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1. Forord 

Denne rapporten inneholder en oppsummering av fagrapporter som er utarbeidet i forbindelse med 
revidert konseptvalgutredning (KVU - 10.10.2012) for Jæren. Bakgrunnen for revisjonen fremgår av 
Kap. 1 - Innledningen.  

Ansvar for arbeidet er lagt til Rogaland fylkeskommune og har pågått i tidsrommet august 2011 – 
oktober 2012. Statens vegvesen har hatt ansvar for modellberegninger og samfunnsøkonomiske 
analyser. Arbeidet ble organisert med egen prosjektgruppe og styringsgruppe. Mandatet for arbeidet 
ble avklart på møte med departementet i august 2011. 

Det er beskrevet fire konsepter i tillegg til 0-alternativet: konsept 1 – systemoptimalisering, konsept  
2 – bilbasert, konsept 3A – busway og konsept 3C – bybane. Konseptene er nærmere beskrevet i  
 ckap. 2. 

Utredningene omfatter følgende fagtema: 

- Trafikkmodellberegninger – utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Statens vegvesen, Region 
vest. Beregningene er omtalt i kap. 3. 

- EFFEKT-beregninger (samfunnsøkonomisk analyse) – utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra 
Statens vegvesen, Region vest. Beregningene er omtalt i kap. 3 

- Utredning av ikke prissatte konsekvenser – utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra 
samferdselsseksjonen (Rfk), er omtalt i kap. 4 

- Konsekvenser for lokal og regional utvikling er skilt ut som egen fagrapport – utarbeidet av 
IRIS på oppdrag fra Regionalplanseksjonen (Rfk). Rapporten er omtalt i kap. 5. 

- Konseptkrav 10 og 11 i opprinnelig KVU fra 2009 er revidert. Resultatet er omtalt i kap. 6 
- Det er fastlagt mål og krav til fremtidig transportsystem. Disse, og måloppnåelse for de 

forskjellige konseptene er omtalt i kap. 7. 
 

- Kap. 8 gir en sammenstilling av de faglige utredningene. 
- Kap. 9 gir en oppsummering av konsekvensene for de forskjellige konseptene og en 

anbefaling om valg av konsept. 
- Ingen konsepter gir tilstrekkelig måloppnåelse, og valg av fremtidig transportsystem må 

suppleres med restriktive tiltak for biltrafikken for å oppnå nødvendige kollektivandeler i 
reisemiddelfordelingen. Dette er omtalt i kap. 10. 

- Finansiering vil være et sentralt tema i det videre arbeidet og er omtalt nærmere i kap. 11. 
- Dokumentliste / referanser fremgår i vedlegg. 

 

Rogaland fylkeskommune 

Stavanger, 10. oktober 2012 

 

Trond Nerdal     Anders Sæternes 

Fylkesrådmann     Konst. samferdselssjef 
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2. Innledning 

Konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for 
transportsystem i byområder. I prinsippet skal KVU gjennomføres før prosjektplanlegging etter Plan- 
og bygningsloven, men i byer og på lengre strekninger (for vei og bane) vil det som regel foreligge 
flere planer på ulike detaljeringsnivå. I en KVU analyseres transportbehov, og andre samfunnsbehov, 
og ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter) vurderes.  

KS1 er en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU). 

Konseptvalgutredning og KS1 skal gjøres for prosjekter med antatt kostnad over 750 mill. kr. Det er 
Samferdselsdepartementet som beslutter om det skal gjennomføres en KVU- og KS1-prosess.  

Hensikten med konseptvalgutredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på. 
KVU er ikke en plan, men et verktøy for å teste ut løsningsmuligheter på et tidlig stadium. Selv om 
konseptene beskrives relativt detaljert, er dette forenklede modeller som brukes i en metodisk 
utredning. KVU prosessen er således en viktig prinsippdiskusjon som gjennomføres forut for 
planlegging. Utredningen og etterfølgende kvalitetssikring gir grunnlag for beslutning om man skal 
starte planlegging etter plan- og bygningsloven (kommunedelplan, evt. reguleringsplan).  (Kilde: SVV) 

Høsten 2009  

Opprinnelig KVU for transportsystem på Jæren ble oversendt departementet. Flertallet i 
Styringsgruppen anbefalte 3C Bybanekonseptet. Statens vegvesens representanter i S-gruppen 
mente at forskjellen mellom de to kollektivkonseptene (3A Busway og 3C Bybane) ikke var så stor at 
en på grunnlag av kravevalueringene kunne trekke en entydig konklusjon (KVU, side 140). 

Våren 2010  

Den lokale politiske behandlingen (høring) ble avsluttet med fylkestingssak (nr. 19/10) 20.04.2010 
hvor det ble gjort følgende vedtak: 

Vedtak:  
.1 Rogaland fylkeskommune mener at konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren gir et 
godt grunnlag for å ta stilling til hvilket langsiktig hovedkonsept som bør legges til grunn for 
transportsystemet i regionen.  

.2 Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til at konsept 3C, bybanekonseptet, legges til grunn for 
planleggingen av areal- og transportsystemet på Jæren. 

.3 Rogaland fylkeskommune forutsetter at videre konkretisering, avklaring av rekkefølge, tidsfasing 
og finansiering av de enkelte prosjektene avklares i revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling 
på Jæren og Jæren-pakke 2 i samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og de regionale 
statsetatene.  

.4 Vedtatt plan for Energi og Klima, samt klimaforliket, skal være styrende med hensyn til 
virkemiddelbruk. 

Des 2010/jan2011 

Transportøkonomisk Institutt (TØI) m.fl. ble tildelt KS1-oppdraget av samferdselsdepartementet og 
finansdepartementet. 
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Jan 2011 

Innvendinger fra RFK om tildeling av oppdraget til TØI. Disse tas til følge av departementene. Det 
Norske Veritas m.fl. tildeles oppdraget istedenfor TØI. Kvalitetssikringsgruppen (i det videre kalt 
“KSG”) ledes av Det Norske Veritas. For øvrig deltar Samfunns- og næringslivsforskning og Advansia. 
Formell oppdragsgiver for KS1-oppdraget er samferdselsdepartementet og finansdepartementet i 
fellesskap. 

Hensikten med KS1-prosessen er å gi Samferdsels- og Finansdepartementet en uavhengig analyse av 
prosjektet. KSG startet opp arbeidet med KS1- prosessen umiddelbart og ferdig rapport skulle 
foreligge 30. juni 2011.  

Som et ledd i arbeidet med KS1-prosessen ble det avholdt heldagsmøter i februar og mars med 
prosjektledelsen, samferdselsetater og øvrige viktige interessenter.  

April 2011  

KSG informerer departementene om at KS1-prosessen ikke kan gå videre før det er gjort endringer 
knyttet til utredningen. 

Juli 2011 

RFK informeres om ovenstående forhold fra departementene i brev av 12/7, hvor det bl.a. heter: 

“Kvalitetssikrer har kommet med en milepælsvurdering. Det er i denne vurderingen påpekt to 
grunnleggende svakheter i utredningen. Dette er svakheter som kan medføre at kvalitetssikringen 
ikke kan videreføres uten at det først foretas endringer knyttet til utredningen. Svakhetene 
omhandler 

 Forhold knyttet til den samfunnsøkonomiske analysen 

 Forhold knyttet til de alternativene som er utredet” 

I milepælsvurderingen fra KSG utdypes en del påpekte forhold nærmere: 

KSG etterlyser en samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse gjennomført for relevante alternativer 
i samsvar med Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser. 

Med bakgrunn av påpekte mangler etterlyser KSG videre: 

 Bruk av absolutte krav som ikke er løsningsnøytrale 

 Det er ikke etablert et overordnet mål knyttet til utviklingen i reisetid i kombinasjon med 
antall bytter og delmål knyttet til utvalgte strekninger. 

 Meget store forskjeller i investeringskostnader mellom systemoptimaliseringskonseptet og 
de øvrige konseptene 

 Et utvidet optimaliseringskonsept  

 En vurdering av Alternativ 3A (buswaykonseptet) på nytt. Det må vurderes om traseene skal 
være lik for busway og bybane – dette gjelder både i et kort perspektiv (etablering av såkalt 
grunnstruktur) og et langt perspektiv (2040). Det er viktig at de enkelte konsepters sterke 
sider trekkes frem og at disse utnyttes så godt som mulig i utforming av løsning. 

 En mer inngående vurdering av trinnvis utbygging av et fullverdig buss-system. 

 At transportbehov for gods og varetransport for øvrig hensyntas i konseptene. 
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August 2011:  

Møte med departementene for å avklare videre gang i saken med bakgrunn i milepælsvurderingen 
fra KSG. 

Jan 2012:  

Forslag til nytt bussnett i 3A legges frem. 

April 2012:  

Ny gjennomgang av reviderte behov, mål, krav og nytt 3A-konsept oversendes KSG. 

Mai 2012:  

Nytt 3C-konsept ferdigstilles og oversendes KSG. Samtidig forbereder SINTEF modellkjøring med 
Regional Transportmodell (RTM) og EFFEKT med bakgrunn i de konseptene som er oversendt. 
Statens Vegvesen er oppdragsgiver for SINTEF. 

Sommer-høst 2012:  

KSG gjenopptar dialog med RFK m.fl. for avklaring av faglige spørsmål i KVUen. 

September 2012:  

RTM og EFFEKT er ferdigstilt og oversendt fra SVV til KSG / departementet. RFK leder arbeidet med 
sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser og regionale effekter. 

Oktober 2012:  

Endelige oversendelse av sammenstillingsrapport med anbefaling til KSG.  
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3. Alternative konsepter 

Det er beskrevet fire konsepter i tillegg til 0-alternativet: konsept 1 – systemoptimalisering, konsept 2 
– bilbasert, konsept 3A – busway og konsept 3C – bybane. I forhold til KVU - 2009, er alle konseptene 
revidert (2012) med unntak av konsept 2.  

Tabell 3-1 og Tabell 3-2 viser en oversikt over veitiltak og kollektivtiltak som inngår i de forskjellige 
konseptene. 0-alternativet er her betegnet 0 SAM 2018/2043. Tiltakene er også vist på etterfølgende 
kart for konseptene. 

Tabell 3-1: Vegprosjekter i konseptene med forutsatte endringer i forhold til dagens veinett.  
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Tabell 3-2: Kollektivprosjekter (infrastruktur) i konseptene 

 

 

Etterfølgende kart viser infrastrukturtiltakene som inngår i hvert av konseptene.  

For konsept 3A og 3C er det i tillegg kart som viser hovedrutestrukturen. 
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4. Samfunnsøkonomisk analyse 

Trafikkberegninger (Rapport SINTEF, A23144, 08.09.2012) og EFFEKT-beregninger (Rapport SINTEF, 
A23320, 07.09.2012) foreligger i egne fagrapporter. 

Generelt om Regional transportmodell (RTM) og EFFEKT-beregninger 

Regionen som KVU Jæren dekker forventer en sterk befolkningsvekst fram mot 2043. I følge SSBs 
befolkningsprognoser vil denne være på 47 prosent i perioden. Transportmodellen beregner en 
økning på 460 000 personturer i døgnet fra dagens situasjon til 2043 noe som gir totalt 1,44 mill. 
turer i døgnet i 2043. Dersom man skal oppnå klimamålet om at veksten i persontransporten i 
storbyområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange gir det en helt annen 
reisemiddelfordeling enn det som er beregnet i modellen. 

I forbindelse med tilleggsutredninger for KVU Jæren er det gjennomført beregninger i regional 
transportmodell (RTM). Modellen beregner framtidens reiseaktivitet. Her er det forutsatt at folk i 
framtiden reiser i samme omfang som i dag. Reisemiddelvalg påvirkes blant annet av kø, bedringer i 
transporttilbudet og restriktive virkemidler. I nåsituasjonen er bil svært dominerende og det preger 
også måten modellen beregner framtiden. I de beregningene som er gjort her er det lagt inn en 
økning i bompenger til kr. 25 og en rushtidsavgift på kr. 50 i konseptene systemoptimalisering, 
busway og bybane. Større bruk av restriktive virkemidler, og en forsterking av de restriktive 
virkemidlene som er lagt til grunn, vil påvirke reisemiddelfordelingen.  

Modellen beregner ikke trendbrudd. Eventuelle framtidige trendbrudd har man heller ikke 
forutsetninger for å forutse og dermed legge til grunn for modellberegningene. 
Reisemiddelfordelingen med bilens overlegne dominans har vært gjeldende over lang tid, og det er 
derfor grunnlaget for modellen. Betydelige restriktive tiltak eller trendbrudd kan rokke ved 
resultatene fra beregningene, men slike tiltak er ikke lagt til grunn i de beregningene som er 
gjennomført her.  

Kostnadsoverslagene som er lagt til grunn er usikre for de enkelte prosjektene. Noen prosjekter 
finnes det detaljerte planer for, mens andre prosjekter ikke er planlagt enda. Det påvirker 
nøyaktigheten i kostnadsoverslagene. Forutsetningene som er lagt til grunn for beregningene 
påvirker også resultatene og netto nytte per budsjettkrone. EFFEKT-beregningene gir likevel grunnlag 
for å sammenligne konsepter og gjøre vurderinger på konseptnivå. For å belyse hvordan endringer i 
kostnader eller forutsetninger slår ut for rangeringen mellom konsepter, er det foretatt flere 
følsomhetsanalyser. 

Trafikkberegninger KVU Jæren 

Regional transportmodell  

I RTM er det lagt til grunn konsentrert arealbruk slik det er beskrevet i Fylkesdelplan for langsiktig 
byutvikling på Jæren (FDPJ). Modellen inneholder sonedata (se Feil! Fant ikke referansekilden.) for 
grunnkretser (befolkning, arbeidsplasser mm.), reisevanedata, data om transportsystem, 
kollektivruter, reisetider og kostnader. Det gjennomføres etterspørselsberegninger med 
turproduksjon, destinasjonsvalg og reisemiddelvalg, rutevalgsberegninger og kapasitetsberegninger. 
Det er i tillegg tatt med en egen modul som beregner skolereiser.  Transportmodellen er kodet inn 
med samtlige konsepter i KVUen og for analyseårene 2018 og 2043.  

Kollektivmodulen, som er en del av transportmodellen, summerer inntekter og kostnader for alle 
kollektive transportmidler. I tillegg beregner trafikantnyttemodulen, som også er en del av 
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transportmodellen, endringer i trafikantenes konsumentoverskudd (differansen mellom den enkeltes 
betalingsvillighet og den faktiske kostnaden i form av tid, direkte utgifter og kjøretøykostnader) for 
alle aktuelle trafikantkategorier og start- og målpunkter.  

Beregningsresultatene fra regional transportmodell, kollektivmodulen og trafikantnyttemodulen 
inngår som en del av grunnlaget for nytte-kostnadsberegninger. 

 

 

Figur 4.1  Inndeling i storsoner i transportmodellen. Se også Figur 4.4 og Figur 4.5 for storsonene i Stavanger og Sandnes 
sentrum. 

Resultater fra regional transportmodell 

I 2010 beregner Modellen beregner at i 2010 ble det gjennomført ca. 980 000 personturer per døgn i 
området. Personturer er forflytninger uavhengig av transportmiddel. Med den forventede 
befolkningsveksten vil det bli gjennomført ca. 1 440 000 personturer per døgn i 2043 – en økning på 
50 %. Antallet personturer viser seg relativt uavhengig av hvilket konsept som analyseres. Det vil si at 
valg av konsept i liten grad påvirker total reiseaktivitet.  

De ulike konseptene sammenlignes med 0-alternativet. Alle de øvrige konseptene gir flere 
kollektivturer i 2043 enn 0-alternativet. Bilkonseptet ligger 3 prosent høyere, bybanekonseptet 16 
prosent høyere, mens konseptene systemoptimalisering og busway gir henholdsvis 17 og 19 prosent 
flere kollektivturer. Likevel gir dette bare beskjedne utslag på den samlede reisemiddelfordelingen, 
siden kollektivtransport i utgangspunktet (0-alternativet i 2043) bare utgjør 9 prosent av den 



 

 

NOTAT 

13 

samlede reiseaktiviteten. Andelen kollektivpassasjerer utgjør i 2043 9-11 prosent. Bil er det 
dominerende framkomstmiddelet i 2043 med 67-69 prosent av turene (bilfører pluss bilpassasjer).  

 

Figur 4.2: Reisemiddelfordeling, turer i modellområdet 2043. Kilde: Trafikkberegninger KVU Jæren, SINTEF Teknologi og 
samfunn 08.09.12 

Det aller meste av den beregnede veksten i antall kollektivpassasjerer kommer på de ordinære 
bussene. I BYB-konseptet vil bybanen ta det meste av veksten målt i antall påstigninger.  

 

Figur 4.3: Transportmiddelfordeling, påstigende kollektivpassasjerer i modellområdet 2043. Kilde: Trafikkberegninger KVU 
Jæren, SINTEF Teknologi og samfunn 08.09.12 

Av kollektivreisene er det klart flest påstigende passasjerer på buss i alle konseptene. I 
bybanekonseptet tar banen andeler fra ordinær buss og fra gang- og sykkelreiser.  

I arbeidet med KVU for transportsystemet på Jæren er det formulert konkrete krav i forhold til andel 
kollektiv- og gang-/sykkelturer i enkelte spesifikke geografiske områder. Alt etter hvordan kravene er 
formulert er det valgt ulik tilnærming i form av analyser av snitt i transportnettet eller storsoner. 
Resultatene er ikke sammenlignbare på tvers av de to ulike tilnærmingene, men innad for hvert 
enkelt krav er det sammenlignbart mellom konseptene. Det som er definert som sentrum i modellen 
(storsoneinndelingen for modellområdet) samsvarer ikke nødvendigvis med folks intuitive oppfatning 
av sentrum. Figur 4.4 og Figur 4.5 viser sonegrensene for Stavanger og Sandnes sentrum slik de er 
definert i RVU (Reisevaneundersøkelsen 2005) og i RTM i de nye trafikkberegningene. 
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Figur 4.4:  Avgrensning av sentrum i Stavanger  i hhv RVU og Storsone i RTM 

 

Figur 4.5:  Avgrensning av sentrum i Sandnes i hhv RVU og Storsone i RTM 

 

Det er formulert flere krav knyttet til kollektivandeler og gang-/sykkelandeler til utvalgte målpunkter. 
Kollektivandeler og G/S-andeler er testet gjennom beregninger i transportmodellen. Resultatene er 
vist i Tabell 4-1. En nærmere drøfting av måloppnåelse i forhold til kravene er gjort i Kap. 8.  
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Tabell 4-1:  Kollektivandeler og gang-/ sykkelandeler i prosent til utvalgte punkter (Kravoppnåelse er drøftet videre i kap. 8.) 

 Basis 
2010 

0-alt 1: 
Syst.opt. 

2: 
Bilbasert 

3A: 
Busway 

3C: 
Bybane 

Stavanger sentrum ( %)       

Koll.andel til/fra og internt i sonen 19 -   4 16 -   3 19 -   4 16 -   3 19 -   4 20 -   4 

Kollektivandel samlet  13 15 13 16 16 

G/S-andel til/fra og internt 10 - 48   9 – 47   8 – 46   9 – 48   8 – 46   8 – 47 

G/S-andel samlet  19 18 18 18 18 

Sandnes sentrum i ( %)       

Koll.andel til/fra og internt i sonen 16 -   4 15 -   8 18 -   6 15 -   5 17 -   6 16 -   5 

Kollektivandel samlet  12 15 13 15 14 

G/S-andel til/fra og internt   9 - 52   8 – 43   8 - 41   8 - 43   8 - 42   8 - 42 

G/S-andel samlet  16 16 16 16 16 

Fv44-korridoren på Forus ( %)       

Kollektivandel  11 13 12 13 13 

G/S-andel  11 11 10 10 11 

Forus – Sola S ( %)       

Kollektivandel  9  12 15 14 

G/S-andel 
(1

  2  2 1 1 

Sandnes øst ( %)       

Kollektivandel  10 15 10 12 14 

1) Reisemiddelfordelingen er beregnet ut fra et snitt som består av flere veier i korridoren. Valg av veier som snittet 
krysser og som det dermed hentes data fra, kan påvirke resultatene. Gang-/ sykkelturene er i gjennomsnitt betydelig 
kortere enn turer med de øvrige reisemidlene, så sannsynligheten for at en gang-/sykkeltur skal fanges opp av et 
enkelt snitt i en korridor er mindre enn for turer med andre reisemåter. Beregningen av gang-sykkelandelen for 
strekningen Forus – Sola synes alt for lav, og kan skyldes uheldig valg av snitt. 

Sonene Stavanger sentrum og Sandnes sentrum fremgår av Figur 4.4 og Figur 4.5. Størrelsen på disse 
storsonene forklarer noe av den store forskjellen mellom kollektivandeler og G/S-andeler til/fra og 
internt i sonene. 

EFFEKT-beregninger KVU Jæren 

EFFEKT 

Nytte-kostnadsanalyser er gjort ved bruk av analyseverktøyet EFFEKT. Dette er et verktøy utviklet av 
Statens vegvesen for å utføre nytte-kostnadsberegninger. Beregningene utføres i henhold til 
metoden beskrevet i håndbok 140 Konsekvensanalyser. Nytte-kostnadsanalysene er basert på 
konseptene utviklet for KVU Jæren og beregninger gjennomført i regional transportmodell. 
Prognoseårene er 2018 og 2043. 

Det er lagt til grunn standard forutsetninger for nytte-kostnadsanalysene som er gjennomført. Disse 
er en kalkulasjonsrente på 4,5 prosent, en analyseperiode på 25 år og en levetid på 40 år. Startåret 
for analysene er satt til 2018. Det er beregnet netto nytte (NN), netto nytte pr budsjettkrone (NNB) 
samt første års forrentning.  
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Konseptenes netto nytte er definert som differansen mellom nytten av tiltakene og alle kostnader og 
inntekter over offentlige budsjetter som følge av tiltakene, alt beregnet som nåverdi over 
analyseperioden. Tiltakets netto nytte er altså et uttrykk for hva samfunnet “får igjen” for 
investeringen i form av prissatte konsekvenser, regnet som en sum av de positive og negative 
individuelle velferdsendringer tiltaket genererer, fratrukket kostnadene ved gjennomføring. Netto 
nytte per budsjettkrone er et relativt mål på lønnsomhet og viser hva samfunnet får igjen per krone 
investert. Første års forrentning er avkastningen det første året anlegget er i drift. Dersom første års 
forrentning er større enn kalkulasjonsrenten, indikerer det at prosjektet er lønnsomt i det første året.  

Resultater fra EFFEKT 

Det er beregnet netto nytt (NN) i kroneverdi, netto nytte pr. budsjettkrone, og første års forrentning. 
Med de forutsetninger som er lagt til grunn er det ingen av konseptene som fremstår med positiv 
netto nytte. Bilkonseptet har minst negativ netto nytte. Dette konseptet etterfølges av 
systemoptimaliseringskonseptet og buswaykonseptet, mens bybanekonseptet samlet har størst 
negativ netto nytte. Målt i NNB, er det bilkonseptet som kommer best ut, buswaykonseptet er nest 
best, mens bybanekonseptet er marginalt bedre enn systemoptimaliseringskonseptet i forhold til 
netto nytte per budsjettkrone.  

 

 

Figur 4.6: Resultater fra nytte-kostnadsberegninger i form av netto nytte (NN), netto nytte pr budsjettkrone (NNB) samt 
første års forrentning. Kilde: EFFEKT-beregning KVU Jæren, SINTEF Teknologi og samfunn 07.09.12 

Nytten er fordelt på de fire aktørgruppene trafikanter og transportbrukere, operatører, det offentlige 
og samfunnet for øvrig. I nytte for samfunnet for øvrig inngår verdien av reduksjon i ulykker, 
luftforurensning i form av CO2-utslipp, restverdi (15/40 av investeringskostnaden forutsatt en levetid 
på 40 år) og skattekostnad på 20 prosent. Ved beregning av netto nytte sammenlignes alle 
konseptene med 0-konseptet.  Nytten for de enkelte konseptene framkommer derfor som endringer 
sett i forhold til 0-konseptet.  
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Tabell 4-2: Resultater fra nytte- kostnadsberegningen fordelt på aktørgrupper. Totale kostnader 2018-2043, diskontert, i 
millioner kroner. For 0-alternativet er totaltallet vist. For andre konsepter vises forskjellen.  

 0-alt 1:  
Syst. opt. 

2:  
Bilbasert 

3A:  
Busway 

3C:  
Bybane 

Trafikanter / transportbrukere 89 151 -1 219 19 089 12 288 5 102 

Operatører 17 042 5 032 -304 5 280 5 061 

Det offentlige 25 222 -12 413 -27 732 -28 256 -32 585 

Samfunnet for øvrig      

Ulykker -35 305 766 2 892 1 833 1 692 

Støy* og luftforurensning -8 541 82 -175 105 79 

Restverdi og annet 0 772 2 070 2 467 2 688 

Skattekostnad 5 044 -2 483 -4 346 -5 651 -6 517 

Budsjettkostnad 0 -12 413 -21 732 -28 256 -32 585 

Netto nytte (NN) 0 -9 463 -2 507 -11 935 -24 480 

NN pr. budsjettkrone (NNB) 0 -0,76 -0,12 -0,42 -0,75 

Første års forrentning 0 -1,5 3,8 2,4 0,2 

*) Støy er ikke utredet i disse beregningene. (Utdyp utslipp til luft og klimaforlik) 

Det offentlige må investere mest for å realisere bybanekonseptet. Samtidig får samfunnet mindre 
igjen av nytte for trafikanter og transportbrukere i dette konseptet sammenlignet med busway- og 
bilkonseptet. Det er bilkonseptet som gir størst nytte for trafikanter og transportbrukere. Bidraget fra 
operatører er knyttet til økte inntekter fra bomringen. I bilkonseptet er dagens bompengetakster lagt 
til grunn, mens det i det tre øvrige er lagt til grunn bompengetakster på 25/50 kroner (lav/rush-
trafikk). I bilkonseptet er det biltrafikantene som nyter godt av denne nytten. Ulykkesreduksjon er 
størst i bilkonseptet mens det gir økt luftforurensning i forhold til sammenligningsalternativet. Det er 
små forskjeller mellom de øvrige konseptene i forhold til luftforurensning. Støyberegninger inngår 
ikke som en del av denne nytte-kostnadsanalysen. 

Det er gjennomført flere følsomhetsanalyser for å belyse nytte-kostnadsberegningenes robusthet 
ved endringer i forutsetningene. En følsomhetsanalyse viser hvordan beregningsresultatet påvirkes 
av endringer i en eller flere av inngangsdataene. Det er gjennomført følgende følsomhetsanalyser: 

 Beregninger av trafikantnytte dersom Gandsfjord bru stenges for biltrafikk i 
buswaykonseptet. 

 Bruk av konsentrert arealbruk i 0-alternativet 

 Usikkerhet i anleggskostnader (+/- 10 prosent) 

 Beregningsperiode 40 år 

Det er også utført tilleggsanalyser for gradvis utbygging av konseptene. 

Resultatene fra disse analysene viser at beregningene er robuste. I de tilleggsberegningene der alle 
konseptene inngår, er det ingen endring i rangering. Men endring av noen forutsetninger, medfører 
at bilkonseptet får positiv netto nytte i noen av følsomhetsanalysene. Trafikantnytten for bilfører er 
negativ både i konsept 3A og 3C, og denne øker dersom Gandsfjord bru stenges for biltrafikk, mens 
trafikantnytten for kollektivpassasjerer er uforandret. 
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Innspill om Klimaforliket og oppnåelse av dette i KVU Jæren 
I 2008 ble klimaforliket inngått, og klimamålene herfra ligger fast. I 2012 kom en klimamelding der 
Regjeringen varsler at man vil styrke virkemidlene for å redusere klimagassutslippene både 
internasjonalt og i Norge. I meldingen foreslås blant annet en økt satsing på kollektivtransport.  

Klimaforliket fra 2008, jf. Innst. S nr. 145 (2007-2008) var et bredt politisk forlik der mål og prinsipper 
for norsk klimapolitikk er forankret. Klimaforliket viser blant annet til de sektorvise 
klimahandlingsplanene og de sektorvise målene.  

For å redusere utslippene fra transportsektoren, foreslår regjeringen at det fases inn ny og 
miljøvennlig kjøretøyteknologi og legges til rette for at det skal være lettere å velge 
kollektivtransport, gange og sykkel. Mer gods skal over på sjø og bane, og det skal tas i bruk mer 
miljø- og klimavennlig kjøretøyteknologi og drivstoff.  

Det vises til at kommunene har en sentral oppgave i å redusere transportbehovet gjennom en 
samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging, å legge til rette for kollektivtransport og å benytte 
andre virkemidler som påvirker valg av transportform.  

Et mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange er fulgt opp i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. I og omkring 
storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av 
samferdselsbevilgningene. Jernbanens rolle i transportsystemet skal økes, særlig rundt de største 
byene.  Det legges også opp til å oppfordre kommunene til å utvikle en helhetlig parkeringspolitikk, 
og gi dem adgang til å kreve at parkeringsarealer utenfor kommunal grunn ilegges avgift.  

Resultatene fra transportmodellberegningene for KVU Jæren viser at det er små forskjeller i 
reisemiddelfordeling mellom de ulike konseptene. Samtlige konsepter har en bilandel (bilfører og 
bilpassasjer) på 67-69 prosent i 2043. Tilsvarende andel for 0-alternativet er 69 prosent.  

En utvikling fram mot 2043 der all vekst tas med andre reisemidler enn bil, vil medføre at 58 prosent 
av reisene i 2043 må foretas som kollektivreiser eller gang- og sykkelturer. Dette medfører at det 
samlede antallet kollektivreiser og gang- og sykkelturer i 2043 må være ca. 125 prosent høyere enn i 
dag for å nå klimaforlikets målsetning. Til sammenligning er den beregnede økningen i modellen 
mellom 23-27 prosent avhengig av konsept.  

Dette er tall som gjelder alle de åtte kommunene innenfor KVU-området, og det kan selvfølgelig 
stilles spørsmål med om målet for storbyområdet skal være gjeldende for hele området som inngår i 
KVUen. Uavhengig av denne uklarheten, så vil ingen av konseptene i 2043 oppfylle målsettingen i 
klimaforliket.  

For å komme nærmere målsettingen i klimaforliket og muligens oppnå denne, så viser beregningene i 
trafikkmodellen at det i tillegg til et godt kollektivtilbud må settes inn vesentlige restriktive tiltak for 
biltrafikken. Dette kan være knyttet til parkering i form av tilgjengelighet og kostnad, bompenger i 
form av plassering, prisnivå og innretning, enda tydelige samordnet areal- og transportplanlegging og 
eventuelle andre tiltak eller incentiver.  

Det er også målsettinger i klimaforliket som går på bedre teknologi som reduserer utslipp, og dette 
vil medføre utslippsreduksjoner ut over det som følger av en vesentlig endring av 
reisemiddelfordelingen. Dette vil gjelde uavhengig av konsept, og er ikke relevant å dra inn i 
forbindelse med valg av konsept for overordnet transportsystem.  
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5. Ikke prissatte konsekvenser 

Det foreligger egen fagrapport hvor utredning av ikke prissatte konsekvenser er dokumentert. 
(Asplan Viak, 20.09.2012). 

Metode som ble benyttet for ikke prissatte konsekvenser 
I følge Håndbok 140 vil metodikken som er beskrevet være for omfattende for strategisk nivå. På 
strategisk nivå må en i stedet basere seg på allerede eksisterende kunnskap om verdifulle områder 
eller objekter. Og både verdi og omfang må vurderes etter en overordnet og forenklet metode. 

Det er lagt opp til en verdivurdering av arealene langs de aktuelle veier og kollektivtraseer som 
inngår i de forskjellige konseptene. Det er utarbeidet overordnede temakart for: 

 Landskap- og bybilde 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Naturmiljø  

 Kulturmiljø  

 Naturressurser 

Regional og lokal utvikling inngår i mange sammenhenger under ikke prissatte konsekvenser. For KVU 
for Jæren er dette et meget viktig tema og beslutningsgrunnlag. Temaet er derfor skilt ut som et 
selvstendig notat. (Se kap. 6) 

De deler av traseene som blir vurdert er der nye areal tas i bruk til transportformål ved traseutvidelse 
eller nye veger og kollektivtraseer. 

Et relativt stort metodeproblem er knyttet til at transporttiltakene er vist for en periode fram til 
2040, mens en bare har data for arealbruken gjennom kommuneplanene som har en tidshorisont på 
ca. 12 år. Arealbruk etter den tid (nye utbyggingsarealer, og fortetting) er ikke vurdert.  

Verdiangivelsene er vist på temakart for hvert konsept i fagrapporten. For det enkelte tema vises 
hvilke områder og arealer som har stor, middels og liten verdi. Inndeling er gjort etter prinsippene i 
Statens vegvesen håndbok 140.  

For å komme fram til konsekvens angis omfang enten som areal, løpemeter vei/ kollektiv trase eller 
antall konfliktområder.  

Konsekvens som er en samlet vurdering av verdi og omfang, fremstilles med (-) eller (+) fra meget 
stor negativ (- - - -) til meget stor positiv (+ + + +) konsekvens. (Konsekvensviften i Hb 140.) Det gis 
også en rangering av de fire konseptene med 1 som beste og 4 som dårligst. Resultatene av disse 
vurdering er fremstilt for hvert tema i egne tabeller i fagrapporten. 

Usikkerhet i vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 
Usikkerheten i de ikke-prissatte konsekvensene vil framkomme i fem ledd gjennom: 

- registrering 
- vurdering av verdi 
- vurdering av omfang 
- vurdering av enkeltkonsekvenser 
- vurdering av samlet konsekvens 

Registreringsusikkerhet dreier seg om hvorvidt man har funnet alle de arter, miljøer og ressurser 
som har verdi og derfor bør vurderes. Denne formen for usikkerhet vil være tilstede ved ethvert tiltak 
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og det vil som regel være tilnærmet umulig å registrere alt, for eksempel forminner under bakken. 
Denne formen for usikkerhet vil avta med økende detaljeringsgrad.  

Usikkerhet i verdi dreier seg om hvorvidt verdien av konsekvensene er anslått rett og hvilke 
usikkerheter som ligger i anslagene. Det dreier seg først og fremst om usikkerhet i vurderinger som 
gjøres. Ulike fagpersoner kan vurdere verdien ulikt ut fra ulike faglig ståsteder. Ulike grupper i 
samfunnet vil også kunne ha verdinormer som avviker fra det faglige ståstedet. Samfunnets 
oppfatning av enkelte verdier vil også kunne endre seg over tid. 

Usikkerhet i omfang er knyttet til både forutsetninger som legges til grunn, til selve tiltaket og til 
vurderingene av hvordan tiltaket vil påvirke de ulike områdene eller miljøene i framtida. Også her vil 
detaljeringsgraden være styrende for usikkerheten. Enkelte argumenterer også for at usikkerheten 
tilsier større omfang ut fra føre-var-prinsippet.  

Usikkerhet i vurdering av konsekvens for hvert delområde/miljø er et resultat av usikkerhetene i 
registrering, verdivurdering og omfang. Når den samlede konsekvensen for temaet fastsettes, 
introduseres en usikkerhet i vektingen mellom ulike delområder/miljøer. 

Samlet usikkerhet er summen av usikkerheten ved hver enkelt ikke-prissatt konsekvens. Denne 
vurderingen er kompleks ettersom det både dreier seg om vurdering av usikkerhet ved alle 
konsekvenser og samspill mellom usikkerhetene på tvers av konsekvensene ved tiltaket.  

Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser 
De samlede vurderinger av “Ikke prissatte konsekvenser” er vist i tabellen nedenfor.  

Tabell 5-1: Samletabell for sammenstilling av overordnede konsekvenser av ikke prissatte konsekvenser 
0-alternativet innebærer dagens situasjon pluss vedtatte planer. Det brukes som sammenligningsgrunnlag for konseptene. 
Skala for konsekvensens betydning er fra meget stor positiv (+ + + +) til meget stor negativ (- - - -) 

Konsept Konsekvens-
type 

1: System-
optimalisering 

2: Bilbasert 
utvikling 

3A:  
Busway 

3C: Bybane 

Landskaps-/ 
bybilde  

Konsekvens 0 - - - - - - - 

Rangering 1 4 2 2 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Konsekvens 0 - - - - - 

Rangering 1 4 2 2 

Kulturmiljø 
Konsekvens - - - - - - - - - - 

Rangering 1 4 2 3 

Naturressurser 
Konsekvens - - - - - - - - 

Rangering 1 4 2 3 

Samlet 
konsekvens  

Konsekvens - - - - - - - - 

Rangering 1 4 2 3 

Vurderinger 
Alle konseptene er gjennomførbare ut fra vurderingene av ikke prissatte konsekvenser. Ingen av 
konsekvensene for noen av konseptene vurderes til «meget store negative konsekvenser» for noen 
av temaene. 

Utredningene er basert på vedtatte konsepter (“hvordan det kan være”) og ikke på planer. Man 
avdekker “mulige konflikter”. Det betyr at ulike endringer, justeringer og tilpasninger av traseer kan 
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skje i alle konsepter når man går over til planlegging. Det er særlig viktig å påpeke når en mulig 
konflikt, som det går an å unngå, skiller to konsepter. 

Nedenfor er gjengitt Asplan Viak sin sammenligning og korte kommentarer til konseptene, som viser 
de mest kritiske elementene innen de forskjellige temaene. 

Konsept 1: Systemoptimalisering har ingen til små negative konsekvenser. Ingen av temaene 
inneholder spesielt kritiske forhold. Liten konsekvens henger naturlig sammen med at 
transportsystemet som beskrives er mer begrenset enn de andre.  

Basert på ikke prissatte konsekvenser vurderes dette konseptet som det beste. 

Konsept 2: Det bilbaserte konseptet kommer dårligst ut for de ikke prissatte konsekvenser og 
vurderes til å kunne gi store negative konsekvenser. Det skal gjennomføres mange vegprosjekter som 
vil medføre relativt store arealinngrep. Konseptet gir størst negativ konsekvens innen alle temaene. 
For landskapsbildet er det spesielt flere, store veiprosjekter som slår ut. Arealbeslaget av 
landbruksjord blir naturlig også størst. Flere kilometer ny vei vil berøre flere boligområder (nærmiljø) 
og friluftsområder. For kulturminner er også konsekvensen mest negativ, men forskjellen til for 
eksempel konsept 3C (bybane) er mindre enn hva en kunne forventet. Dette henger sammen med at 
de nye veiene i konsept 2 i liten grad berører sentrumsområdene i Stavanger og Sandnes, hvor 3C 
kan være kritisk i forhold til vernede områder. 

Basert på ikke prissatte konsekvenser vurderes dette konseptet som det dårligste. 

Konsept 3A og 3C: Busway og bybane. Begge konseptene oppsummeres til middels negative 
konsekvenser. Selv om traseene varierer noe, vurderes konsekvensene omtrent likeverdig i begge 
konseptene i forhold til landbruk og nærmiljø. For tema landskap er også samlet konsekvens relativt 
likt, men det er noen kritiske områder som skiller dem og for tema kulturmiljø er det et noe mer 
markert skille:  

Konsept 3A innebærer Gandsfjordkryssing, som vil være et dominerende landskapselement. I 
Stavanger sentrum vil konseptet møte utfordringer i forhold til både landskap/bybilde og 
kulturminner/kulturmiljø i forbindelse med ny kollektivtunnel ved Tivolifjellet. I områdene Gausel – 
Forus – Lura og i tillegg Oalsgata kan derimot ny utforming av veg og kollektivtraseer med tilleggende 
omgivelser gi positive konsekvenser for bybildet. 

Konsept 3C vil blant annet møte utfordringer både i Stavanger og Sandnes sentrum. Kryssing av 
Domkirkeplassen og traseen videre inn i østre bydel innebærer vesentlige påvirkning på omgivelsene, 
noe som slår negativt ut både på bylandskap og kulturminner/kulturmiljø. Tilsvarende vil bybanen 
gjennom Strandgata medføre høyt konfliktnivå for tema kulturminner/kulturmiljø. Også i dette 
konseptet kan derimot ny utforming av veg og kollektivtraseer med tilleggende omgivelser gi positive 
konsekvenser for bybildet, for eksempel i områdene Gausel – Forus – Stavangerveien. 

Basert på ikke prissatte konsekvenser vurderes begge konseptene 3A og 3C å ligge mellom konsept 1 
og 2. Konsept 3C vurderes å ha en noe større negativ konsekvens enn 3A. 
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6. Regional og lokal utvikling 

Det foreligger egen fagrapport hvor utredning av Regional og lokal utvikling er dokumentert. (Notat 
IRIS, 2012/232, 2.10.2012). 

Med utgangspunkt i Håndbok 140 og det som oppfattes regionalt som relevante kriterier, er det satt 
opp en oversikt over konsekvenser som er gjennomgått for hvert av konseptene (metode: se også 
kap.4).   

Kvalitative aspekter ved konseptene 
I tillegg til kriteriene for regional og lokal utvikling er det ønskelig å se nærmere på kvalitative 
aspekter eller faktor ved konseptene som ikke er tatt med andre steder i KVUen.  

Faktorene en har sett nærmere på er:  

 Persepsjon av 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. 

Tabellene nedenfor viser den samlete vurderingen av kvalitative aspekter ved konsept 3A og 3C. 
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Tabell 6-1: Vurderingen av kvalitative aspekter ved konseptene - oppsummering 

Konsept  3A 3C 

Tema Vurdering Busway Bybane 

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

Konsekvens +++ +++ 

Rangering 1 1 

Persepsjon av 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 sammenlignbar 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 benyttes som forutsetning når arealstrukturerende effekter er 
vurdert. 
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Regional og lokale effekter 
Regionale og lokale effekter er vurdert ut fra en del sentrale spørsmålsstillinger sammenfattet i 
Tabell 6-2. 

Tabell 6-2: Vurderingen av lokale og regionale effekter ved konseptene – oppsummering. 

Tema  
Vurdering 

1 
Optimalisering 

2  
Bilbasert 

3A 
Busway 

3C 
Bybane 

Arbeidsmarked: 

Vil tiltaket innebære endringer i 
type og antall 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 

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 
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Tema  
Vurdering 

1 
Optimalisering 

2  
Bilbasert 

3A 
Busway 

3C 
Bybane 

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. 

Konklusjon 
Tabell 6-3 viser en samlet oversikt over vurderinger av konsekvenser for regional og lokal utvikling. 

Tabell 6-3: Samlet vurdering av kvalitative aspekter ved konseptene og lokale og regionale effekter 

Tema  
Vurdering 

1 
Optimalisering 

2  
Bilbasert 

3A 
Busway 

3C 
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 
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Etter en samlet vurdering av de kvalitative aspektene har IRIS vurdert at konsept 3C kommer noe 
bedre ut enn konsept 3A.  

Denne samlete vurderingen bidrar i stor grad til at konsept 3C også kommer bedre ut når de lokale 
og regionale effektene vurderes. Både konsept 3A og konsept 3C kommer vesentlig bedre ved 
vurdering av lokale og regionale effekter sammenlignet med konsept 2. 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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7. Revisjon av Krav 10 og Krav 11 i KVU 

Det er foretatt en revisjon av utredningene knyttet til opprinnelige krav 10 og krav 11 i den 
opprinnelige KVU. En oppsummering av disse to utredningene følger nedenfor. 

Andre krav 10: Mest mulig effektiv arealutnyttelse i områder frigitt til 
byutviklingsformål  
Kravforståelse er uendret fra opprinnelig KVU-dokument (KVU side 101-102), men oppdatert for de 
reviderte konseptene 1, 3A og 3C.  

For indikator 7A er det lagt til grunn 300 meter gangavstand for Busway og høyfrekvent buss (mer 
enn 8 avganger pr time) og 500 meter gangavstand fra bybanestopp. 

Tabell 7-1:  Indikator 7A: Beregnet potensiale for effektiv arealutnyttelse i tilknytning til kollektivstopp i de tre konseptene 
basert på Fylkesdelplan Jærens tetthetskrav (Daa-tallene er fordelt hierarkisk med jernbane på topp, så bybane og nederst 
buss. Dvs. at ved overlappende areal, fordeles daa-tallet først på skinnegående tilbud.): 

 Konsept 1 Konsept 3A Konsept 3C 

Busway/ høyfrekvent buss 41.300 daa 40.500 daa 28.200 daa 

Bybane   19.600 daa 

Jernbane 3.900 daa 7.000 daa 7.000 daa 

Totalareal (daa) 45.200 daa 47.500 daa 54.900 daa 

 

Tabell 7-2: Samlet evaluering krav 10 

Andre krav 10:  Konsept 1 Konsept 3A Konsept 3C 

Mest mulig effektiv arealutnyttelse i områder 
frigitt til byutviklingsformål 

+ + + + + + + 

 

Hovedforskjellen fra resultatene som fremkom i krav 10 i 2009 er at bybanen har kortere trasé  
(38,3 km i KVU2009, 29,4 km i KVU2012) og at det gjennomgående er større volum på busstilbudet i 
alle konseptene, også i 3C.  
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Figur 7.1:  Flatedekning for hovedruter, konsept 3A 

 

Figur 7.2:  Flatedekning for hovedruter, konsept 3C 

 

Andre krav 11: Redusert arealbeslag til transportformål i sentrumsområdene 
Kravforståelse og indikatorer er uendret fra opprinnelig KVU-dokument (KVU side 103-104), men 
oppdatert for de reviderte konseptene 1, 3A og 3C. De vurderte egenskapene ved konseptene er: 

- Bruk av sentrumsarealer som i dag er fredeliggjorte byrom og som ikke er avsatt til 
transportformål eller parkering. 

- Intensiteten i bruken av transportinfrastrukturen målt i buss- og banebevegelser. 

I Stavanger vil ingen konsepter ta i bruk arealer i som i dag ikke er trafikkarealer, med unntak av 3C 
hvor det er forutsatt bybane over Domkirkeplassen. I Sandnes vil det være behov for ny 
holdeplasskapasitet ut over dagens arealer på Ruten, men dette kan løses ved gateterminaler i 
tilstøtende gater. 

Antall avganger i Stavanger og Sandnes sentrum (sum) øker med hhv. 55 %, 46 % og 41 % i 
konseptene 1, 3A og 3C. 
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Tabell 7-3: Antall avganger (målt i én retning) pr. rushtidstime. 

 I dag Konsept 1 Konsept 3A Konsept 3C 

Buss og bybane, Stavanger 2040 91 128 128 112 

Buss og bybane, Sandnes 2040 51 92 80 88 

Totalt begge sentrumsområdene 142 220 208 200 

Økt antall anløp i forhold til i dag  55 % 
(ca. 40 %*) 

46 % 
(ca. 30 %*) 

41 % 
(ca. 25 %*) 

Økt antall anløp i forhold til i dag (isolerte tall 
kun for Stavanger sentrum, inkl. tomkjøring) 

 Ca. 22 % Ca. 22 % Ca. 2-5 % 

* Sum anløp Stavanger inkl. anslått tomkjøring og Sandnes uten tomkjøring. 

 

Økningen i konsept 1 skyldes stor økning i Sandnes som i dette konseptet hverken har bybane eller 
Gandsfjord bru. I konsept 3A vil enkelte rushtidsruter bli ført direkte over Gandsfjord bru.  

Anløpene i Stavanger sentrum kan håndteres med holdeplasser som forutsettes tilgjengelige i 2040.  

Samlet evaluering: 
Stavanger: 

 Alle konseptene gir økt antall buss- /baneanløp; minst økning i konsept 3C og størst i 1 og 3A.  

 Konsept 3C tar i bruk Domkirkeplassen og gir størst trengsel i Jernbanevegen. 

 Konseptene 1 og 3A gir samlet størst trafikkbelastning. 

Sandnes: 

 Alle konseptene krever utvidet holdeplasskapasitet.  

 Antall anløp øker minst i konsept 3A og mest i 1 og 3C. 

Alternativt anslag inkl. tomkjøring:  

 Benyttes alternativt tallgrunnlag hvor anslått tomkjøring i Stavanger sentrum vil antall anløp 
samlet i de to bysentraene være ca. 40 % i konsept 1, ca. 30 % i 3A og ca. 25 % i 3C. 

Ingen av konseptene oppfyller kravet om “Redusert arealbeslag til transportformål i 
sentrumsområdene”, hverken i Stavanger eller Sandnes. 

Andre krav 11: Konsept 1 Konsept 3A Konsept 3C 

Redusert arealbeslag til transportformål i 
sentrumsområdene 

- - - - - - - 
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8. Krav til konseptene (konseptkrav) 

Revisjon av krav (februar 2012) – Måloppnåelse 
I KVUen fra oktober 2009 er det gitt en rekke krav og det ble gjort en samlet kravevaluering. Disse 
kravene ble revidert og fremgår av notat: Behovsanalyse fra februar 2012. Her er det formulert både 
behov, mål og nye krav. Kravene fremgår av Tabell 8-1 sammen med vurdering av måloppnåelse.  

Tabell 8-1:  Reviderte kravformuleringer. (Behovsanalyse, Mål, Krav, Rfk, februar, 2012.) og måloppnåelse. 

 KONSEPT Basis 
2010 

0-alt. 1 2 3A 3C Merkn. / 
Refer. 

 Hovedkrav 

1 Kollektivtrafikkens andel av reiser til/fra 
Stavanger sentrum skal innen 2040 økes til 
minimum 35 %, 

(1
 

19 % 16 % 
 

- - - 

19 % 
 

- - 

16 % 
 

- - - 

19 % 
 

- - 

20 % 
 

- - 

 

 mens gang-/sykkelandelen skal økes til 

minimum 30 % 
(1

 

10 % 9 % 
- - - 

8 % 
- - - 

9 % 
- - - 

8 % 
- - - 

8 % 
- - - 

 

2 Kollektivtrafikkens andel av reiser til/fra 
Sandnes sentrum skal innen 2040 økes til 

minimum 20 %, 
(1

 

16 % 15 % 
- - 

18 % 
- 

15 % 
- - 

17 % 
- 

16 % 
- 

 

 mens gang-/sykkelandelen skal økes til 

minimum 25 %. 
(1

 

9 % 8 % 
- - - 

8 % 
- - - 

8 % 
- - - 

8 % 
- - - 

8 % 
- - - 

 

3 Kollektivtrafikkens andel av reiser langs:  
- Fv. 44-korridoren på Forus,  
- kollektivtraseen øst-vest på Forus – Sola S  
- Sandnes øst  

skal innen 2040 økes til minimum 15 %, 
(2

 

  
11 % 
  9 % 
10 % 
- - - 

 
13 % 
17 % 
15 % 

0 

 
12 % 
12 % 
10 % 

- - 

 
13 % 
15 % 
12 % 

- 

 
13 % 
14 % 
14 % 

- 

 

 mens gang- /sykkelandelen  
- Fv. 44-korridoren på Forus,  
- kollektivtraseen øst-vest på Forus – Sola S  

skal økes til minimum 15 %. 
(2

 

  
11 % 
  2 % 
- - - 

 
11 % 
  1 % 
- - - 

 
10 % 
  2 % 
- - - 

 
10 % 
1 % 
- - - 

 
11 % 
1 % 
- - - 

 
 
 

 SUM Hovedkrav  - - - - - - - - - - - -  

 Rangering  5 1 4 1 1  

 Krav avledet av mål (effektmål) 

1 Den prosentvise veksten i biltrafikken i 
studieområdet skal være minst 20 % lavere i 

2040 i forhold til 0-konseptet i 2040. 
(3

 

  
61 % 
- - - 

 
60 % 
- - - 

 
61 % 
- - - 

 
60 % 
- - - 

 
60 % 
- - - 

 

2 Kollektivtransport skal i 2040 utføres uten 
forsinkelser som følge av annen trafikk, i 
sentrale kollektivakser i hele studieområdet. 
(4

 

  

Ikke mulig å skille disse 

 

3 Det skal være mulig å sykle i hastigheter opp 
til 25 – 30 km/t på et sammenhengende og 

sikkert hovedsykkelnett i 2040. 
(5

 

  1 mrd  2 mrd 2 mrd  
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 KONSEPT Basis 
2010 

0-alt. 1 2 3A 3C Merkn. / 
Refer. 

4 Næringslivet skal ha god fremkommelighet 
til sentrale terminaler og andre viktige 
målpunkt. Transportkostnadene for 
næringslivet skal være 20 % lavere i 2040 i 

forhold til 0-konseptet. 
(6

 

  

Ikke beregnet. 

 

 SUM krav avledet av effektmål  - - - - - - - - - - - - - - -  

 Rangering  4 1 4 1 1  

 Krav avledet av andre viktige behov 

1 Antall dødsulykker og ulykker med meget 
alvorlig skadde forårsaket av 
transportsektoren skal reduseres med 30 % 

i forhold til 0-konseptet i 2040. 
(7

 

 Ant. 
ulykkr pr. 

år 
62 

 
 

-1,4% 
0 

 
 

-8,1% 
+ + 

 
 

-4,4% 
+ 

 
 

-4,0% 
+ 

EFFEKT-
beregning 

2 Klimagassutslippene fra transportsystemet 
skal reduseres med 35 % innen 2040 fra 

nivået i 1991. 
(8

 

 18,8 mill. 
t. 

 
-1,0% 

+ 

 
+2,0% 

- 

 
-1,2% 

+ 

 
-0,9% 

+ 

EFFEKT-
beregning 

3 Støybelastning og lokal luftkvalitet skal ikke 

forverres. 
(9

 

 21400t -0,9% 
+ 

+1,9% 
- 

-1,7% 
+ 

-1,4% 
+ 

EFFEKT-
beregning 

 SUM krav avledet av andre viktige behov   + 0 + +  

 Rangering   3 4 1 1  

 Reviderte krav 10 og krav 11 

10 Mest mulig effektiv arealutnyttelse i 
områder frigitt til byutviklingsformål 

  + + 
Ikke 

vurdert 
+ + + + +  

11 Redusert arealbeslag til transportformål i 
sentrumsområdene 

  - - - 
Ikke 

vurdert 
- - - -  

 SUM krav 10 og 11   - 
Ikke 

vurdert 
- +  

 Rangering   2  2 1  

 

Noter til kravene og vurderingene: 

1. Andelene oppgitt her gjelder kun til og fra disse sentrumssonene. Tabell 4-1 viser andelene 
både til/fra og internt i sonene.  

2. De lave andelene skyldes trolig uheldig valg av beregningssnitt. Se merknad til Tabell 4-1. 

3. EFFEKT-beregningene viser bilandel på 61 % i 0-alternativet. 20 % lavere, betyr 12 %-poeng. 
Dvs. at for å nå målet må bilandelen være 49 % eller lavere. 

4. Forsinkelser fremkommer ikke i EFFEKT-beregningene. Beregningene forutsetter fri 
fremkommelighet der det er egne traseer, anslått fast forsinkelse for øvrig. 
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5. Det er ikke mulig å måle hastighet for sykkeltrafikken i de forskjellige konseptene. Her er det 
derfor i stedet benyttet investeringssum som måleparameter for “godhet” på 
sykkelveinettet. 

6. Fremkommelighet for næringslivet er ikke beregnet i EFFEKT, men er omtalt og inngår i IRIS-
rapport om lokale og regionale konsekvenser.  

7. EFFEKT-beregningene viser årlig antall ulykker i 2018 Ulykkessituasjonen i 2040 er ikke mulig 
å beregne. Relativt forhold antas likt i 2018 og i 2040. 

8. EFFEKT-beregningene gir ikke sammenligning med 1991, men en relativ endring i fht. 0-alt. 
Indikator: CO2-utslipp i tonn for hele perioden 2018 - 2042. 

9. EFFEKT-beregningene omfatter ikke støy. For de vei- og banestrekningene hvor det skal 
gjennomføres ny anleggsvirksomhet, vil støysituasjonen bli utredet og støytiltak bli 
gjennomført i hht gitte krav. Andre veistrekninger vil få øket eller redusert trafikk. 
Lokal luftkvalitet er uttrykt ved utslipp av NOX i tonn samlet for perioden 2018 – 2042. 
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9. Sammenstilling 

I Tabell 9-1 er det gitt en oversikt over måloppnåelse og konsekvens for  

- konseptkrav som er revidert i forhold til den opprinnelige KVU fra 2009 
- ikke prissatte konsekvenser 
- lokal og regional utvikling 
- nytte- / kostnadsberegninger. 

Tabell 9-1: Oversikt over konseptkrav, ikke-prissatte og prissatte konsekvenser 

KONSEPT  0-ALT. 1 2 3A 3C KILDE 

KONSEPTKRAV         

Hovedkrav= Andel reiser kollektivt 
Konsekvens - - -  - - - -  - Sintef 

Rangering  5 1 4 1 1  

Hovedkrav= Andel reiser gang/ sykkel 
Konsekvens - - - - - -  - - -  - - -  - - - Sintef 

Rangering  1 1 1 1 1  

Effektmål (minske biltrafikk med 20%) 
Konsekvens - - - - - - - - - - - - - - - Sintef 

Rangering  4 1 4 1 1  

Andre viktige behov inkl. 10 og 11 
Konsekvens 

Ikke 
vurdert 

0 0 0 + RFK 

Rangering   2 3 2 1  

IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER         

Landskaps-/ bybilde 
Konsekvens  0 - - - - - - - Asplan Viak 

Rangering  1 4 2 2  

Nærmiljø og friluftsliv  
Konsekvens  0 - - - - - Asplan Viak 

Rangering   1 4 2 2  

Kulturmiljø 
Konsekvens  - - - - - - -  - - - KRFK 

Rangering   1 4 2 3  

Naturressurser 
Konsekvens  - - - - - -  - -  Asplan Viak 

Rangering   1 4 2 2  

LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING OG ANNET        

Kvalitative aspekter   
Konsekvens 

Ikke 
vurdert 

Ikke 
vurdert 

Ikke 
vurdert + + + + + IRIS 

Rangering     2 1  

Lokale og regionale effekter 
Konsekvens 

Ikke 
vurdert - -  + + + IRIS 

Rangering   4 3 2 1  

NYTTE- / KOSTNADSBEREGNINGER         

Kostnad (budsjettkr. = investeringer + drift +overføringer) Mill. kroner  12 413 21 732 28 256 32 585 SINTEF 

Netto nytte per budsjettkr. 
Nytte per 
krone 

 - 0,76 - 0,12 - 0,42 -0,75  
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Konseptkrav  

Kollektivtrafikkens andel 

Konseptkravene fra KVUen for transportsystem på Jæren (2009) ble omarbeidet og revidert vinteren 
/ våren 2012. Det ble utformet svært ambisiøse krav til at kollektivtrafikkens andel skal økes til 35 % 
til og fra Stavanger sentrum. Dagens andel kollektivreiser er 19 %.  Antall personturer i hele området 
er i trafikkmodellen beregnet til å øke med ca. 50 % fram til 2043. Antall kollektivturer vil øke i takt 
med den generelle trafikkveksten, men kollektivtrafikkens andel til fra Stavanger vil i liten grad bli 
påvirket med fra 0 til 4 % vekst i forhold til 0-alternativet. 0- alternativet har en negativ utvikling i 
forhold til basis fra 2010. Konsekvensene av så svak måloppnåelse blir vurdert som stor negativ 
konsekvens for kollektivreiser til/ fra Stavanger. 

Når det gjelder Sandnes, er kravet satt til 20% kollektivreiser mot dagens 16%. Det er beregnet en 
vekst på 0 – 3 % og en nærmer seg her kravet fra revidert KVU. Konsekvensene blir vurdert som liten 
til middels negativ for Sandnes siden man kommer vesentlig nærmere kravet her enn for Stavanger. 

For kollektivtrafikkens andel av reiser langs: 

- FV 44-korridoren på Forus 
- øst – vest Forus 
- Sandnes øst 

er kravet satt til 15 %. Trafikkberegningene viser fra 10 -17 % for de ulike konseptene. Dette vurderes 
som ingen til middels negativ konsekvens.  

I forhold til de krav som stilles i revidert KVU, så er samlet måloppnåelse for andel kollektivreiser i 
korridorene karakterisert som liten/ middels negativ konsekvens for 3A, 3C og 1.  

Gang- og sykkel 

Krav til andel gang-/ sykkel til/ fra Stavanger er satt til 30 % og Sandnes 25 %. Alle konseptene viser 
en lav måloppnåelse i underkant av 10 %. Dette blir vurdert til å være store negative konsekvenser. 

For FV 44-korridoren er kravet 15 % og måloppnåelse på 10 %, det vil si middels negativ konsekvens. 

Effektmål – minsket biltrafikk 

Den prosentvise veksten i biltrafikken i studieområdet har som mål å bli 20 % lavere i 2040 i 
forholdet til 0-konseptet. Modellberegninger kan ikke påvise noen signifikant forskjell. Bilandelen er 
61 % i 0-konseptet og 1 % lavere for 3A, 3C og 1.  Dette betegnes som stor negativ konsekvens.  

Se for øvrig kapittel 10 om vurdering av effekten av økte restriksjoner. I modellberegningene er det 
kun tatt med begrensede restriksjoner på bompenger og rushtidsavgift. Parkeringsrestriksjoner er 
ikke tatt med i modellberegningene.  

Andre viktige behov 

Det er et krav om å redusere antall dødsulykker og ulykker med meget alvorlig skadde forårsaket av 
transportsektoren med 30 % i forhold til 0-konseptet i 2040. Antall ulykker i år 2040 er i 0-konseptet 
beregnet til 62 per år. I de høyverdige kollektiv konseptene er det beregnet en nedgang på 4 % og for 
bilalternativet 8 %. Det siste skyldes høgere vegstandard. Alle reduksjoner blir sett på som positive 
(liten og middels positiv konsekvens). 

Klimagassutslippene fra transportsystemet skal reduseres med 35 % innen 2040 fra nivået 1991. Kun 
minimale endringer har vært mulig å påvise. Se for øvrig eget punkt i kapittel 3 om Klimaforliket. 
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Støybelastning og lokal luftkvalitet (NOX og partikler) skal ikke forverres. Støy er ikke vurdert i denne 
sammenheng fordi det kreves mer detaljerte planer enn konseptene. For de vei- og 
banestrekningene hvor det skal gjennomføres ny anleggsvirksomhet, vil støysituasjonen bli utredet 
og støytiltak bli gjennomført i hht gitte krav.  

Lokal luftkvalitet er uttrykt ved utslipp av NOX i tonn samlet for perioden 2018 – 2040. Endringene i 
luftkvalitet er minimal, men noen forbedringer i 3A, 3C og 1.  

Reviderte krav 10: Arealutnyttelse til byutvikling og 11 Arealbeslag til transportformål 

Det er lagt til grunn en 300 meters gangavstand fra busway traseen som en buffer. For bybane er det 
vurdert arealet 500 meter fra stoppested. Det siste gjelder også jernbanestopp.  

Beregninger utført viser at konsept 3C gjør 55 tusen dekar tilgjengelig for byutviklingsformål. For 3 A 
vil det bli 48 tusen dekar og konsept 1 gir 45 tusen dekar. Konsept 1 og 3A vurderes til middels positiv 
konsekvens og 3C til stor positiv konsekvens.  

Arealbeslag til transportformål i byområdene bedømmes til middel negativ konsekvens for 3A og 3C, 
men stor negativ konsekvens for 1. 

Ikke prissatte konsekvenser 

Landskap og bybane 

Ingen av konseptene har så store negative konsekvenser at det bør avvises på grunnlag av landskap 
eller bybilde. Alle konsepter kan gjennomføres. 

Konsekvensene for landskap og bybilde varierer en del mellom konseptene. Dette er ikke unaturlig 
med tanke på at ethvert fysisk tiltak kan medføre et landskapsmessig inngrep. Dette er årsaken til at 
konsept 1 – Systemoptimalisering kommer ut med en ubetydelig konsekvens, mens konsept 2 – 
bilbasert løsning får den største negative konsekvensen. Både konsept 3A (Busway) og 3C (bybane) 
medfører store landskapsinngrep, men for disse alternativene er det forutsatt at etablering av 
høyverdig kollektivtilbud i egne traseer også vil medføre positive virkninger.  

Konsept 3A og 3C vurderes derfor som helt likeverdige, rangert etter konsept 1. 

Nærmiljø og friluftsliv 

Ingen av konseptene har så store negative konsekvenser at det bør avvises på grunnlag av nærmiljø 
og friluftsliv. Alle konsepter kan gjennomføres. 

Konsept1 – Systemoptimalisering inneholder færre og mindre prosjekter, og endrer således i liten 
grad på forholdene for nærmiljø og friluftsliv. Konsept 2 – bilbasert løsning vil ha relativt store 
negative konsekvenser ved at de beslaglegger størst areal som i dag er lagt ut til friområder og 
nærmiljøområder. Konseptet har ingen positive effekter ved at det legger til rette for bedre 
tilgjengelighet. Konseptene 3A og 3C vurderes likeverdige i forhold til nærmiljø og friluftsliv. De vil 
begge ha negative konsekvenser, fordi de beslaglegger areal, men i vesentlig mindre grad enn 
konsept 2, og i tillegg vil egne kollektivtraseer kunne ha positive effekter i en del gateløp.  

Konsept 3A og 3C vurderes derfor som helt likeverdige, rangert etter konsept 1. 
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Kulturmiljø 

På dette overordnede nivået synes ingen av konseptene å ha så store negative konsekvenser at det 
bør avvises på grunnlag av kulturmiljø. Alle konsepter kan gjennomføres, evt. ved at enkeltprosjekter 
tilpasses. 

Konsekvensene for kulturmiljø er samlet vurdert relativt likt for konseptene 2, 3A og 3C, men 
vesentlig dårligere for konsept 1. Dette henger sammen med vesentlig færre nye veiprosjekter og 
derved tilsvarende lavere konflikt med kulturminner. Selv om de samlede konsekvenser for tre av 
konseptene faller ut forholdsvis likt, er det noen vesentlige forskjeller som gis seg utslag i forskjellige 
rangeringer. 

Også i forhold til kulturmiljø fremstår konsept 1 som best, konsept 3A er rangert noe bedre enn 
konsept 3C og dårligst er konsept 2. Den viktigste årsaken til at 3C rangeres dårligere enn 3A, er at 
bybanen er forutsatt lagt over Domkirkeplassen i Stavanger og gjennom Norestraen i Sandnes, som 
begge er viktige kulturmiljøer. 

Naturressurser 

Den eneste naturressursen som er vurdert er landbruk. Andre naturressurser som kan ha utnyttbar 
verdi er i svært liten grad til stede i området. 

Alle konseptene kan gjennomføres, men arealbeslag varierer. Naturlig nok beslaglegger konsept 1 
minst areal og blir vurdert som minst konfliktfullt. Konseptene 3A og 3C medfører omtrent identisk 
arealbeslag og er vurdert likestilt, mens konsept 2 medfører et betydelig større arealbeslag. 

I forhold til landbruk er arealbeslag for selve infrastrukturen bare én side av saken. De forskjellige 
konseptene medfører også forskjellig arealbruk og struktur for nye utbyggingsområder. Denne 
effekten er fanget opp i vurdering av lokal og regional utvikling. 

Konsept 1 kommer ut som det beste, mens konsept 3A og 3C vurderes likeverdige, og vesentlig 
mindre konfliktfullt enn konsept 2. 

Lokal og regional utvikling 
Vurderingen av konsekvenser for lokal og regional utvikling er delt i to hovedgrupper; kvalitative 
aspekter og konsekvenser for lokal og regional utvikling. I den første gruppen er det kun forskjellen 
mellom konseptene 3A og 3C som er vurdert. Begge vil være av sammenlignbar kvalitet og 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.  

I den andre hovedgruppen er også konsept 1 og 2 vurdert. Både konsept 3A og 3C kommer vesentlig 
bedre ut sammenlignet med konsept 2. 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 konsept 1, 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 
ved konsept 1. 



 

 

NOTAT 

37 

IRIS har konkludert over med at konsept 3C kommer marginalt bedre ut enn konsept 3A når det 
gjelder arealstrukturerende effekter.  

Nytte- / kostnadsberegninger 
Nøkkeltakk for beregningene fremgår av Tabell 4-2. Investeringene fordelt på transportmiddel som 
inngår i konseptene er vist i Tabell 9-2. 

Tabell 9-2: Investeringer (anleggskostnader i milliarder 2011kr.) 0 – alternativet, eller sammenligning, består av vedtatte 
vegtiltak til anslagsvis 7,4 milliarder 

Konsept 1: System-
optimalisering 

2: Bilbasert 3A: Busway 3C: Bybane 

Vegtiltak 2,7 13,5 9 6,5 

Buss og busway 3,3 3,7 5,6 2,3 

Bybane    7,8 

Gang og sykkel 1  2 2 

Jernbane 0,5 0 5,5 5,5 

Sum 7,5 17,2 22,1 24,1 

 

Tabell 9-2 viser at alle konseptene innebærer betydelige investeringer både i veinettet og i 
kollektivtiltak. Dobbeltspor på jernbanen frem til Nærbø er tatt inn i både konsept 3A og 3C. I 
konsept 3A er Gandsfjord bru tatt med under veiinvestering, men forbindelsen er også en 
forutsetning for kollektivbetjeningen i dette konseptet. 

Alle konseptene er beregnet til å ha netto nytte fra -2,5 til -24, 5 mrd. kroner. Dette innebærer også 
at netto nytte per budsjettkrone er beregnet til å være negativ for konseptene.  Konsept 2 Bilbasert 
har best netto nytte med -0,12 per krone. Konsept 1 Systemoptimalisering og 3 C Bybane lavest 
begge med omtrent -0,75 per krone. 

Budsjettkostnadene (investeringer + vedlikehold + overføringer) er fra 32,6 mrd. kroner for bybane, 
28,3 mrd. kr. for busway og 21,8 mrd. kr. bilbasert.  
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10. Oppsummering og anbefaling 

Konseptenes måloppnåelse 
I Tabell 10-1 er det vist en sammenstilling av konseptene og hoved konsekvenser vist som 
"Konseptkrav", "Ikke prissatte konsekvenser" og "Lokal og regional utvikling" samt kostnad og 
nytte/kostnad. Det er beskrevet konseptenes måloppnåelse som konsekvens i henholdt til metoden i 
Statens Vegvesen håndbok 140, dog på et overordnet og forenklet nivå siden det er konseptløsninger 
som vurderes. Vanligvis brukes metoden for kommunedel- eller reguleringsplaner. 

 

Tabell 10-1: Sammenstillingstabell av KVU for transportsystemet på Jæren ikke-prissatte og prissatte konsekvenser 

 KONSEPT  0-ALT 1 2 3A 3C 

 
Konseptkrav  

Konsekvens - - - - - - - /- - - - - - - / - 

 Rangering  5 2 4 2 1 

 
Ikke prissatte konsekvenser  

Konsekvens 
Ikke 

vurdert 
- - - -  - -  - - 

 Rangering   1 4 2 3 

 
Lokal og regional utvikling og annet 

Konsekvens 
Ikke 

vurdert 
- - + / + + + + / + + +  

 Rangering   4 3 2 1 

 TOTALT KONSEPTKRAV OG “IKKE PRISSATTE 
KONSEKVENSER” 

Konsekvens  - - - - 0 

 Rangering   3 4 2 1 

 Nytte- / kostnadsberegninger        

 
Kostnad  

(budsjettkr. = investeringer + drift +overføringer) 

Millioner 
kroner 

 12 413 21 732 28 256 32 585 

 Nytte- / kostnad 
Netto nytte 
per 
budsjettkrone 

 - 0,76  - 0,12 - 0,42 -0,75 

 
Samlet vurdering  

Konsekvens      

 Rangering  4 3 1 2 

 

Ingen av konseptene medfører meget stor negativ konsekvens for et tema eller en temagruppe. I 
dette utredningsarbeidet er det ikke kommet fram momenter eller kunnskap om at ikke alle 
konseptene kan gjennomføres ut fra miljø- eller samfunnsmessige forhold. Det er ikke i denne 
sammenheng gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). 

0-alternativet 
Referansen som alle alternativer skal sees i forhold til, betegnes 0-alternativ. En beskrivelse av 0-
alternativ tar utgangspunkt i dagens situasjon samt vedtatte utbygginger.  

I denne sammenheng blir ikke 0-alternativet behandlet som et eget fullverdig alternativ. 

Konsept 1 Systemoptimalisering 
Systemoptimalisering, dvs. tiltak som gir bedre fremkommelighet, tilgjengelighet og bedre utnyttelse 
av eksisterende transportsystem uten større nyinvesteringer. 
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Når det gjelder konseptkrav, blir konsekvensene vurdert til å være middels negative. Dette skyldes at 
kollektivandelen til/ fra Stavanger er beregnet til 19 %. Kravet er 35 %. For Sandnes er 
kollektivandelen ganske god. Den er 18 % i forhold til et krav på 20 %. Gang-/ sykkelandelen til /fra 
Stavanger og Sandnes har begge dårlig måloppnåelse og karakteriseres med stor negativ konsekvens. 

Effektmålene blir i denne sammenheng begrenset til ønsket nedgang i andel bilreiser med 20 %. 
Gjennom beregninger er det ikke mulig å påvise noe nedgang, og måloppnåelse vurderes til stor 
negativ konsekvens.  

For ikke prissatte konsekvenser kommer dette konseptet best ut. Konsekvensene er negative, men 
små. Dette er naturlig siden konseptet innebærer relativt få nye utbyggingsprosjekter. 

I forhold til lokal og regional utvikling er dette konseptet vurdert som det dårligste. Konseptet er 
imidlertid ikke vurdert i forhold til kvalitative aspekter, men kun i forhold til lokale og regionale 
effekter. Konsekvensen vurderes som liten negativ – det samme som konsept 2, men er rangert 
dårligere. 

I forhold til nytte- / kostnadsberegninger gir dette konseptet den dårligste netto nytte per 
budsjettkrone. Investeringsbeløpet i dette konseptet er imidlertid lavest, men nytten er også 
beregnet lavt, slik at samlet kost-/nytte blir dårlig. I forhold til kost-/nytteberegningene er konseptet 
rangert lavest. 

Konsept 2 Bilbasert 
Bilbasert medfører en utvikling av transportsystemet. 

Når det gjelder konseptkrav, blir konsekvensene vurdert til å være fra middels til stor negative. 
Grunnen til at konseptet vurderes dårligere er at det gir lavere kollektivandel til / fra Stavanger og 
Sandnes.  

Effektmålene blir i denne sammenheng begrenset til ønsket nedgang i andel bilreiser med 20 %. 
Gjennom beregninger er det ikke mulig å påvise noe nedgang, og måloppnåelse vurderes til stor 
negativ konsekvens. 

Dette konseptet fører til en reduksjon i transportulykker som er mer positiv enn for de andre 
konseptene. Imidlertid kommer det noe dårligere ut når det gjelder utslipp til luft. 

For ikke prissatte konsekvenser kommer dette konseptet dårligst ut. Konsekvensene er vurdert som 
store negative. Denne vurderingen gjelder alle deltemaene. Årsaken er at dette konseptet innebærer 
størst omfang av nye veiprosjekter. 

I forhold til lokal og regional utvikling er dette konseptet vurdert som det nest dårligste. Konseptet er 
ikke vurdert i forhold til kvalitative aspekter, men kun i forhold til lokale og regionale effekter. 
Konsekvensen vurderes som liten negativ – det samme som konsept 1, men det er rangert noe 
bedre. 

I forhold til nytte- / kostnadsberegninger gir dette konseptet den beste netto nytte per 
budsjettkrone, men dette er likevel negativt. Investeringsbeløpet er nest lavest av alle konseptene. I 
forhold til kost- nytteberegningene er dette konseptet rangert som det beste. 

Konsept 3A Buss- og jernbanebasert 
Buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet. 
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Kollektivandelen øker med 2- 3 prosentpoeng til /fra Stavanger og Sandnes. Den betegnes som 
middels negativ konsekvens for Stavanger og liten negativ konsekvens for Sandnes.  

Gang- og sykkelandelen øker totalt, anslått til 50 %, men andelen sykkel- og gangturer påvirkes ikke.  

Det skjer en reduksjon (4 %) i trafikkulykker og en liten reduksjon i utslipp til luft (1-2 %). Disse 
størrelser baserer seg på trafikkberegningene.  

Det blir betegnet som en middels positiv konsekvens at areal til potensiell byutvikling øker.  

For ikke prissatte konsekvenser kommer dette konseptet nest best. Konsekvensene er vurdert som 
middels negative.  

I forhold til lokal og regional utvikling er dette konseptet vurdert som det nest beste. I motsetning til 
konsept 1 og 2 er konsekvensen vurdert som positiv – på grensen mellom små og middels positiv. 
Viktigste årsak til at konsekvensen her blir positiv er den arealstrukturerende effekten som konseptet 
vil ha. 

I forhold til nytte- / kostnadsberegninger gir dette konseptet den nest beste netto nytte per 
budsjettkrone. Investeringsbeløpet er nest høyest og markert høyere enn konsept 1. Den beregnede 
nytten er imidlertid stor og gir derfor bedre kost-/nytte enn konsept 1, selv om verdien fortsatt er 
negativ. I forhold til kost- nytteberegningene er dette konseptet rangert som det nest beste. 

Konsept 3C Bybane 
Bybane i kombinasjon med høykvalitets busstilbud og jernbane. 

Dette konseptet skiller seg fra 3A med en økning i kollektivandelen til / fra Stavanger, men en 
nedgang til/ fra Sandnes, begge på et prosentpoeng.  

Gang- og sykkelandelen endres ikke. Det kommer i tillegg en forbedring av areal til potensiell 
byutvikling som går fra middels til stor positiv konsekvens. 

For ikke prissatte konsekvenser er dette konseptet rangert som nr. 3. Konsekvensene er vurdert som 
middels negative – og likt med konsept 3A. Forskjellen mellom konsept 3A og 3C er derfor liten, men 
3C er rangert etter 3A med hensyn til Kulturmiljø. 

I forhold til lokal og regional utvikling er dette konseptet vurdert som det beste. Tilsvarende som for 
konsept 3A, er konsekvensen vurdert som positiv – på grensen mellom middels og stor positiv. 
Viktigste årsak til denne vurderingen er at den arealstrukturerende effekten er vurdert noe sterkere 
enn i 3A. 

I forhold til nytte- / kostnadsberegninger gir dette konseptet den nest dårligste netto nytte per 
budsjettkrone – marginalt bedre enn konsept 1. Investeringsbeløpet er høyest av alle konseptene – 
og markert høyere enn konsept 3A. Den beregnede nytteverdien er vesentlig bedre enn i konseptene 
1 og 2, men ikke tilstrekkelig til å oppveie den høye investeringen. I forhold til kost- 
nytteberegningene er dette konseptet rangert som det nest dårligste. 

Anbefaling 
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og konsentrert byvekst-scenariet ligger som en 
premiss for arealbruk og arealutnyttelse i arbeidet med konseptvalgutredningene.  
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Vurderinger og konklusjoner man kan trekke av de utredningene som er utført kan oppsummeres i 
følgende punkter: 

- Ingen av konseptene tilfredsstiller mål og krav - formulert som konseptkrav. Dette 
fremkommer gjennom at ingen av de foreslåtte konseptene tilfredsstiller målene for 
kollektivandel. Dette forsterkes gjennom at konseptene heller ikke tilfredsstiller 
klimaforliket. 

- Ikke-prissatte konsekvenser viser at alle konseptene er gjennomførbare. 
- Ingen av konseptene vil kunne nå fastsatte mål og derved tilfredsstille klimaforliket uten bruk 

av strenge restriksjoner på bilkjøring og parkering og en streng styring av arealbruken. 
- Konsept 2 – Bilbasert kommer dårlig ut både når det gjelder konseptkrav, ikke prissatte 

konsekvenser og lokal og regional utvikling, men kommer best ut når det gjelder de 
økonomiske analysene. Konseptet vurderes som dårlig egnet til å kunne gjennomføre 
restriktive tiltak som er nødvendige for å kunne oppnå mål og krav og derigjennom oppfylle 
klimaforliket. 

- Konsept 1 – Systemoptimalisering skiller seg ikke på samme måte negativt ut når det gjelder 
konseptkrav og ikke prissatte konsekvenser, men fremstår som det dårligste konseptet når 
det gjelder lokal og regional utvikling og dårlig i forhold til de økonomiske analysene. 
Konseptet vurderes også som dårlig egnet til å kunne gjennomføre restriktive tiltak. 

- Konseptene 3A – Busway og 3C – Bybane er de eneste reelle alternativene for å takle 
befolknings- og trafikkvekst i tråd med nasjonale føringer i klimaforliket og i forslag til NTP. 
Konseptene fremstår som gode alternativer både når det gjelder konseptkrav og ikke 
prissatte konsekvenser. Begge konseptene forutsetter en helhetlig løsning sammen med tog 
og buss. Konsept 3C gir bedre effekt når det gjelder lokal og regional utvikling, men gir 
dårligere effekt i de økonomiske analysene. Konseptene med høyverdige kollektivløsninger 
er de eneste som vurderes robuste nok til å tåle de nødvendige restriktive tiltakene, og 
fortsatt fremstå som attraktive transportsystemer. 

- By- og regional utviklingsaspektet får derved en vesentlig betydning for valg av konsept. 

Dette gjelder konseptenes evne til å forsterke en ønsket byutvikling langs traseene. Konsept 3C skiller 
seg fra konsept 3A med en dokumentert arealstrukturerende effekt. 

Ved at disse delkonklusjonene legges til grunn, blir endelig valg av konsept en avveining av fordeler 
og ulemper (primært i form av en forskjell på investeringskostnad knyttet til kollektivtiltak på ca. 4,6 
mrd kroner ekskl. finanskostnader) knyttet til 3A og 3C som begge er høykvalitets kollektivkonsept. 

Dersom by- og regionalutviklingsperspektivet vektlegges så mye at det forsvarer og/eller 
kompenserer forskjellen i investering mellom konseptene, bør man velge 3C bybane i korridoren 
Stavanger sentrum – Sandnes sentrum og til Forus vest. 

Implisitt i dette ligger at dersom man ikke kan forsvare og/eller kompensere for denne forskjellen 
bør 3A velges. 

Dette er også et spørsmål om teknologivalg. Et fortrinn ved bybaneteknologien er at denne er kjent 
og man har et godt erfaringsgrunnlag. Mange av egenskapene ved bybane kan også tillegges busway, 
men dette er et nyere teknologisk konsept hvor man ikke har tilsvarende erfaringsgrunnlag. Det gjør 
sidestilte sammenligninger vanskelig. 

En høyverdig kollektivløsning er avhengig av at man gjennomfører en styrt arealstrukturering mht. 
byomforming, arealutnyttelse og lokaliseringsstyring kombinert med gjennomføring av restriksjoner 
slik at det oppnås en ønsket reisemiddelfordeling og en tilfredsstillende finansiering. 
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Uavhengig av valg av konsept, vil en måloppnåelse i forhold til klimaforlik og konseptkrav være 
avhengig av restriksjoner, først og fremst i forhold til parkering. Problemstillingen er drøftet 
nærmere i kap. 9. 

Vesentlig for valget blir et spørsmål om finansiering, herunder brukerfinansiering, fylkeskommunalt 
og statlig bidrag, og hvordan dette kan løses. Spørsmålet er drøftet nærmere i kap. 10. 
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11. Videre utfordringer - Tiltak for å nå mål og krav om høyere 
kollektivandel 

Modellberegningene viser at ingen av de beskrevne konseptene oppfyller målsettinger og krav om en 
kraftig økning i kollektivandelen i reisemønsteret. Men den viser at dersom man ikke setter inn 
spesielle tiltak for å bedre kollektivtransportens konkurranseevne, vil man få en nedgang i 
kollektivandelen i forhold til dagens situasjon. (Jfr. konsept 0 og 2 sett i forhold til Basis 2010.) De tre 
konseptene med kollektivsatsing (1, 3A og 3C) viser en viss økning i kollektivandelen på 2 – 3 %-
poeng. Dette er ikke uvesentlig, men er likevel langt fra kravet. Disse resultatene samsvarer med 
tilsvarende beregninger andre steder – bl.a. i Bergen, og understreker at satsing på høyverdig 
kollektivtiltak er nødvendig, men langt fra tilstrekkelig for å oppnå store endringer i 
reisemiddelfordelingen. En rekke tiltak innen arealpolitikken må samordnes for å bygge opp om 
kollektivsystemet. Men det vil være helt nødvendig å gjennomføre restriktive tiltak for å dempe 
biltrafikken og gjøre bruk av bil mindre attraktivt.  

Det er spesielt to virkemidler som kan ha effekt: 

- Prismekanismer på bilbruk 
Dette kan omfatte bompenger og rushtidsavgift. I modellberegningene er det lagt inn kr. 25 i 
generelle bomavgifter og en rushtidsavgift på kr. 50, men uten at dette isolert sett synes å gi 
stor effekt. Beregningene gir ikke grunnlag for å konkludere om avgiftenes størrelse påvirker 
valg mellom konsept 3A og 3C. Avgiftenes størrelse og andre prismekanismer bør vurderes 
videre uavhengig av konseptvalg og drøftes ikke videre her.  

- Parkeringsrestriksjoner / parkeringspolitikk 
Restriksjoner på parkering – og særlig innrettet mot arbeidsplassparkering, har vist seg som 
kanskje det viktigste virkemidlet for å begrense bilbruk. Det er gjennomført flere utredninger 
rundt dette temaet knyttet til områder på Nord Jæren.  
Dette omtales nærmere nedenfor. 

Parkeringsrestriksjoner og Parkeringspolitikk 
En samlet, restriktiv parkeringspolitikk omfatter flere elementer enn kun en reduksjon i antall 
parkeringsplasser: 

- Parkering ved den enkelte virksomhet bør prioriteres for eksempel HC-parkering, begrenset 
besøksparkering, vareleveranser, tjenestereiser/tjenestebil for bedriften. Dette må tilpasses 
den enkelte type virksomhet. 

- Det bør være et krav (2-4 plasser pr. 100 m2 BRA) om parkeringsplasser for sykkel ved den 
enkelte bedriften – fortrinnsvis innendørs. 

- Parkering bør samles i felles parkeringsanlegg for flere virksomheter. Dette kan praktisk 
oppnås gjennom frikjøpsordninger for parkering. 

- For å utnytte tilgjengelige parkeringsressurser optimalt, og ha mulighet for offentlig 
forvaltning av parkeringstilbudet, bør parkeringstilbudet være offentlig. Dette sikrer også 
mulighet for sambruk mellom ansatte, besøkende evt. beboere mv. 

- Felles parkeringsanlegg bør vurderes lokalisert ved kollektivknutepunkt. Dette vil utjevne 
ulempen med gangavstand til kollektivtransport. 
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- Parkeringsnormen bør være restriktiv (se nedenfor) og parkeringskravet bør settes som et 
fastkrav. 

- Det bør være en kostnad forbundet med parkering for arbeidsreiser. Kostnaden bør stå i et 
visst forhold til kostnader med kollektivreise. 

- En slik samordnet parkeringspolitikk forutsetter at kommunen koordinerer arbeid med 
parkeringsbestemmelser, organisering av frikjøpsordning og bygging av parkeringsanlegg og 
at politikken kan gjennomføres bl.a. gjennom utbyggingsavtaler.  

En slik parkeringspolitikk innebærer en mer omfattende og strukturert planlegging av større 
områder, hvor både konkret arealbruk, bestemmelser om parkering og organisatoriske forhold griper 
sammen. Kommunen har et hovedansvar for en slik koordinering. 
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12. Finansiering 

 
KVU-konseptene inneholder tiltak som har ulike ansvarshavere. Stamvegnettet og jernbane er et 
statlig ansvar, mens det øvrige vegnettet enten er fylkeskommunalt eller kommunalt. Det samme 
gjelder gang/sykkelveg. Lokal kollektivtrafikk med buss, båt og bybane er et fylkeskommunalt ansvar. 

Dobbeltsporutbyggingen Stavanger-Sandnes ble i sin helhet statlig finansiert. 

Øvrige større veg-, gang/sykkel- og kollektivtiltak er finansiert gjennom Jærenpakke 1 som er 
finansiert gjennom offentlige midler og bompenger (40% bompengefinansiering). I tillegg er det stilt 
rekkefølgekrav til utbyggere en rekke steder. 

En tilsvarende praksis finnes også i Bergen hvor bl.a. bybaneutbyggingen er finansiert gjennom 
Bergensprogrammet, som i hovedsak er en bompengefinansiert pakke (i perioden 2002-2025 er ca. 
70% av pakkens økonomiske ramme bompengefinansiert, resten er finansiert av stat og 
fylkeskommune). 

Gjennom det forberedende arbeidet som er gjort med Jærenpakke 2 er det også lagt til grunn at 
tiltakspakken blir finansiert gjennom en kombinasjon av offentlige midler og bompenger.  

Det er i KVUen ikke lagt inn finansieringskostnader ved at lånerenten er satt til 0% (se KVU 2009 kap. 
8.5.7, side 125).  

Nytte-kostnadsanalysene gjennomført i EFFEKT tar imidlertid høyde for finansieringskostnader. I 
beregningene er det lagt opp til at alle prosjekter finansieres fult ut med offentlige bevilgninger, selv 
om modellen også beregner bompengeinntekter for de ulike konseptene. For transportsektoren er 
det satt som et standardkrav at kalkulasjonsrenten eller avkastningskravet skal være 4,5 prosent, og 
det ligger til grunn for EFFEKT-beregningene som er gjennomført for KVU Jæren. I beregningene 
legges det til en skattekostnad på 20% på offentlige midler, for å reflektere de ekstra kostnadene 
som følger av skatteinnkreving.  

Tiltakene i KVU Jæren vil også medføre økte driftskostnader for kollektivtilbudet, det være seg både 
statlig jernbanetilbud og fylkeskommunalt buss- og bybanetilbud. Så langt har slike kostnader på 
Nord-Jæren blitt finansiert direkte gjennom ordinære driftsbudsjetter og ikke vært 
bompengefinansiert.  

Driftskostnadene for kollektivselskapene beregnes i EFFEKT og inngår i nytte-kostnadsanalysene som 
er gjennomført på overordnet konsept-nivå. Sannsynligvis blir behovet for overføringer fra det 
offentlige større enn det beregningene viser, ifølge Statens Vegvesen. 

Finansieringskostnader og trinnvis utbygging 
Ved bompengefinansiering av investeringskostnader vil det i de fleste tilfeller være behov for 
låneopptak da store investeringer må tas før tilstrekkelige bompengeinntekter foreligger. På grunn 
av investeringenes størrelse kan disse finansieringskostnadene bli betydelige.  

Dette er blitt et tema i Bergen hvor rentekostnadene for Bergensprogrammet er anslått til 2,5 mrd. 
kroner i perioden 2012-2025 av en investering på 9 mrd. kroner (kilde: Bompengesøknad for 
videreføring av Bergensprogrammet ). I den forbindelse har Hordaland fylkeskommune oppfordret 
staten til å vurdere rentefrie lån til samferdselsprosjekter som Bergensprogrammet. Statens 
framtidige medvirkning til utbygging av kollektiv infrastruktur er imidlertid ikke avklart. 
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Slike finansieringskostnader er de samme uavhengig av om tiltakene går til bybane, kollektivfelt eller 
veg. Imidlertid vil muligheten for gradvis utbygging påvirke disse kostnadene. Eksempelvis vil bybane 
og større bru-/tunnelprosjekter ha store investeringskostnader som i liten grad kan gjennomføres 
gradvis, slik kollektivfelt, sykkelveger og øvrige vegprosjekt kan. Dette kan ses på både som en styrke 
og svakhet ved de ulike typene tiltak, men m.h.t. finansieringskostnader er virkningen entydig. 

Ved utforming av tiltaksliste for en fremtidig Jærenpakke 2 må finansieringskostnader også tas med. 
Gjennomføringstempoet og rekkefølge av de ulike tiltakene vil bli avgjørende for hvor store disse 
kostnadene vil bli.  

RTM/EFFEKT-beregningene viser en neddiskontert bompengeinntekt på ca. 22 mrd. kroner i konsept 
3A og 3C, men dette inkluderer også bompengeinntekter fra Ryfast (ca. 4 mrd. kr.). Reelle 
bompengeinntekter til tiltakene i konsept 3A og 3C vil derfor trolig ligge i størrelsesorden 14-18 mrd. 
kr. (gitt bompengesatsene i KVUen, og bilandelen i RTM).  

Dette indikerer at av den total kostnadsramme som disse konseptene har er det mulig å finansiere 
75-80%  med bompenger, dersom man ser bort fra finanskostnader.  M.a.o. må øvrig finansiering (fra 
stat, fylkeskommune, evnt. kommuner) minst ha et nivå som tilsvarer finanskostnader + 20-25 % av 
investeringskostnadene.  

Det har innenfor tidsrammen tilgjengelig ikke vært mulig å beregne nærmere sannsynlig nivå på 
finanskostnadene i konsept 3A og 3C. Imidlertid kan det nevnes at finanskostnadene ved 
Bergensprogrammet (perioden 2012-2025) utgjør et påslag på ca. 30% på investeringskostnadene. 
Gjøres samme påslag for KVUens konsept 3A og 3C vil finanskostnadene ligge i størrelsesorden 6,6-
7,2 mrd. kroner. Det er imidlertid forhold som kan være annerledes i våre konsepter i forhold til 
Bergen: 

 Andel bompengefinansiering (kan være både høyere og lavere) 

 Investeringstakt (vil også kunne være forskjellig i konsept 3A og 3C da bybanen krever store 
investeringer tidlig i perioden. Sannsynlig at omkring halvparten av investeringene i konsept 
3C skal gjøres de 5-6 første årene). 

I sum innebærer dette at i størrelsesorden 10-17 mrd. kroner trolig må finansieres av offentlige 
midler (dvs. ikke av bompenger).  3A vil ligge i nedre del av intervallet, mens 3C vil ligge i øvre del, 
grunnet kostnadsnivå og investeringstakt. 

Disse forholdene bør beregnes nærmere. 

Finansiell risiko 
Enkelte typer investeringstiltak vil i praksis være tilnærmet umulig å ikke ferdigstille når de først er 
igangsatt, selv om større kostnadsoverskridelser skulle oppstå (eksempelvis bybane, Gandsfjord bru). 
Slike merkostnader vil da medføre at andre tiltak i Jærenpakke 2 må reduseres i omfang eller 
utsettes i tid, dersom totalrammen i pakken ikke utvides. (I Prop. 108S om Bergensprogrammet heter 
det: "..Det var derfor ein føresetnad at det ikkje blir starta opp nye prosjekt i Bergensprogrammet ut 
over Bybanen og Ringveg vest før utbygginga av desse er komme så langt at ein har full oversikt over 
kostnadsutviklinga i prosjekta og inntektsutviklinga frå bompengeinnkrevjinga.") 

Finanskostnadene vil naturlig nok også påvirkes av fremtidig rentenivå. 
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Bompengeinntektene vil også avhenge av hvilke prognoser for biltrafikk som legges til grunn. Det kan 
i så måte være en interessekonflikt mellom målet om lavere bilandel og stor grad av 
bompengefinansiering. 

Alternativ finansiering 
I vurderingen av det finansielle grunnlaget for Oslopakke 3 vurderes 

 Endringer i bompengeordningen 

 Øvrige tiltak for å øke inntektene/nye finansieringskilder 

 Tiltak for å redusere byggekostnader i prosjekter 

Lokalt på Nord-Jæren kunne man tilsvarende under temaet "nye finansieringskilder" se for seg to 
muligheter: 

 Stille rekkefølgekrav slik at utbygger betaler hele eller deler av infrastrukturinvesteringen for 
kollektivtrafikk i nye bydeler (eks: Sandnes Øst, Bybåndet sør). Ikke ulikt Jåsund og 
kollektivtrasé på Forus som er under bygging. 

 Kommunal medfinansiering av investeringer i kollektivtiltak 
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