ekstrakapsiteten er ikke 

medregnet i tabellen over. 

                                                 

2  Gjennomsnittlig kapasitetsøkning på følgende steder: Lagårdsveien, Mariero, Gausel, Kvadrat, Sandnes Øst 

(Sviland), Solakrossen, Flybuss, Tjensvollkrysset, Tjensvolltorget, Sunde, Vardeneset, Hundvåg, Forus Vest, 

Forus øst (Fv44), Universitetet, Bybåndet Sør (Kverneland). Kapasitet pr. buss er i dagens situasjon satt til 68 

passasjer pr buss (gjennomsnittskapasitet for Kolumbus sine busser inkludert 50 prosent av tillatte ståplasser). 

For situasjonen i 2040 er det regnet med 79 passasjer pr. 18m leddbuss (jfr. KVU) og 127 passasjer pr 24m 

leddbuss (jfr. Zürich). Ikke medregnet kapasiteten på rushtidsruter langs E39 motorveien. 

3  Se fotnote ovenfor. 
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I KVUen ble det gjort betraktninger rundt kapasitetsbehov og tilbudt kapasitet i bybåndet. I 

bybåndet, hvor kapasitetsbehovet ble anslått til 2.800-4.500 passasjerer pr. rushtidstime pr. 

retning er tilbudt kapasitet i det nye 3A-konseptet 4.300 (5.400 ved doblet frekvens på rute 2). 

Tilbudt kapasitet er da regnet ut fra gjennomsnittet av Lagårdsveien, Mariero og Gausel. 

Kapasitetsbehov og tilbudt kapasitet i Bybåndet  

Kapasitetsbehov pr. time pr. 

retning Bybåndet (KVU) 

Kapasitet i nytt 3A-konsept pr. 

time pr. retning  

(Gj.sn. kap. Lagårdsvegen, Mariero og 

Gausel. Ikke medregnet kapasitet i bussruter 

på E39) 

Kapasitet i nytt 3A-konsept 

(med doblet frekvens på rute 2) 

pr. time pr. retning  

(Gj.sn. kap. Lagårdsvegen, Mariero og 

Gausel. Ikke medregnet kapasitet i bussruter 

på E39) 

2.800 - 4.500 4.300 (3.700*) 5.400 (4.600*) 

*) Dersom KVUens kapasitet på 105 pass. pr. 24-meters leddbuss legges til grunn. Se vedlegg 9 for detaljer. 

 

Gitt at det i tallene over ikke er tatt hensyn til rushtidskapasitet på X-ruter på E39 som vil 

avlaste bussrutene langs Fv44 i bybåndet, anses kapasiteten i konsept 3A uten fordoblet 

frekvens på rute 2 å gi tilstrekkelig kapasitet. I tillegg vil kapasitetene kunne utvides 

ytterliggere ved å sette inn større materiell og/eller øke frekvensen ytterligere. 

 

 

 
To-leddet 24-meters trolleybuss i Zurich (CH). Bussen brukes i blandet trafikk i ordinært 

vegnett. (RFK) 
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VII. Presentasjon av resultat 
 

I kapitlet presenteres resultater hvordan busstilbudene utviklet for Konsept 1 – 

Systemoptimalisering og Konsept 3A – Buss- og jernbanebasert videreutvikling av 

transportsystemet treffer transportmarkedet i Stavangerregionen i 2040. Situasjonen i 2040 

sammenlignes med nåsituasjonen4.  

 

Resultatene er gruppert for hvert av de to tilbudsalternativ i tre grupper: 

 Flatedekning. Befolkning, antall arbeidsplasser og utdannelsesplasser (videregående 

skole og universitetet) i Stavanger sentrum og Sandnes sentrum, videre for utvalgte 

korridorer for 2010 og 2040 vises i vedlegg 3. 

 Tilgjengelighetsanalyser for utvalgte områder i 2010 og 2040. 

 Antall reiser og markedsandeler hhv. bil (fører), bil (passasjer) og 

kollektivtransporten (buss og tog) på sonenivå i 2005 og 2040 vises i vedlegg 1. 

Videre antatt markedsandel og passasjergrunnlag for utvalgte korridorer i 2005 og 

2040 i samme vedlegg. 

Tabellen nedenfor viser grupperingen av resultatene for hvert av de to hovedalternativene:  

 

Presentasjonen av resultatene for hvert av hovedalternativene 

 
 

Basert på ATP-modellen er det levert pr. tilbudsalternativ 

Flatedekning buss og lokaltog i 2010 (aggregeringsnivå: nettverk, kollektivtransportmåter, utvalgte 

korridorer). Flatedekning inkluderer opplysninger om antall bosatte, arbeidsplasser og 

utdannelsesplasser (videregående skole og høyere utdannelse).     

Flatedekning buss og lokaltog i 2040 (aggregeringsnivå: nettverk, kollektivtransportmåter, utvalgte 

korridorer hhv. ruter). Flatedekning inkluderer opplysninger om antall bosatte, arbeidsplasser og 

utdannelsesplasser (videregående skole og høyere utdannelse).     

Tilgjengelighetsanalyser for utvalgte områder i 2010 og 2040. 

Basert på RVU 2005 er det levert pr. tilbudsalternativ 

Antall reiser og markedsandeler for hhv. bil (f), bil (p) og kollektivtransporten (buss og tog) på 

sonenivå i 2005.  

Antall reiser og markedsandeler for hhv. bil (f), bil (p) og kollektivtransporten (buss og tog) på 

sonenivå i 2040. 

Antatt markedsandel og passasjergrunnlag for utvalgte korridorer i 2005 og 2040 

 

                                                 

4 Med ”nåsituasjonen” refereres datamateriale brukt fra den regionale reisevaneundersøkelsen på Jæren (2005), 

passasjerstatistikk fra Kolumbus (2010) og statistikk over befolkning, arbeids- og utdannelsesplasser brukt i 

ATP-modellen (2010).    
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Tilgjengelighetsanalyser (inkl. reisetidsendringer) for utvalgte områder – følgende områder 

er valgt til å inngå i analysen: 

  (1)Forus (Statoil Øst) 

 (2) Forus (Park 2020) 

 (3) Forus (Vestre Svanholmen) 

 (4) Forus (Tvedtsenteret) 

 (5) Forus (IKEA)  

 (6) Forus Nord       

 (8) Stavanger sentrum 

 (9) Paradis  

 (10) Vardeneset 

 (11) Sandnes sentrum  

 (12) Lura  

 (13) Sola  

 (14) Flyplassen  

 (15) Dusavika 

 (16) Randaberg sentrum  

 (17) Tananger 

 (18) Jåttå (Nato) 

 (19) Jåttåvågen 

 (20) Ullandhaug/universitetsområde  

(21) SUS 

Målt i gjennomsnittlig reisetid til/fra sonen er forbedringene størst for områdene; 

Randaberg, Flyplassen, Jåttåvågen, Forus Nord, 2020-Park og Sandnes sentrum 

 

Flatedekning, markedsandeler og passasjergrunnlag for utvalgte korridorer – følgende 

korridorer er valgt til å inngå i analysen (vedlegg 1): 

 (1) Fv 44 Stavanger sentrum – Gausel 

 (2) Fv 44 Gausel – Smeaheia – Sandnes sentrum 

 (3) Gausel – Roald Amundsens gate – Sandnes sentrum 

 (4) Gausel – Forus - Sola sentrum – flyplassen 

 (5) Lervig – Stavanger sentrum 

 (6) Dusavik – Stavanger sentrum 
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 (7) Sundekrossen - Kvernevik – Viste Hageby 

 (8) Viste Hageby – Randaberg sentrum 

 (9) Hundvåg – Stavanger sentrum 

 (10) Stavanger sentrum – Risavika 

 (11) Risavika – flyplassen 

 (12) Stavanger sentrum – UiS via Ullandhaugveien 

 (13) Sandnes sentrum – Lye fjell 

 (14) Sandnes sentrum – Sandnes øst     

 

Driftskostnader for busstilbudet 

 

2010-priser Dagens situasjon 

(2011) 

Systemoptimaliseringskonsept 

(2040) 

Nytt 3A-konsept 

(2040) 

Årlige 

driftskostnader, 

ikke fratrukket 

billettinntekter 

(mill.kr) 

339 715 686 

 

Årlig rutekm-

produksjon 

(mill.km) 

10,2 18,6 18,3 

Kostnad pr. 

rutekm 

33,12 38,50 37,51 

Kostnadene gjelder totalt bussrutenett i området fra Rennesøy i nord til Klepp i sør. 

Nattbussruter, flybuss, langdistanseruter utenfor tilskuddssystemet er ikke inkl. Se ellers 

vedlegg 8 for forklaringer og metodikk. 

Usikkerhet +/- 25%. 

 

 

Oppsummering av de viktigste resultat  

 

Viktige resultat fra analysearbeidet er: 

 Et fåtall korridorer i stamrutenettet ved siden av lokaltogtilbudet vil være avgjørende 

for suksessen av et høyverdig bussbasert kollektivtilbud i Stavangerregionen. De 

viktigste korridorene er Fv44 (bybåndet), Rv509 (Madlaveien-Revheimsvegen), 

Tjensvoll/Ullandhaug, Hundvåg og Tasta. I Sandnes vil særlig aksen mot Sandnes Øst 
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kunne bli en betydelig kollektivakse, avhengig av utbyggingsomfang. Det gjelder for 

begge konsept. 

 Videreutviklingen av X-rutenettet til Forus i tillegg til stamrutenettet er i begge 

konsept nødvendig for å bedre tilgjengeligheten til næringsområdet og betyr mye for 

samlet reisetid for arbeidspendlere. 

 Etableringen av et eget flybussnett i tillegg til stamrutenettet er i begge konsept 

nødvendig for å bedre tilgjengeligheten til flyplassen. Dettet nettet forutsettes å kunne 

drives kommersielt.  

 Samlet sett vil stamrutenettet og ekspressbussnettene treffe godt i transportmarkedet 

og bidra til å oppnå målsetting om 250.000 passasjer pr. virkedøgn i 2040. Med 

nettverkene forutsatt implementert i begge konsept vil den samlete reisetiden for 

kollektivtrafikantene kunne reduseres med ca. 11 prosent, uten medregnet effekt av 

økt kjørehastighet for bussene. Reduksjonen kan betegnes som betydelig. Den 

skyldes i overveiende grad reduksjoner i gang-, vente- og byttetid grunnet et 

busstilbud med bedre frekvens, helpendelruter og endrete ruteføringer. I tillegg vil den 

samlete reisetiden for kollektivtrafikantene kunne reduseres ytterligere ved satsing på 

fremkommelighetstiltak og uavhengig infrastruktur for bussrutene. Slike tiltak vil 

resultere i reduserte kjøretider på bussrutene.  

 Oppfølging med infrastruktur må til i begge konsept. Men på ulik nivå de to 

konseptene imellom. Det må imidlertid bemerkes at kjøretidene for buss er satt likt i 

de to konseptene, slik at forbedret reisetid og regularitet som skyldes mer omfattende 

fremkommelighetstiltak i konsept 3A enn i systemoptimaliseringskonseptet ikke 

fanges opp. 

 Rutetilbudet som er lagt inn i hhv. systemoptimaliseringskonseptet og i 3A-konseptet 

gir tilnærmet samme reisetid i sum for nettverket, de forskjellene som er har primært 

lokal effekt i følgende områder: 

o Jåttåvågen (betydelig kortere gangavstand i Jåttåvågen i 3A, men noe dårligere 

rutetilbud i Hinna sentrum) 

o Sola (Sola nyter godt av at rute 1 forlenges til Solakrossen i 

Systemoptimaliseringskonseptet, mens ruta isteden ender på Kvadrat i konsept 

3A) Gir en ulempe for Godeset/Ulsberget m.h.t. reisemulighet sørover mot 

Kvadrat. 

o Ullandhaug (effekt av at det bygges bussgate mellom Tjensvoll og 

Madlamark). 

Det bør kjøres nærmere analyser av disse tre områdene før endelig konklusjon kan 

trekkes. 
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Vedlegg   
 

1 og 1A) Reisestrømmer og kollektivandeler pr korridor og storsone i 2040 (IRIS) 

2) Hvordan fungerer ATP - Beskrivelse av ATP-modellen (Asplan Viak) 

3) Flatedekningsberegninger  (Asplan Viak) 

4) Traséer og investeringskostnader (AnkoNova) Unntatt off. Off.loven §5 

5) Sikring av fremkommelighet for buss (SINTEF) 

6) Busser og bussfeltkapasitet (SINTEF) 

7) Reisemønster og reisevaner (Kolumbus) 

8 og 8A) Beregning av driftskostnader for busstilbudet i 2040 (RFK) 

9) Kapasitetsberegninger i snitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Postboks 130, 4001 Stavanger  |  Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger  |  rogfk.no


	Forside.pdf
	forside
	rapport bussnettverk stavangerregionen 2040-endelig0901-d
	bakside.pdf

	Bakside.pdf
	forside
	rapport bussnettverk stavangerregionen 2040-endelig0901-d
	bakside.pdf


