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Forord 

Stavanger Sentrum AS v/CID, Stavanger-regionen Havn IKS, Kolumbus AS, Rogaland 

Fylkeskommune og Nordic Edge AS har inngått et samarbeid om å utrede en vannbuss i 

havnebassenget i Stavanger sentrum.  I den forbindelser utreder Urbanet Analyse 

kundepotensialet for tre alternative vannbussruter. 

Stavanger kommune bidrar med inputdata om reisetidskomponenter for alle reisemidler, og 

har vært hovedkontakt for leveransen v/Paal Grini. Stavanger Sentrum AS v/CID har vært 

formell oppdragsgiver.   

Katrine Kjørstad har vært prosjektledere og gjennomført beregningene sammen med Ingunn 

Ellis og med modellbistand fra Harald Høyem. Vurderingene og anbefalingene i notatet er gjort 

av Urbanet Analyse. Vi står ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved dokumentet. 

 

Oslo, februar 2019  

 

Urbanet Analyse 

Bård Norheim 
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1 Innledning  

 Bakgrunn og formål med oppdraget 

Stavanger Sentrum AS v/CID, Stavanger-regionen Havn IKS, Kolumbus AS, Rogaland 

Fylkeskommune og Nordic Edge AS har inngått et samarbeid om å utrede en vannbuss i 

havnebassenget i Stavanger sentrum. I den forbindelser utreder Urbanet Analyse kunde-

potensialet for tre alternative vannbussruter for å se hvilket av de tre alternativene som har 

størst kundepotensial. 

 Metode og framgangsmåte  

Oppdraget løses gjennom to deloppgaver:  

1. Kartlegging av reisestrømmer 

2. Markedsanalyse  

Kartlegging av reisestrømmer  

Første deloppgave er en kartlegging av dagens reisestrømmer i analyseområdet. Målet er å få 

oversikt over hvor folk reiser og hvor mange reiser som gjennomføres med bil, kollektiv-

transport, sykkel og gange. Dette er essensielt for å kunne si noe om markedspotensialet for 

vannbussen. 

Data om reisestrømmer og kjennetegn ved reisene og de ulike reisemåtene i det aktuelle 

området har vi fått fra Stavanger kommune. Dataene er hentet fra den regionale 

transportmodellen (RTM) og fra ATP-modellen. Dataene inneholder totalt antall reiser og 

reiser fordelt på ulike transportmidler mellom grunnkretsene i området. Dataene inneholder 

også informasjon om reisetidselementene (reisetid, gangtid, frekvens, byttetid mm) samt 

direkte kostnadene ved å foreta reisen (billettpris, bompenger mm) på ulike reiserelasjoner. 

Data fra Stavanger kommune er på et finmasket nivå. Alle reisedata er på grunnkretsnivå, noe 

som betyr at det er veldig mange reiserelasjoner og få reiser på hver enkelt relasjon. For å få et 

mer oversiktlig bilde av reisestrømmene har vi derfor aggregert dataen til storsoner i stedet for 

grunnkretser. Det området vi har sett på er vist i figuren under og inneholder 14 soner. 
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Figur 1.1: Soneinndeling av studieområdet. Vannbuss er angitt med blå sirkel for anløpene og streker for 
å vise rekkefølgen på anløpene. 

Markedsanalyse  

Trafikkgrunnlaget fra kartlegging av reisestrømmer i analyseområdet vil sammen med 

kjennetegn ved dagens transportmidler og vannbussen danne grunnlaget for markeds-

analysen. Analysen skal resultere i et markedspotensial for vannbussen i Stavanger. 

Beregningen av markedsgrunnlaget for vannbussen bygger på:  

 Trafikantenes belasting ved å foreta en reise. Denne belastningen beregnes i 

generaliserte reisekostnader (GK).  

 Konkurranseforholdet mellom ulike reisemåter på de ulike reiserelasjonene. Dette er 

forholdet mellom for eksempel GK for Vannbuss og GK for bil på de ulike 

reiserelasjonene. 

 Sannsynligheten for å velge transportmåte på en gitt reisestrekning. Denne beregnes 

ut fra konkurranseforholdet.  

 Antall reiser på de ulike reiserelasjonene beregnes ut fra hvor mange reiser som 

foretas på de ulike reiserelasjonene og sannsynligheten for å velge vannbuss framfor 

ett av dagens transportalternativ. 

Reisebelastningene - Generaliserte reisekostnader 

For å beregne belastingen ved å reise mellom ulike sonepar/strekninger benytter vi 

generaliserte reisekostnader (GK). GK er et uttrykk for belastningen ved å foreta en reise. I 

teorien bak trafikantenes GK forutsettes det at trafikantene vil reise på en raskest og mest 

mulig komfortabel måte for å komme seg til skole, fritidsaktivitet eller jobb, det vil si at de vil 

minimere belastningen ved reisen. Ikke bare billettprisen, men også reisetiden medfører en 

kostnad, eller belastning. For å kunne sammenligne ulike transportmidler, regner man om 

denne belastningen til en kroneverdi som et uttrykk for verdsettingen man har av tiden.  
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Reisebelastningen vil variere etter reisemåte fordi ulike trafikantgrupper har ulik 

tidsverdsetting. Videre kan ulike deler av reisen oppleves forskjellig. For eksempel har en bilist 

en høyere verdsetting av å redusere reisetiden enn det en kollektivreisende har. Samtidig er 

det viktigere for en som reiser kollektivt å redusere ventetiden mellom avgangen med ett 

minutt enn å redusere reisetiden i bussen med ett minutt. Det betyr at de ulike 

reiseelementenes andel av hele kollektivreisen vil ha betydning for den totale 

reisebelastningen.  

Trafikantenes verdsetting av tid 

For å beregne generaliserte reisekostnader benytter man trafikantenes verdsetting av tid. 

Tidligere analyser har vist at det er lokale forskjeller i hvordan trafikantene verdsetter sin 

reisetid. Blant annet finner vi en høyere verdsetting av reisetid blant kollektivtrafikantene i 

Osloområdet og Stavangerområdet enn i de øvrige områdene som vi har kartlagt.1 Det 

innebærer at kollektivtrafikantene i Oslo og Stavanger har en høyere betalingsvilje for å 

komme fort fram enn kollektivtrafikanter i Tromsø, Ålesund og Kristiansand.  

 

Figur 1.2: Verdsetting av reisetid om bord med sitteplass (kr/time) blant dagens kollektivtrafikanter 
(2018-kroner). Kilde: Ellis og Øvrum 2014. 

 
Fordi vi har en lokal verdsettingsstudie for Stavangerområdet benytter vi disse tidsverdiene i 

analysene. Denne studien viser blant annet at de som benytter kollektivtransport i dag har en 

lavere verdsetting av tid enn de såkalt potensielle kollektivtrafikantene, dvs de som i dag 

sjelden eller aldri reiser kollektivt. Forholdet i verdsetting av tid mellom en potensiell 

kollektivtrafikant og en kollektivtrafikant er på 1,37. I den nasjonale tidsverdsettingsstudien er 

forholdet mellom tidsverdsettingen til en bilist og en kollektivtrafikant omtrent det samme, og 

er på 1,35.2 Det betyr, for begge studiene, at reisebelastningen er ca. 35 prosent høyere for en 

bilist enn en kollektivtrafikant per minutt reisetid i transportmidlet. 

For vannbuss benytter vi samme tidsverdsetting som for buss da vannbussen vil være et lokalt 

kollektivt transportmiddel.  For kollektivreisene er det flere reisetidsfaktorer enn selve 

                                                           
1 Ellis, Ingunn Opheim og Arnstein Øvrum 2014. Klimaeffektiv kollektivsatsing. Trafikantenes verdsetting av tid i fem 
byområder. UA-rapport 46/2014 
2 Statens vegvesen 2018: Håndbok V712. Konsekvensanalyser 
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reisetiden ombord i bussen som påvirker den totale belastningen. Man bruker tid på å komme 

seg til holdeplassen, venter på neste avgang og de som bytter har en ventetid og en ulempe 

knyttet til byttet osv. Disse verdsettingene har en vekt i forhold til reisetiden om bord. For 

eksempel oppleves gangtiden til holdeplassen 1,6 ganger så belastende som reisetiden om 

bord i bussen. Prisen for kollektivreisene er et gjennomsnitt av månedskort og enkeltbilletter 

og er satt til 20 kr per reise. 

For de som i dag reiser med bil, går eller sykler benytter vi en reisetidsverdsetting for 

potensielle kollektivtrafikanter, det vil si tidsverdsettingen for en kollektivreise for de som i dag 

ikke reiser kollektivt. Denne tidsverdsettingen har vi fra den lokale tidsverdsettingsstudien i 

Stavanger området (Ellis og Øvrum 2014). Det vil si at verdsettingen av gang-, sykkel og reisetid 

i bil er 1,69 kr per minutt. For gang og sykkelturer er dette lavere enn de nasjonale 

verdsettingene som ligger på rundt 3 kr per minutt. I tillegg til denne tidsverdien benytter vi en 

bilkostnad på 2,06 kr per km (2018-kr), som reflekterer kostnaden ved drivstoff, olje og dekk, 

samt en kapitalkostnad for verditap på bilen, men ikke reparasjonskostnader, samt 

bomkostnader og parkeringskostnader i sentrale deler av Stavanger.  

Følgende tidsverdier og øvrige reisetidskomponenter legges til grunn for analysen:  

Tabell 1.1: Tidsverdier som benyttes i analysen. 2018-kroner.  

Transportmiddel Reisetidskomponent Alle reiser 

Ferge/buss Reisetid om bord (kr/minutt) 1,2 

  Tilbringertid (kr/minutt) 2,0 

  Ventetid ved  første holdeplass (kr/minutt) 1,4 

  Ventetid ved holdeplass ved bytter (kr/minutt) 2,1 

  Byttekostnad mellom kollektivmidler (kr/reise) 15,7 

 Billettkostnad (kr/reise) 20 

Bil hele veien Reisetid i bil (kr/minutt) 1,69 

  Kilometeravhengig bilkostnader (kr/km) 2,06 

Sykkel Reisetid (kr/min) 1,69 

Gange Reisetid (kr/min) 1,69 

 

Med denne tilnærmingen til trafikantenes belastning, eller verdsetting, av de ulike reisetids-

elementene (gangtid, reisetid, ventetid mellom avgangene osv.), og ulike måtene å reise på på 

ulike reiserelasjoner, er det mulig å summere opp trafikantenes kostnader eller belastning 

målt i kroner som er knyttet til en reise.  

Beregning av markedsgrunnlag 

De generaliserte reisekostnadene knyttet til reiser med vannbuss vil avhenge av egenskaper 

ved dette tilbudet. I det tilsendte datamaterialet har vi fått reisetider mellom anløpsstedene 

for tre alternative vannbussruter samt gangtider til/fra anløpsstedene og start/målpunkter for 

reisene. 
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På grunnlag av dette og den informasjonene vi har om andre reisealternativer på de samme 

reiserelasjonene beregner vi konkurranseforholdet mellom vannbuss, bil, dagens 

kollektivtilbud, gange hele veien eller å sykle. 

Vi vil vise konkurransekraften til vannbussen på en del eksempelreiser og hvordan dette 

konkurranseforholdet endres ved ulike forutsetninger for de ulike reisealternativene. Dersom 

for eksempel GK for vannbussen er lavere enn GK for bil og for dagens busstilbud, er det mer 

attraktivt å reise med vannbussen, og vi kan vente en overgang fra bil- og bussreiser til 

vannbussen.  

Basert på konkurranseflatene mellom de ulike transportalternativene beregner vi 

sannsynligheten for å velge vannbuss framfor dagens transportalternativer. Vi antar at dagens 

trafikanter i utgangspunktet benytter den reisemåten de finner minst belastende og som er 

best for dem. Det betyr at når vannbuss kommer som et nytt reisealternativ vil de reisende 

avgjøre om de fortsetter med dagens transportmiddel eller om de finner vannbussen mer 

attraktiv og begynner å benytte den.  

Sannsynligheten for å velge vannbuss beregnes ved en logitfunksjon:  

𝑃(𝑉𝑎𝑛𝑛𝑏𝑢𝑠𝑠) =
1

1 + 𝑒(𝐺𝐾𝑉𝑎𝑛𝑛𝑏𝑢𝑠𝑠−𝐺𝐾𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙)
 

Denne funksjonen sier at: hvis GK vannbuss/GK Dagens transportmiddel = 1, vil halvparten 

velge vannbuss og halvparten vil velge alternativ reisemåte, fordi de to alternative fremstår 

som like belastende. Hvis GK vannbuss > GK dagens transportmiddel vil man fortsatt 

foretrekke dagens transportmiddel, og hvis GK vannbuss < GK dagens transportmiddel vil 

vannbussen være mer attraktiv og man velger denne framfor dagens transportmiddel.  

Resultatet av analysen er et konkret anslag på vannbussen markedsgrunnlag basert på 

omfanget av dagens reisestrømmer og trafikantenes generaliserte reisekostnader. 

 Forbehold ved analysen 

Oppdraget innebærer en overordnet analyse av markedspotensialet for vannbuss i Stavanger. 

Analysen er gjort på et overordnet nivå, hvor en gjennomsnittlig reise fra ulike områder er lagt 

til grunn for å beregne markedspotensialet. Reelle reiser vil i noen tilfeller avvike fra disse 

gjennomsnittsbetraktningene. En mer detaljert analyse hvor man legger en mer finmasket 

soneinndeling til grunn kan gi noe avvikene resultater. Kostnadene ved tilbudet og 

tilskuddsbehovet for å drive tilbudet er ikke utredet i dette prosjektet.  
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2 Markedspotensial  

 Dagens reisestrømmer 

Liten andel av reisene til/fra øyene 

Reisene i det aktuelle nedslagsfeltet/ studieområdet (de 14 definerte sonene se) utgjør 

tilsammen 60.000 daglige reiser. Tallene er basert på data fra Stavanger kommune og den 

regionale transportmodellen. Halvparten 

av reisene er bilreiser, og 

kollektivtransporten utgjør 6 prosent av 

reisene. Av alle reisene som gjennomføres 

i studieområdet står øyene til sammen for 

ca 1/3 del av reisene.  

Reiser til og fra Sølyst/Grasholmen, Engøy, 

Buøy, Bjørnøy/Roaldsøy/ Ormøy/Steinsø 

utgjør 7 prosent av alle reiser i 

studieområdet. Den største 

reisestrømmen går til/fra Hundvåg; 

sonene Hundvågkrossen, Austbø, 

Husabø/Skeie og Lunde, med til sammen 

27 prosent av reisene i studieområdet.  

Av alle reiser er det ¼ del som foregår 

internt i de ulike sonene, det vil si at de 

både starter og ender i samme sone. 

Denne andelen er lavere for de minste 

øyene enn for de andre sonene i 

studieområdet (2-9 prosent). På 

Hundvåg (i sonene Hundvågkrossen, 

Austbø, Husabø/Skeie) er andelen 

soneinterne reiser på 27-28 prosent.  

Kollektivandelen i studieområdet er på 

6 prosent. Fra de minste øyene, dvs. 

Sølyst/Grasholmen, Engøy og Buøy, 

samt fra Husabø/Skeie er 

kollektivandelen høyere enn snittet for området (8-12 prosent). Fra Hundvågkrossen og 

Austbø er kollektivandelen lavere enn snittet for området (4-5 prosent). 

Figur 2.1: Transportmiddelfordeling for reiser innenfor 
studieområdet. Datakilde RTM 

Bil; 50%

Kollektiv; 
6%

Gange; 37%

Sykkel; 7%

Transportmiddelfordeling 

Tabell 2.1: Reiser, andel av reiser, andel soneinterne reiser og 
kollektivandel til/fra de ulike sonene i studieområdet. 

 
Sum reiser

Andel  av a l le 

reiser

Soneinterne 

reiser 

Kol lektiv 

andel

Sølyst/Grasholmen 392 1 % 5 % 9 %

Storhaug 10305 17 % 34 % 5 %

Holmen 6079 10 % 12 % 6 %

Sentrum Vest 6627 11 % 18 % 5 %

Kampen/Våland 4025 7 % 14 % 5 %

Bjergsted 5794 10 % 20 % 5 %

Engøy 443 1 % 3 % 12 %

Buøy 1925 3 % 9 % 11 %

Tasta 6922 12 % 40 % 8 %

Hundvågkrossen 5481 9 % 27 % 4 %

Austbø 5518 9 % 28 % 5 %

Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy/Steinsø1525 3 % 17 % 6 %

Husabø/Skeie 4892 8 % 27 % 8 %

Lunde 142 0 % 2 % 4 %

SUM 60071 100 % 25 % 6 %
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 Dagens transporttilbud 

Markedspotensialet for vannbussen avhenger av hvordan et slikt tilbud vil konkurrerer med 

dagens transporttilbud. Grunnlagsdata om egenskapene ved dagens transporttilbud har vi fått 

fra Stavanger kommune. Disse bygger på data fra den regionale transportmodellen (RTM) og 

på ATP-modellen. Dataene er på grunnkretsnivå innenfor det analyseområdet vi ser på. Dette 

gir om lag 4.200 relasjoner der det kan foretas reiser. Dette datagrunnlaget er dermed 

uoversiktlig. For å gi en bedre oversikt og håndterbare analyser har vi aggregert reisene fra 

grunnkretser til storsoner slik at vi har 14 storsoner reisene går mellom. Ved å aggregere fra 

grunnkretser til storsoner «mister» vi noe av detaljeringsgraden og vi ser på 

gjennomsnittsreisene mellom soneparene. For storsonene er tyngdepunktet av hvor reisen 

starter/ender utgangspunktet for å beregne reisetider, og ikke det geografiske midtpunktet. 

Analysene tar utgangspunkt i alle transportmåter mellom de 14 sonene. Egenskaper ved å 

reise på ulike måter er lagt inn i analysene.  

For bil er det reisetiden med bil, kilometeravhengige kostnader, bompenger for reiserelasjoner 

som passerer bomsnitt og parkeringskostander for reiser til sentrale deler av Stavanger.  

På samme måte som bompenger påvirker hvor attraktivt det er å kjøre bil vil 

parkeringskostander og tilgang til parkeringsplasser påvirke bilens attraktivitet. Det er 

parkeringsrestriksjoner i sentrale deler av Stavanger og det blir lagt på en parkeringskostand i 

sonene Holmen, Sentrum Vest og Bjergsted. Bilreiser som starter i sentrale deler av Stavanger 

vil ikke bli belastet med parkeringskostander med mindre de også ender i samme soner. 

For å komme frem til en gjennomsnittlig parkeringskostand har vi gjort følgende 

forutsetninger: Fra RVU data vet vi at ca. 30 prosent av reisene er arbeidsreiser. Av disse er det 

i underkant av 30 prosent som ikke kan parkere hos arbeidsgiver. Vi antar videre at halvparten 

av de som ikke kan parkere hos arbeidsgiver betaler for å stå parkert hele dagen (98 kr). For 

reiser som ikke er arbeidsreiser vil det også kunne løpe på p-kostnader. Vi forutsetter at 

halvparten av de resterende bilreisene betaler p-avgift. De står parkert i 2 timer til en kostnad 

på 25 kr per time. En gjennomsnittlig bilreise til Holmen vil dermed bli belastet med i 

underkant av 22 kr i p-kostnader. Vi forutsetter den samme p-kostanden for reiser til Sentrum 

Vest og halvparten av dette på reiser til Bjergsted. 

Kollektivtilbudet til/fra øyene består i hovedsak av rute 1: Hundvåg – Byøy - Stavanger og rute 

38 Ormøy – Roaldsøy – Hundvåg – (Buøy- Stavanger), det vil si at enkelte avganger på rute 38 

går til Stavanger sentrum mens andre har bussbytte underveis. I tillegg gir rute X60 enkelte 

avganger uten bytter mellom Hundvåg og Forus i rush. Dette innebærer at de fleste 

kollektivreiser til/fra øyene som ikke starter eller ender i sentrum vil få minst ett bytte 

underveis. 
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Figur 2.2: Kollektivrute 1 og 38 – rutene som betjener øyene. 

 Kjennetegn ved vannbussalternativene  

Forslaget til de tre alternative vannbussrutene har vi fått fra Stavanger kommune. Alle de tre 

alternative rutene kjører Grasholmen – Fiskepirterminalen – Skansekaia – Konserthuset – 

Buøya. Dette er dermed fellesstrekningen for de tre alternativene.  

Alternativ rute 1 og rute 2 går videre til 

Kallhammeren der alternativ rute 2 ender, mens 

rute 1 går videre til Hundvågkrossen. Alternativ 

rute 3 går videre fra Buøya til Jardarholmen og til 

Roaldsøy. Fra Roaldsøy kjører vannbussen videre 

til Kallhammeren der ruten ender.  

Alle de tre alternativene har et driftsdøgn fra kl 

06.00 til kl 19.00, og de har avganger hver 20. 

minutt om morgenen fra kl 06.00- kl 09.00 og 

om ettermiddagen fra 16.00 – 19.00. På dagtid 

er det 30 minutter mellom avgangene. 
Figur 2.5: Alternativ 1 for vannbuss 

Figur 2.3: Alternativ 3 for vannbuss Figur 2.4: Alternativ 2 for vannbuss 
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  Konkurranseforhold mellom vannbuss og øvrig transporttilbud  

Vi har sett på konkurranseforholdet mellom å benytte vannbuss eller reise med dagens 

transportmåter mellom øyene og sentrale deler av Stavanger. I eksemplene under har vi 

fokusert på reiser mellom sonene/øyene: Sølyst/Grasholmen, Engøy, Buøy, Austvåg, 

Bjørnøy/Roaldsøy og sentrale områder i Stavanger (Holmen, Sentrum vest, Bergsted) samt 

Tasta og Hundvågkrossen.  

Vannbussalternativene 1, 2 og 3 er like frem til anløpsstedet på Buøy. Konkurranseforholdet 

for reiser mellom Sølyst/Grasholmen og Buøy og de sentrale delene av Stavanger er dermed 

likt for alle de tre rutene. 

Det er ikke mellom rush og lavtrafikk da vi kun har reisestrømsstatistikk for døgn. I analysene 

har vi derfor lagt til grunn 20 minutters frekvens for vannbussen. 

Reiser fra sone Sølyst/Grasholmen 

På reiser fra Sølyst/Grasholmen konkurrer vannbussen relativt godt med dagens busstilbud på 

reiser til sentrale dere av Stavanger (Holmen, Sentrum Vest og Bjergsted), der det det er 

omtrent like belastende å benytte dagens buss som vannbussen. Vannbussen konkurrerer ikke 

like godt på reiser til Tasta på grunn av vannbussens «omveg» via Buøya som fører til at 

reisetiden blir lang. På reiser til Hundvågkrossen konkurrerer ikke vannbussen med dagens 

busstilbud. Det er 1,6 ganger så belastende å benytte vannbussen som å benytte dagens 

busstilbud. 

 
Figur 2.6: Konkurranseforholdet mellom vannbuss og alternative transportmåter fra Sølyst/Grasholmen 
til et utvalg strekninger. 

 
Sykkel konkurrerer meget godt mot vannbuss på alle reiserelasjoner. Også gange konkurrerer 

relativt godt på reiser til sentrale områder (Holmen og Sentrum Vest) når vi kun tar hensyn til 

gangavstanden og ikke de fysiske forholdene for gående. 

På reiser til Tasta og spesielt Hundvågkrossen er bilen vesentlig mer fordelaktig enn 

vannbussen. Vannbussen konkurrerer godt mot bilreiser til Holmen, og relativt bra på reiser til 

0,9 1,1 1,2
1,9

5,9

1,1 1,1 0,9 1,2
1,6

0,9 0,9 0,7 0,8
1,5

2,6 2,6
2,0 2,3

4,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Holmen Sentrum Vest Bjergsted Tasta Hundvågkrossen

Konkurranseforhold på reiser fra Sølyst/Grasholmen og til et utvalg områder

VB1/Bil VB1/Koll VB1/Gange VB1/sykkel



 
Markedspotensialet for vannbuss i Stavanger  

 

10 

Sentrum Vest. På returreiser, det vil si på reiser fra de sentrale områdene og til øyene 

konkurrerer ikke vannbussen mot bil. Årsaken til dette er at det ikke er bomkostnader og 

parkeringskostnader på returreisene. Dette vil ha betydning for potensialet for reiser mellom 

øyene og de sentrale områdene av Stavanger. 

De ulike delene av en reise har sin belastning, og ved å se på hver enkelt element reisene 

består av kan man se hvilke elementer av reisene som bidrar mest og minst til den totale 

belastningen (GK). På den måten kan man se hvilke deler av tilbudet man bør/kan endre på og 

hvilke tiltak som kan settes i verk for å øke konkurransekraften til et transportmiddel. Figuren 

under viser tydelig hvorfor en bilreise fra Holmen til Sølyst/Grasholmen er vesentlig mindre 

belastende enn en reise fra Sølyst/Grasholmen og til sentrale deler av Stavanger. Det er 

bompengene og parkeringskostnadene som utgjør den store forskjellen i GK for bil. For 

vannbuss kontra dagens buss er det gangtiden som er vesentlig kortere når man benytter 

vannbuss, og denne delen av reisen utgjør dermed en mindre del av den totale 

reisebelastningen. Mens den lavere frekvensen gjør at ventetiden er vesentlig høyere for 

vannbuss enn for dagens buss, som har høy frekvens. 

 
Figur 2.7: De ulike elementenes betydning for reisebelastningen med ulike transportmidler på reiser 
mellom Sølyst/Grasholmen og Holmen. 

Reiser fra sone Buøy 

Vannbussen konkurrerer ikke mot dagens buss på reiser til Holmen og Sentrum Vest. Det er 1,3 

ganger så belastende å benytte vannbuss som dagens buss på disse reiserelasjonene. Mens på 

reiser til Bjergsted er vannbuss et bedre alternativ enn dagens buss. Vannbussen konkurrerer 

også relativt bra mot buss på reiser mellom Buøy og Tasta. 

Sykkel er et vesentlig bedre alternativ enn vannbussen på alle reiserelasjonene, og spesielt på 

reiser til Hundvågkrossen. 

Vannbussen konkurrerer ikke mot bil på de reiserelasjonene vi har sett på med unntak av på 

reiser til Holmen der reisebelastningen nesten er lik for vannbuss og bil. Også her er det et 
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vesentlig dårligere konkurranseforhold mellom vannbuss og bil på reisene fra sentrumssonene 

og til Buøy. 

 
Figur 2.8: Konkurranseforholdet mellom vannbuss og alternative transportmåter fra Buøy til et utvalg 
strekninger. 

Reiser fra sone Engøy 

Den største forskjellen på mellom reiser fra Engøy og Buøy er at reisetiden med dagens buss er 

kortere på reiser fra Engøy. Dette gjør at Vannbussen konkurrerer dårligere med dagens buss 

på reiser mellom Engøy og Holmen og Sentrum Vest enn fra Buøy. På reiser til Bjergsted og 

Tasta er det et konkurranseforhold, spesielt til Tasta. Dette skyldes blant annet at vannbussen 

gir en direkte reisemulighet, mens dagens bussreiser innebærer et bytte i Stavanger sentrum. 

Vannbussen konkurrerer ikke med bil på noen av reiserelasjonene, med et unntak til Tasta, 

men her er det en retningsubalanse pga. bompenger, slik at vannbussen konkurrerer på reiser 

til Tasta men ikke fra Tasta. I likhet med reiser fra Buøy og Sølyst/Grasholmen er sykkel det 

minst belastende reisealternativet. For reiser til Hundvågkrossen konkurrer ikke vannbussen 

med noen av de andre reisealternativene.  

 
Figur 2.9: Konkurranseforholdet mellom vannbuss og alternative transportmåter fra Engøy til et utvalg 
strekninger. 
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Reiser fra sone Austbø 

Vannbuss alternativ 3 har anløp på Jardarholmen i sone Austbø. Det er kun på stekningen 

Austbø – Bjergsted vannbussen konkurrerer med dagens busstilbud. Vannbussen konkurrerer 

godt mot gangreiser på alle reiserelasjonene vi har sett på.  

Sykkel er det transportmidlet som gir lavest reisebelastning, og vannbussen konkurrere derfor 

ikke mot sykkel på reiser fra Austvåg. Bil er det nest beste alternativet på reiser fra Austbø og 

til sentrale deler av Stavanger. På returreisen er bil bedre enn sykkel, og vesentlig bedre enn 

vannbuss, som er hele 3,2 ganger så belastende som å benytte bil. 

 
Figur 2.10: Konkurranseforholdet mellom vannbuss og alternative transportmåter fra Austvåg til et 
utvalg strekninger. 

Reiser fra sone Bjørnøy/Roaldøy 

Vannbussalternativ 3 har anløp på Roaldsøy. På reiser herfra konkurrerer vannbussen godt 

mot dagens busstilbud. Vannbussen konkurrerer også godt mot bilreiser til sentrale deler av 

Stavanger, men ikke på reiser fra sentrum og til Bjørnøy/Roaldsøy. Sykkel er det alternativet 

som gir minst reisebelastning. Det er vesentlig bedre å benytte vannbuss enn å gå. 

 
Figur 2.11: Konkurranseforholdet mellom vannbuss og alternative transportmåter fra Bjørnøy/Roaldsøy 
til et utvalg strekninger. 
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 Markedsgrunnlaget til vannbuss 

Basert på konkurranseflatene mellom de ulike måtene å reise på, beregner vi sannsynligheten 

for å velge vannbuss framfor andre transportmidler. Vi antar at dagens trafikanter i utgangs-

punktet benytter den reisemåten som er best for dem. Det betyr at når vannbussen kommer 

som et nytt transportmiddel vil de reisende avgjøre om de fortsetter med dagens 

transportmiddel eller går over til å benytte vannbussen. 

Analysene av konkurranseforholdet mellom vannbuss og andre reisealternativer viser at 

vannbussen kan konkurrere med dagens busstilbud på enkelte reiserelasjoner. Men den kan 

ikke konkurrere mot reiser med sykkel, som gir den laveste reisebelastningen på de 

reisestrekningene vi har sett på.  

På de fleste reisestrekningene er det mer attraktivt å kjøre bil, selv om vannbussen også er 

konkurransedyktig mot bil på enkelte strekninger, for eksempel på enkelte reiserelasjoner inn 

mot sentrum som mellom Sølyst/Grasholmen og Holmen og mellom Bjørnøy/Roaldsøy og 

sentrale deler av Stavanger. På returreisene mellom disse områdene er ikke vannbussen 

konkurransedyktig, noe som skyldes at det kun er reisene til sentrum som er belagt med 

bompenger og parkeringskostnader. For å velge transportmiddel på en tur/returreise bør man 

derfor måle de to retningen sammen for å se på potensialet for å trekke bilreiser over på 

vannbussen. 

Markedspotensialet for vannbuss alternativ 1 og 2 

Det er få reiser som foretas mellom øyene/sonene og områder sentralt i Stavanger.  

Markedsgrunnlaget er derfor begrenset. 

For vannbuss 2 (ruten som ender på Kallhammeren) er det et mulig markedspotensial på drøyt 

300 reiser per dag. Kjøres ruten til/fra Hundvågkrossen øker potensialet til ca 525 reisende per 

dag. 

Drøyt 20 prosent av vannbusspassasjerene trekkes over fra dagens busstilbud, både for 

alternativ 1 og 2. Vannbussen som ender på Kallhammeren trekker over 15 prosent bilister, 

mens andelen bilister er på kun 9 prosent på ruten som kjøres til Hundvågkrossen. Så å si alle 

bilreiser som trekkes over er bilreiser fra Sølyst/Grasholmen og til Holmen. De gode 

konkurranseforholdene for bil på den omvendte relasjonen gjør at det ikke trekkes over 

bilreiser fra sentrum og til Sølyst/Grasholmen. Dette kan bety at vi overvurdere overgangen fra 

bilreiser på disse reiserelasjonen da valget i mange tilfeller vi bestå av summen av de to 

reiserelasjonene, dvs til og fra sentrum. Det er tidligere gangreiser som utgjør den største 

delen av markedsgrunnlaget, med 63-69 prosent av passasjerene.  

Det mulige markedsgrunnlaget utgjør en liten del av det totalt antall reiser til/fra øyene. Størst 

andel overførte reiser får Sølyst/Grasholmen, der 10-12 prosent av reisene overføres til 

vannbuss. Til/fra Buøy og Engøy vil mellom 3 og 6 prosent av reisen overføres til vannbuss. 

Et anløp på Hundvågkrossen vil føre til at ca 3 prosent av reisene til/fra denne sonen overføres 

til vannbuss. 
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Tabell 2.2: OD-matrise for et beregnet markedsgrunnlag vannbuss alternativ 1 og 2  

 

 

Markedspotensialet for vannbuss alternativ 3 

Denne alternative vannbussruten kjører ut til Jardarholmen og Roladsøy før den går til 

Kallhammeren. Dette innebærer at reisende til/fra Tasta får vesentlig lengre reisetid enn med 

vannbuss alternativ 1 eller 2. Vannbuss 3 går heller ikke til Hundvågkrossen som økte et mulig 

markedspotensial for vannbuss alternativ 1 med over 200 reiser.  

Det er et mulig markedspotensial på ca 950 daglige reiser med vannbussalternativ 3. De to 

ekstra anløpsstedene på Jardarholmen og Roaldsøy gir drøyt 600 passasjerer som kommer i 

tillegg til de drøyt 300 passasjerene som alle rutealternativene kan få. Anløpet på 

Kallhammeren vil ha et lite markedspotensial.  

Tabell 2.3: OD-matrise for et beregnet markedsgrunnlag vannbuss alternativ 3 

 

Det mulige markedspotensialet utgjør en liten andel av reisene til/fra Austbø 3-4 prosent, 

mens det utgjør 10-20 prosent av reisene til/fra Bjørnøy/Roaldsøy avhengig av om det er reiser 

til eller fra Bjørnøy/Roaldsøy. 

                         Til

Fra 

 Sølyst/ 

Grash.  Storhaug  Holmen 

 

Sentrum 

Vest 

 

Kampen/

Våland  Bjergsted  Engøy  Buøy  Tasta 

 

Hundvåg

krossen 

Sølyst/Grash. 0              55         9           2             5               0           0           1           0              

Storhaug 0                0           0               0           0           0           35           

Holmen 21              0              0               0           34         0           14           

Sentrum Vest 13              1           18         0           17           

Kampen/Våland 3                4           12         0           12           

Bjergsted 5                0              0           5           20         0           18           

Engøy 0                0              0           0           4             3               5           0              

Buøy 0                0              20         17         12           20            4           0              

Tasta 1                0              0           0           0             0               1           14         14           

Hundvågkrossen 0                44            19         0           12           19            0           0           14         

                Til

Fra 

 Sølyst/ 

Garsh 

 

Storhaug  Holmen 

 

Sentrum 

Vest 

 

Kampen/

Våland 

 

Bjergsted  Engøy  Buøy  Tasta 

 

Hundvåg

krossen  Austbø 

 Bjørnøy/

Roaldsøy 

Sølyst/ Grash. 0             55         9           2             5              0           0           1           0           1               

Storhaug 0           0           0              0           0           0           53         36            

Holmen 21         0             0              0           34         0           16         14            

Sentrum Vest 13         1           18         0           23         15            

Kampen/Våland 3           4           12         0           21         18            

Bjergsted 5           0             0           5           20         0           23         7               

Engøy 0           0             0           0           4             3              1           0           2               

Buøy 0           0             20         17         12           20           4           0           29            

Tasta 1           0             0           0           0             0              1           14         2           4               

Hundvågkrossen

Austbø 0           53           15         23         21           8              0           0           2           0               

Bjørnøy/ Roaldsøy 1           36           75         56         17           28           2           32         4           0           
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Ca hver 4. passasjerene på vannbussen kommer fra dagens buss, og 18 prosent kommer fra 

bilturer. På samme måte som for vannbuss alternativ 1 og 2 vil vi trolig overvurdere 

overgangen fra bilreiser fordi reisene trekkes over på reiser til sentrum men ikke fra sentrum. 

Resterende reisende, over halvparten, overføres fra tidligere gangturer.  

Spesielt på reiser fra Bjørnøy/Roaldsøy trekkes passasjerer på vannbussen over fra dagens 

busstilbud. 18 prosent trekkes over fra bilreiser og ¾ deler av disse er bilreiser fra 

Bjørnøy/Roaldsøy og til sentrale deler av Stavanger.  

Høyere fekvens gir marginalt flere passasjerer 

Konkurranseforholdet mellom vannbussen og andre transportmåter vil bedres noe ved en 

høyere frekvens på vannbussen. En økning av frekvensen på vannbussen fra hvert 20. minutt 

til avgang hvert 15. minutt, vil øke markedsgrunnlaget fra ca 940 til ca 1060 passasjerer, for 

vannbussrute alternativ 3. Det er spesielt på strekningen Buøy-Holmen det vil bli flere reisende 

med ca 50 flere reisende med vannbussen, og mellom Austbø og Bjergsted vil det bli ca 20 

flere reisende. I tillegg vil det bli noe flere reisende på strekningen fra Sølyst/Grasholmen og til 

Sentrum Vest og fra Sentrum Vest og til Engøy. Halvparten av økningen kommer fra tidligere 

bilreiser og på reiser til sentrale områder men ikke fra. Det kan bety at økningen overvurderes. 

Tabell 2.4: OD-matrise for et beregnet markedsgrunnlag vannbuss alternativ 3 med 15 minutters 
frekvens på vannbussen. 

  

 

Konkurranseforholdet mot sykkel og mulighet for kombinasjon sykkel/ferge 

Konkurranseforholdet og beregningene av markedspotensialet avhenger av trafikantenes 

tidsverdesetting. Som beskrevet i avsnitt 1.2 om metode, har vi benyttet en tidsverdsetting for 

bilister, syklister og gående som er 37 prosent høyere enn for kollektivtrafikantene.  

Ifølge de anbefalte nasjonale tidsverdiene er tidsverdsettingen av en sykkeltur enda høyere 

enn dette, og er på om lag 3 kroner per reise, dvs. nesten dobbelt så høy som det vi har lagt til 

grunn. Høy tidsverdi vil si at en sykkeltur kan være mer belastende enn det vi har lagt til grunn, 

og dermed kan vannbussen framstå som et mer attraktivt alternativ enn det vi har vist i 

analysene, der vi på samtlige reiserelasjoner har sett at sykkel et vesentlig bedre alternativ enn 

                Til

Fra 

 Sølyst/ 

Garsh 

 

Storhaug  Holmen 

 

Sentrum 

Vest 

 

Kampen/

Våland 

 

Bjergsted  Engøy  Buøy  Tasta 

 

Hundvåg

krossen  Austbø 

 Bjørnøy/

Roaldsøy 

Sølyst/ Grash. 1             59         20         2             5              0           0           1           0           1               

Storhaug 2           0           0              0           0           0           55         36            

Holmen 21         0             1              2           50         0           16         14            

Sentrum Vest 13         7           18         0           23         15            

Kampen/Våland 3           4           12         0           21         18            

Bjergsted 5           0             1           6           20         0           30         7               

Engøy 0           0             1           2           4             3              1           0           2               

Buøy 0           0             57         17         12           20           4           0           35            

Tasta 1           0             0           0           0             0              1           14         2           4               

Hundvågkrossen

Austbø 0           54           15         23         21           21           0           0           2           0               

Bjørnøy/ Roaldsøy 1           36           75         56         17           28           2           33         4           0           
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vannbuss. På de lengste reiserelasjonene, det vil si reiser mellom sentrum og 

Bjørnøy/Roaldsøy, er konkurranseforholdet nærmere 1 enn for alle de andre reiserelasjonene 

vi har sett på.  

For å teste hva en høyere tidsverdsetting for sykling betyr for konkurranseforholdet og dermed 

markedspotensialet har vi testet hva en høyere tidsverdi for sykkelturen blir på de 

reiserelasjonene som hadde det laveste konkurransefortrinnet for sykling. Fortsatt vil det å 

sykle hele vegen være minst belastende på de fleste reiserelasjoner. Men på noen få 

strekninger, dvs. på reiser mellom Bjørnøy/ Roaldsøy og sentrale områder i Stavanger og 

mellom Austbø og Bjergsted vil vannbussen være mindre belastende enn å sykle hele veien. På 

de kortere reiserelasjonene vil det å sykle hele veien fortsatt være mindre belastende enn å 

benytte vannbuss. 

Det at vannbussen blir mer attraktiv enn å sykle på lengre strekninger er en indikasjon på at 

det å kombinere sykkel og vannbuss ved å ta med seg sykkel om bord, og sykle til og fra 

anløpsstedet kan ha et potensiale spesielt på de lengre reiserelasjonene. På de kortere reisene 

vil det å benytte sykkel til og fra anløpsstedet selvsagt føre til kortere tilbringertid enn når man 

går til holdeplassen. Dette vil derfor føre til at reisebelastningen for vannbuss kan bli redusert 

noe og dermed bedres konkurranseforholdet mot andre transportmåter. Dette er imidlertid 

avhengig av at forholdene for å ta med sykkel om bord er enkle.  Mulighetene til å ta med 

sykkel om bord vil også utvide influensområdet til anløpsstedene. På den måten kan 

vannbussen gjøre det mer relevant å bruke en kombinasjon av vannbuss og sykkel for noen av 

de som i dag reiser med buss eller bil fordi de synes det blir for langt å sykle hele veien. 

 

 

 



 

 

Vedlegg: OD-matriser for omfang av reiser i influensområdet til vannbussen 

 

 

 

 

 

Alle reiser
Sølyst/Gras

holmen Storhaug Holmen

Sentrum 

Vest

Kampen/Vål

and Bjergsted Engøy Buøy Tasta

Hundvågkro

ssen Austbø

Bjørnøy/Roa

ldsøy/Ormø

y/Steinsø Husabø/Skeie Lunde SUM 

Sølyst/Grasholmen 19             97             67             43             13             20             7                21             14             36             27             6                22                   1                     392                 

Storhaug 93             3 488        1 600        1 289        609           804           96             265           682           358           461           127           420                 12                   10 305           

Holmen 65             1 540        707           735           504           675           67             162           661           230           317           88             320                 9                     6 079             

Sentrum Vest 43             1 278        749           1 193        721           980           43             116           818           163           232           67             218                 6                     6 627             

Kampen/Våland 14             617           508           745           547           626           16             56             594           72             105           33             90                   3                     4 025             

Bjergsted 20             820           692           1 008        619           1 174        21             71             1 005        93             125           33             110                 3                     5 794             

Engøy 8                99             68             42             16             20             11             34             14             59             35             7                29                   1                     443                 

Buøy 22             267           153           109           57             70             35             177           58             362           295           72             241                 7                     1 925             

Tasta 14             695           679           838           587           1 015        14             58             2 764        71             87             23             74                   2                     6 922             

Hundvågkrossen 34             378           248           175           76             99             54             346           74             1 471        1 125        256           1 116             28                   5 481             

Austbø 26             466           318           232           104           126           33             282           86             1 185        1 564        376           683                 37                   5 518             

Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy/Steinsø5                125           87             66             31             33             7                67             21             274           396           262           144                 7                     1 525             

Husabø/Skeie 21             416           314           213           87             109           27             225           71             1 201        698           145           1 344             21                   4 892             

Lunde 1                12             9                6                3                3                1                6                2                29             39             7                22                   2                     142                 

SUM 385           10 298     6 199        6 694        3 975        5 755        433           1 885        6 864        5 604        5 507        1 502        4 831             139                 60 071           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanet Analyse AS 

Kongensgate 1, 0153 

Oslo 
Tlf: [+47] 96 200 700 

urbanet@urbanet.no 

 


