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Forord 

I denne rapporten gjennomføres det en utredning av rutetilbudet på Nord-Jæren basert på en 
rekke case-analyser. 

Kolumbus har vært oppdragsgiver for utredningen. Tiltakene som er analysert er bestemt i 
samråd med oppdragsgiver. Det er viktig å understreke at det finnes flere tiltak som kunne 
vært aktuelle, men at omfanget er begrenset som følge av rammene i utredningen. Det samme 
gjelder detaljeringsgraden for analysene.  

Harald Høyem har vært prosjektleder for oppdraget. Johannes Raustøl har hatt ansvar for 
tiltaksanalysene analyse av kapasitet i helger og gule ruter, samt optimalisert 
holdeplassavstand for linje 3. Ingunn Ellis har bidratt med uttrekk av RVU-data og Patrick 
Ranheim har fremskaffet reisetider fra RTM. Øvrige analyser er gjennomført av Harald Høyem. 
Katrine Kjørstad har stått for områdebeskrivelsen og kvalitetssikret den øvrige rapporten. Bård 
Norheim har også bidratt med kvalitetssikring.  

Alle analyser og vurderinger i rapporten er gjort av Urbanet Analyse, som også står ansvarlig 
for eventuelle feil og mangler ved dokumentet.  

 
Oslo, mai 2020  

Bård Norheim
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Leseveiledning 

Dette dokumentet er inndelt i fire hoveddeler: 

 Del 1: Gjennomgang av overordnede trekk ved området 
 Del 2: Gjennomgang av marked, tilbud og konkurranseflater mellom bil og kollektiv for 

et utvalg områder Kolumbus ønsker vurdert 
 Del 3: Gjennomgang av ulike tiltak og spørsmål Kolumbus ønsker en vurdering av i 

hvert enkelt område 
 Del 4: Gjennomgang av øvrige spørsmål Kolumbus ønsker svart ut 

Hver enkelt del og hvert enkelt kapittel er skrevet som en frittstående tekst med bakgrunn og 
formål, beskrivelse av tiltak, metode og resultater samt konklusjon. Da hovedleveransen i 
rapporten består i å svare ut en rekke konkrete problemstillinger, har vi ikke skrevet noe 
sammendrag for hvert enkelt område. Vi har derfor valgt å skrive hver enkelt del relativt 
frittstående, slik at leseren kan gå direkte til hvert enkelt tiltak. 

Til sist gir vi noen anbefalinger til videre analyser som kan gjennomføres basert på resultatene 
fra våre analyser.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

Kolumbus planlegger utvidelse av tilbudet på Nord-Jæren i forbindelse med byvekstavtalen. I 
denne sammenheng er det interessant å vurdere hvordan man kan benytte midlene som er 
stilt til rådighet på best mulig måte. Kollektivtransport er en viktig del av transporttilbudet i 
området og skal både sikre et miljøvennlig alternativ og et minimumsnivå av tilgjengelighet for 
alle grupper i samfunnet.  

Urbanet analyse er engasjert for å bistå i arbeidet med utvikling av rutetilbudet på Nord-
Jæren, med spesielt fokus på en rekke området der Kolumbus ønsker å få belyst relevante 
problemstillinger.  

1.2 Avgrensning 

I denne rapporten er det gjort en rekke avgrensninger som påvirker hvordan resultatene kan 
benyttes. Den viktigste avgrensningen er områdene vi fokuserer på, hvor Sandnes og 
Stavanger er hovedfokus. Kolumbus har en rekke områder med klart definert problemstillinger 
de ønsker svar på, og dette har derfor vært førende for hvordan analysens avgrensninger er 
satt. 

De aktuelle områdene er: 

 Hinna 
 Stokka 
 Byfjorden 
 Ullandhaug 
 Bogafjell 
 Skaarlia 
 Smeheia 

I tillegg til den rent geografiske avgrensningen, er det gjennomført en rekke metodiske. Dette 
skyldes først og fremst de tidsmessige rammene rundt oppdraget. Vi har kun analysert tilbudet 
i rush, da er perioden hvor flest reiser (per time). Videre har vi sett bort fra fysiske 
begrensninger og ruteplanmessige forhold som reguleringskapasitet, mannskaps- og 
materielltilgjengelighet og lignende. 

Videre arbeid med mer konkret ruteplanlegging vil måtte gjennomføres på et senere tidspunkt 
av lokalkjente ruteplanleggere. De lokale ruteplanleggerne vil ha bedre kjennskap til 



 
Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren  

 

2 Urbanet Analyse rapport 136/2020 

fremkommelighetsutfordringer og kapasitet på ulike terminaler/snuplasser som kreves for å 
designe et konkret forslag. Urbanet kan bidra med å definere de overordenene rammene et 
slikt forslag bør holde seg innenfor, gitt en analyse av de forskjellige markedene på Nord-
Jæren.  

1.3 Rapportens struktur 

Rapporten struktur er bygget opp rundt to hovedsteg i analysen. I tillegg har vi gjennomført en 
rekke mindre analyser som dokumenteres til slutt.  

Steg 1: Potensial-analyse 
Potensialanalysen kartlegger konkurranseflatene mellom kollektivtransporten og øvrige 
transportmidler, med et fokus på bil. Dette steget vil bidra til å sortere områder etter potensial 
for kollektivreiser, dvs det bør satses der hvor potensialet er størst: 

1. I områder med svært gode konkurranseflater mot bil (sentrumsrettede reiser) vil det 
være vanskelig å hente ut mange flere reisende ved å forbedre kollektivtilbudet 

2. I områder/strekninger hvor kollektivtransporten og bil er omtrent like gode vil 
potensialet for overført trafikk være størst 

3. I områder hvor kollektivtilbudet har mer enn dobbelt så høye generaliserte 
reisekostnader vil også potensialet for å satse være lite 

I kategori 1 må det satses på informasjon og markedsføring, samt vurdering av tilstrekkelig 
kapasitet, kategori 2 utvikling av tilbudet og kategori 3 effektivisering og forenkling av 
rutetilbudet.  

Formålet med potensial-analysen er å beskrive hvilke markedsmessige forutsetninger de ulike 
områdene innehar, før man går videre med konkrete analyser av mulige tiltak. 

Steg 2: Analyse av tiltak 
Etter potensial-analysen analyserer vi en rekke konkrete tiltak som er utviklet i samarbeid med 
Kolumbus. Tiltakene vurderes ut fra ulike problemstillinger Kolumbus ønsker besvart, og 
samtidig ut fra hvordan de bidrar til en effektiv ressursutnyttelse. Det er interessant å kunne 
vurdere hvilke tiltak som, innenfor gitte usikkerhetsmarginer, bør gjennomføres og ikke.  

Vurdering av gule  ruter og helgetilbud 
Kolumbus ønsker å vurdere om kapasiteten i starten av sommerferien og helgene er 
tilstrekkelig, eller om den bør økes. Vi har derfor gjennomført en analyse hvor vi vurderer om 
enkelte linjer har en etterspørsel som overstiger kapasiteten i en slik grad at tiltak bør 
iverksettes. Dette kan være flere avganger i helgene, innkorting av perioden med redusert 
tilbud på sommeren, eller omdisponering av materiell. Vi gir også en generell vurdering av 
hvilke kriterier som bør oppfylles før kapasiteten økes.  
 
I tillegg gjennomføres en vurdering av om noen ruter bør få økt åpningstid lørdag morgen for å 
tilpassing mot arbeidsreiser.  



 Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 136/2020 3 

Vurdering av X-ruter 
X-ruter er ekspressavganger i rushtiden hvor en stor andel benytter E39 deler av traseen. På 
bakgrunn av at kollektivfeltet mellom Solasplitten og Schancheholen ble tatt ut av 
byvekstavtalen, ønsker Kolumbus en vurdering av hvordan dette vil påvirke 
fremkommeligheten for X-rutene. Vi har derfor gjennomført en forenklet analyse av forventet 
utvikling i fremkommelighet på strekningen.  
 
Vurdering av holdeplass-avstand 
Flatedekningen i området vi har analysert er relativt god i dagens situasjon. Følgelig kan det 
være interessant å vurdere om holdeplassavstanden er optimal gitt trafikantenes preferanser 
og dagens infrastruktur. Vi har derfor gjennomført en analyse der optimal holdeplassavstand 
beregnes for rute 3.  
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2 Metode 

I dette kapitlet gjennomgår vi kort det metodiske grunnlaget som er benyttet i rapporten.  

2.1 Potensialanalyse - Urbamod 

For å gjennomføre potensialanalysen benytter vi verktøyet «Urbamod». Denne modellen 
bygger på inndata fra RTM, men gjør det mulig å ta hensyn til en rekke faktorer som ikke 
dekkes like godt av transportmodellen. 

 De lokale trafikantenes preferanser: Urbamod gjør det mulig å tilpasse modellen for å 
ta hensyn til de lokale trafikantenes preferanser gjennom tidsverdier estimert for 
Nord-Jæren området. I RTM er tidsverdiene like uavhengige av region, mens Urbamod 
vil kunne belyse hvordan lokale forhold påvirker konkurranseflater og 
markedspotensial. 

 Kvalitative faktorer: Urbamod kan i tillegg ta hensyn til kvalitative faktorer som 
trengsel og forsinkelse. Disse faktorene dekkes ikke i samme grad av RTM, men kan ha 
stor betydning for markedspotensialet. 

I potensialanalysen benytter vi Urbamod til å beregne konkurranseflater mellom bil og 
kollektivtransport. Konkurranseindeksen sier noe om hvor godt kollektiv konkurrerer mot bil. 
Et viktig spørsmål er hvordan etterspørselen og hvorvidt man har tatt ut potensialet for økning 
i antall reiser. I våre analyser har vi fokusert på de motoriserte reisene, slik at man ikke legger 
frem tiltak hvor kollektiv erstatter gang- eller sykkelturer.  

 
Figur 2.1. Konkurranseforhold mellom bil og kollektiv. 
 
Figur 2.1 viser en illustrasjon av ulike grader av konkurranseindeks mellom bil og kollektiv. For 
en indeks lavere enn 0.5 antar vi dominans for kollektiv, som da tar nær sagt alle de 
motoriserte reisene. Fra 0.5 – 1.5 er det reell konkurranse mellom de to transportmidlene, 
mens KI > 1.5 antar vi nærmest full dominans for bil, som innebærer at flesteparten av reisene 
ikke gjennomføres med kollektiv.  
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Ut fra konkurranseforholdet kan man definere tre ulike markedssegmenter: 

4. KI < 0.5: I områder med svært gode konkurranseflater mot bil (sentrumsrettede reiser) 
vil det være vanskelig å hente ut mange flere reisende ved å forbedre kollektivtilbudet 

5. 0.5 < KI < 1.5: I områder/strekninger hvor kollektivtransporten og bil er omtrent like 
gode vil potensialet for overført trafikk være størst 

6. KI > 1.5: I områder hvor kollektivtilbudet har mer enn dobbelt så høye generaliserte 
reisekostnader vil også potensialet for å satse være lite 

I potensialanalysen forsøker vi å drøfte stryken på konkurranseflatene opp mot inndelingen. 
Dette kan være et grunnlag for å vurdere hvilke områder man kan forvente en effekt ved 
satsing på forbedret tilbud. 

I kartene som presenteres er det gjort en finere inndeling enn de tre kategoriene ovenfor, der 
hver kategori er delt i to. Dette er kun gjort for å gi flere nyanser i illustrasjonene og 
kategoriene som vist ovenfor er fortsatt gjeldende.  

2.2 Linjeanalyser - FLODE 

I dette prosjektet har vi benyttet Urbanets strategiske linjemodell, FLODE, et tillegg til 
Urbamod, for å gjennomføre analyser av tiltak på linjenivå. Modellen bygger på flere ulike 
datakilder: 

 Reisematriser: Dagens kollektivreiser hentes fra transportvirksomhetenes modell 
RTM. Denne modellen beregner trafikk til og fra grunnkretser, mens vår modell 
disaggregerer dette ned til holdeplassnivå basert på påstigningsdata.  

 Linjebeskrivning: Beskrivelse av dagens linjer, inkludert trase og frekvens legges inn av 
modellbrukeren med utgangspunkt i rutetabeller og kartmateriale. Tilbudet legges inn 
for dagens situasjon, deretter kan man legge inn alternative tilbud i et 
prognosescenario. 

 Linjevalgsmodell: Linjevalgsmodellen henter inn linjebeskrivelsene og reisestrømmene 
og beregner hvordan trafikantene fordeler seg over de ulike linjene. Modellen 
beregner trafikantenes alternativer fra hver sone til alle andre soner. Resultater fra 
modellen er ventetider, byttetider, reisetider og antall bytter.  

 FINMOD: Modellsystemet inneholder også en kostnadsmodul, som kan regne frem 
kostnad per kilometer, påstigende per linje og en rekke normtall for kostnader; 
personal-, drivstoff-, vedlikehold- og rengjøringskostnader med utgangspunkt i 
antagelser om hastighet, vognstørrelse samt lengde og frekvens på rutene.  

Vi går nå gjennom noen av de ulike modellene i litt større detalj. 

Urbanets linjevalgsmodell benytter en beskrivelse av kollektivtilbudet for å beregne ulike 
tidskomponenter knyttet til reisen. Hovedformålet med modellen er å beregne hvordan 
trafikantene opplever frekvens og reisetid, i motsetning til et produksjonsmessig perspektiv 
der hver enkelt linjes frekvens etc., betraktes adskilt. 
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Basis i modellen er gitt av data bestående av tre deler: (1) Basisnettverk, (2) reisematriser og 
(3) tilbudsbeskrivelse. 

Basisnettverk beskriver vegnettet/togskinner som kollektivtilbudet kan benytte. Figur 2.4 viser 
basisnettverk fra GIS i Stavanger-området, med aggregerte RTM-soner og holdeplasser.  

I analysen har vi valgt ut de holdeplassene og linjene som er interessante for de spørsmålene vi 
skal besvare. Dette betyr at ikke alle linjer og holdeplasser er inkludert i analysen. Totalt er 350 
holdeplasser lagt til, og linjene som inkludert fanger 78 % av reisene i området. Det er viktig å 
understreke at linjene som ikke er med heller ikke er relevante for analysene vi gjennomfører. 
For å kunne fokusere mer inngående på områdene og spørsmålene vi skal svare ut, har vi 
derfor valgt ut de relevante linjene og jobbet med å kvalitetssikre at tilbudet her er nøyaktig 
beskrevet. 

Reisematriser hentes fra RTM for et utvalg soner, vist i figur 2.2 og 2.3 for henholdsvis Sandnes 
og Stavanger. Reisene fordeles ned til holdeplassnivå, hvor hver enkelt holdeplass får et visst 
antall reiser basert på antall påstigninger hver holdeplass innehar, av samtlige holdeplasser 
innenfor samme sone. Kun reiser fra soner hvor det er lagt inn en tilknytning i linjenettet 
kommer med. Med andre ord analyserer vi kun de reisene som starter og stopper innenfor de 
aktuelle sonene vi analyserer, altså de lokale reisene.  

 
Figur 2.2: Soneinndeling Sandnes 
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Figur 2.3: Soneinndeling Stavanger 
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Figur 2.4: Eksempel på basisnettverk, storsoner og holdeplasser. 
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Tilbudsbeskrivelsen viser ulike egenskaper ved linjene. Beskrivelsen er delt i to: (1) Oversikt 
over hvilke soner linjen går kjører gjennom (2) ulike egenskaper ved linjen. Tabell 2.1 viser et 
eksempel på tilbudsbeskrivelsen for et utvalg linjer i Stavanger mellom 06:00 og 09:00 i dagens 
situasjon.  

Hver linje kodes inn med en tur og retur (R), frekvens, kapasitet på linjen, hastighet og 
mulighet for å legge inn forsinkelse som en andel av kjøretiden. Informasjonen mates inn i 
linjevalgsmodellen, som benytter den til å beregne ulike egenskaper ved reisen.  

I alle tilfeller er det så langt som mulig benyttet et gjennomsnittlig antall avganger for perioden 
man ser på. Dette betyr at gjennomsnittet kan skille seg noe fra den faktiske rutetabellen 
dersom man har ulik frekvens i deler av perioden man ser på.  

I denne analysen har vi lagt til grunn tilbudet i morgenrushet mellom kl. 06:00 og 09:00. Gitt 
prosjektets størrelse og knapp tidsramme har vi valgte å fokusere på perioden hvor flest reiser 
gjennom døgnet. Vi har som hovedregel antatt at morgentilbudet også beskriver 
ettermiddagstilbudet tilstrekkelig godt.  

Tabell 2.1: Eksempel på beskrivelse av utbud for Stavanger i dagens situasjon mellom 06:00 og 09:00. 

Navn 
Frekvens 

[avg/time] 
Kapasitet 
[sitte+stå] 

Hastighet 
[km/t] Forsinkelse 

Rute 11 4 80 21 0 
  Rute 11R 4 80 21 0 

Rute 42   4 80 28 0 
  Rute 42R 4 80 28 0 

…. …. …. …. …. 
 

Rutevalgsalgoritmen er selve «motoren» i modellen og beregner hvilke alternativer som er 
attraktive for trafikanten og hvordan de reisende fordeler seg over de ulike linjene. Algoritmen 
går frem i to steg: 

1. Steg 1 beregner hvilke linjer som er attraktive for trafikanten. Dette gjøres ved å starte 
med den raskeste linjen (sum av vente-, bytte-, og reisetid). Deretter ser man på den 
nest raskeste linjen, og vurderer om denne kan foretrekkes av noen trafikanter. For 
eksempel, kan noen akkurat miste den raskeste linjen, men være villig til å hoppe på 
en litt tregere som kommer rett etter, istedenfor å vente på neste avgang med den 
raskeste linjen. 

2. Steg 2 beregner ventetid ved første holdeplass ut fra summen av frekvensen på de 
ulike linjene som trafikantene anser som attraktive. Byttetidene beregnes kun med 
utgangspunkt i den linjen som er raskest. Alle deler av reisen blir dermed et 
gjennomsnitt av reisetid og byttetid for de ulike alternativene. Det antas videre at 
linjene er godt taktet mot hverandre. 

Sluttresultatet av linjevalgsmodellen er matriser med oversikt over vente-, bytte- og reisetid, 
samt antall bytter som utføres mellom to soner.  
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Begrensninger ved metoden 

Det er flere begrensninger ved modellen som er viktige å nevne. Samtidig er det viktig å 
understreke at alle verktøy og modeller vil inneha svakheter og linjemodellen velger bort noen 
deler for å kunne fokusere mer inngående på andre. 

Forhold som ikke er med i modellen er blant annet: 
 

 Valg av reisens destinasjon: Til grunn for modellen ligger reisematriser fra RTM som 
ikke endres ved tiltak. Modellen ser altså på hvordan dagens reisestrømmer påvirkes 
av et tiltak. I virkeligheten vil åpning av nye koblinger og endring av tilbudsnivå kunne 
påvirke hvor man reiser (ikke bare hvordan man kommer seg dit), noe som ikke 
fremkommer i modellen.  

 Valg av transportmiddel: På samme måte som for valg av destinasjon, kan endringer i 
tilbudet påvirke hvilket transportmiddel som benyttes på reiser og derigjennom gi 
endret antall kollektivreiser. Denne effekten er ikke direkte med i modellen, men kan 
inkluderes ved å benytte resultatene over vente-, bytte- og ombordtid. I denne 
analysen har vi imidlertid fokusert på dagens reisestrømmer og kollektivtrafikanter. 

 Reisefrekvens: Til sist vil tiltak kunne påvirke hvor mange reiser hver person 
gjennomfører. Siden reisematrisene er faste i denne analysen, vil ikke dette komme 
med. 

Fordelen ved å benytte linjemodellen er at man kan studere effekter av tiltak på et detaljert 
nivå. Videre er nye tiltak enkelt å kode inn, slik at mange scenarier kan kjøres. Til sist 
sammenstiller modellen både trafikantenes og operatørenes kostnader, slik at man enkelt kan 
bedømme om et tiltak er godt eller ikke. Til sist er det viktig å si at flere undersøkelser peker på 
at det er enklere å miste eksisterende kollektivreiser enn å tiltrekke seg nye. En fordel med 
modellen er derfor at den fokuserer på de trafikantene man allerede har.  

2.3 RTM 

RTM er et av transportvirksomhetens offisielle verktøy for analyser av transporttiltak. 
Modellen ligger til grunn for data over konkurranseflater og reisetidskomponenter som inngår 
i Urbamod, samt reisematrisene som benyttes i linjemodellen (Flode).  

Til grunn for analysene ligger RTM DOM Nord-Jæren RTM versjon 4.1.2 med prognoseår 2018 
som er benyttet i forbindelse med NTP-analyser høsten 2019. Oppdatert modellfaktor ble 
oversendt av Sigmund Solberg i SVV region vest og er benyttet i analysen. For øvrig er 
scenariorapport og øvrige forutsetninger tilgjengelig på forespørsel til hho@urbanet.no. 
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2.4 Tidsverdier 

Tidsverdiene som benyttes i analysen er hentet fra en undersøkelse gjennomført av Urbanet 
på Nord-Jæren i 2013 (UA-rapport 46/2014). Alle tidsverdier er justert fra 2013- til 2019-kr ved 
hjelp av SSBs konsumprisindeks på 15.5 %. 

Tidsverdiene for kollektivtrafikk er vist i tabell 2.2. Det er lagt til grunn en tidsverdi på 76 kr for 
vanlig ombordtid. Videre er ventetid vektet relativt lavt i Stavanger-området. Vi har også lagt 
til grunn en byttekostnad på 16 kr per reise, som tilsvarer et relativt «godt» bytte på samme 
holdeplass.  

Tabell 2.2: Tidsverdier for kollektiv i 2013- og 2019-kr. Kilde: UA-rapport 46/2014. 

  2013-kr 2019-kr Kilde 
Reisetid med sitteplass 66 76.2 UA-rapport 46/2014 
Tid til holdeplass 1.6 1.6 UA-rapport 46/2014 
Reisetid med ståplass 1.7 1.7 UA-rapport 46/2014 
Ventetid mellom avganger 1.1 1.1 UA-rapport 46/2014 
Effektiv forsinkelse 6.2 6.2 UA-rapport 46/2014 
Byttetid 1.1 1.1 UA-rapport 46/2014 
Byttemotstand - samme holdeplass 14 16.2 UA-rapport 46/2014 

 

Tidsverdier for bilister er beregnet ved å skalere opp kollektivreisens tidsverdi med 1.381. 
Denne faktoren er forholdet mellom tidsverdi for bil og kollektiv i den forrige nasjonale 
tidsverdiundersøkelsen Statens vegvesen (2018). Metoden benyttes fordi vi ikke har noe egen 
tidsverdsetting for bilister i Stavanger. 

Bilistenes tidsverdi er følgelig på 121 kr/time. Kostnad per kilometer er på 2.5 kr (hentet fra 
Vinnova Stavanger) og en køvekt på 3.5 hentet fra Halse m.fl. (2010). 

Tabell 2.3: Tidsverdier og kostnader for bilister. Kilde: UA-rapport 46/2014 & Vinnova Stavanger. Justert 
til 2019-verdier med SSBs konsumprisindeks.  

  2013-kr 2019-kr Kilde 
Tidsverdi 105.2 121.5 UA-rapport 46/2014 & Halse m.fl. (2010) 
KM/kostnad 2.19 2.53 Vinnova Stavanger 
Køvekt 3.5 3.5 Halse m.fl. (2010) 
Parkeringskostnad 5 5.25 Vinnova Stavanger 

 

2.5 Totalt antall reiser 

Fra RTM hentes det estimert antall helreiser i rushperioden, definert som 6-9 og 15-18 i RTM. 
Fra Kolumbus har vi mottatt statistikk over totalt antall påstigninger for en måned. For å 

 
1 Basert på snittet av kr/time for reiser under 70 km, som snitt av arbeids- og fritidsreiser. Se V712, s.67. 
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sammenligne data fra RTM med påstigingene, har vi delt totalt antall påstigninger per måned 
på 30 dager. Deretter har vi hentet ut fordeling av påstigninger over døgnet for tre linjer (2, 4 
og 12) fra et tidligere prosjekt gjennomført for Kolumbus (Høyem & Svorstøl, 2018).  

Figur 2.5 viser sammenligningen av døgnfordeling for påstigninger fra statistikken og med 
reiser i rushperiodene fra RTM. Basert på statistikk fra Kolumbus, gjennomføres omkring 44 % 
av påstigningene over døgnet i den perioden RTM beregner rushtrafikk. 

 
Figur 2.5: Døgnfordeling basert på påstigninger for linje 2, 4 og 12 sammenlignet med rushtidsperioden i 
RTM. 
 
Reisene som inkluderes i fra RTM er kun reisene som foregår på de linjene og holdeplassene 
som er inkludert i analysen. Likevel gir RTM-reisene et høyere antall påstigninger enn når vi 
sammenligner påstigningene fra Kolumbus. Det er flere grunner til dette. For det første later 
det til at både RTM og FLODE gir noe flere bytter enn det en tidligere undersøkelse 
gjennomført av Urbanet analyse har vist. I UA-rapport 46/2014, oppga 19 % av 
kollektivreisende på Nord-Jæren at de byttet, men ikke hvor mange bytter som ble 
gjennomført. I både RTM og FLODE er bytteandelen opp mot 50 %, som betyr at det per reise 
blir flere påstigninger enn ved lavere bytteandel. Dette er altså en mulig svakhet både RTM og 
FLODE har, men det kan også være utfordringer i sammenligningsgrunnlaget, hvordan 
respondenter har vurdert svarene i UA-rapport 46/2014 og koding av nettverk i begge 
modeller, samt reisematrisene fra RTM. 

En trafikkmodell vil alltid være en forenkling av virkeligheten, og det er ikke alle aspekter med 
transport som kan modelleres. Det er derfor viktig å fokusere på de relative forskjellene 
mellom forskjellige modellberegninger fremfor absolutte verdier.  

Antall reiser er avgjørende når kostnad og nytte av et tiltak beregnes fordi gevinst og ulempe 
er direkte proporsjonal med antall reiser; jo flere som påvirkes jo større effekt får tiltaket. For 
å redusere usikkerheten gjør vi to ulike case i alle beregninger hvor kostnad og nytte vurderes. 
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I hvert case antar vi ulike bytteandeler, og beregner sådan antall reiser som påvirkes basert på 
at totalt antall påstigninger skal matche med statistikken 

 «Høy»: Her antar vi en bytteandelen er 20 % 
 «Lav»:  Her antar vi at bytteandelen er 50 % 

Basert på statistikk fra Kolumbus har vi estimert at 23 200 påstigninger  per dag for linjene vi 
har inkludert gir  19 400 reiser i det høye scenariet (20%) bytteandel. Det vil si at hver femte 
reise  gjennomfører ett bytte. I det lave scenariet (50 % bytteandel), tilsvarer 23 000 
påstigninger 15 500 reiser, som betyr at hver andre reise gjennomfører ett bytte.  

Metoden gir et mulighetsrom for hvor mange reiser som påvirkes av tiltakene vi ser på, og må 
ikke tolkes som noe absolutt sannhet. Det gir imidlertid et visst grunnlag til å drøfte hvorvidt et 
tiltak er bra eller dårlig med sannsynlighetsovervekt ut fra om begge anslagene tilsier det.  

Tabell 2.4: Antall reiser og påstigninger i statistikk og modell etter ulike antagelser om bytteandel. 

  Reiser Påstigninger 
Høyt scenario                        19 400                               23 200  
Lavt scenario                        15 500                               23 200  
Statistikk  Ikke tilgjengelig                               23 021  

 

Ved beregning av nytte for trafikantene, legger vi til grunn 220 hverdager per år, og beregner 
sum endring i nytte per år ved å multiplisere nytten per rushperiode per dag med 220. Vi 
beregner altså kun nytten for reisende i rushperioden. Da vi også beregner kostnader for 
samme periode, får vi sammenlignbare tall som vil kunne benyttes til å vurdere om et tiltak er 
fornuftig eller ikke. 

2.6 Kostnadsberegninger 

I linjemodellen benytter vi kostnadsmodellen FINMOD (Bekken, 2004) til å estimere normtall 
for driftskostnader. Beregningene gir altså en indikasjon på hva et gitt tilbud i gjennomsnitt 
tilsvarer av kostnader. Det er viktig å poengtere at vi kun inkluderer driftskostnadene i denne 
analysen, og eventuelle kapitalkostnader tilkommer. 

Driftskostnadene i modellen består av: 
 Drivstoffkostnader 
 Personalkostnader 
 Rengjøringskostnader 
 Reparasjonskostnader 

Hver av kostnadskomponentene blir beregnet som kostnad per kilometer, og bestemmes ut 
fra kapasitet på bussene samt gjennomsnittshastigheten for linjen de betjener. Kostnad per 
rutekilometer blir så multiplisert opp etter følgende formål for å konverteres til årlig basis: 
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Kostnad / år = Kostnad/km * Avganger/time * Kilometer / avgang * 220 hverdager / år * 6 
timer rush / hverdag 

I vår analyse tar vi utgangspunkt i rushperioden fra 6 - 9 og 15 - 18, og inkluderer sådan kun 
den delen av kostnadene som er knyttet til rushperioden.  

Kalibrering av modellen gjennomføres ved å sammenligne kostnad per kilometer opp mot 
tilgjengelig statistikk. Det finnes ikke nøkkeltall for linjene vi analyserer, men SSB har oppgitt 
en kostnad per rutekilometer på 28 kr for hele Rogaland2. I vår modell får vi en lavere kostnad 
per rutekilometer på 23 kr. I modellen er hastighet den mest betydningsfulle faktoren. Basert 
på Kolumbus’ egne data, er gjennomsnittshastigheten for linjene på Nord-Jæren 26.5 km/t, 
som altså er relativt høyt. Dette taler isolert sett for en litt lavere kostnad. Basert på 
rutetilbudet som er kodet inn i modellen, har vi en hastighet på 28 km/t, altså en differanse på 
5 %, som er for lite til å kunne forklare denne forskjellen mellom kostnaden i vår modell og 
hele Rogaland. 

Kolumbus kan eventuelt justere opp kostnadsanslagene tilsvarende forskjellen mellom kostnad 
per rutekilometer for hele Rogaland og vår modell, dersom dette er ønskelig. 

Siden vi kun inkluderer nytte og kostnader for rushperioden, kunne man argumentert med at 
den reelle nytten sammenlignet med kostnadene er lavere fordi rushperioden vil dimensjonere 
nivå på materiellet som også benyttes i lavperioden. Siden vi kun ser på driftskostnadene, 
faller en slik innvending bort etter vårt syn. 

Videre kan man argumentere for at kapitalkostnader også burde inkluderes i en fullstendig 
analyse av tiltakene. I denne rapporten er imidlertid formålet å ta et første steg som kan peke 
på hvilke tiltak som kan være fornuftige. Det er derfor viktig å understreke at et negativt 
nyttetall også vil ha usikkerhetsmarginer knyttet til seg.  

Samtidig som kapitalkostnadene utelates, telles heller ikke gevinsten for nyskapt trafikk med. 
Følgelig er det både nytte- og kostnadselementer som ligger utenfor analysen, som i sum til en 
viss grad vil motvirke hverandre.  

 
2 Basert på nøkkeltall fra SSB (Tabell 06670). Deler kostnader på rutekilometer for 2015 (siste år med data) og KPI-
justerer til 2019-kr på 11 % gir dette en kostnad/km på 28 kr som et snitt for hele Rogaland.  
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3 Beskrivelse av analyseområdet 

I dette kapitlet gjennomgår vi overordnede trekk ved analyseområdet. Formålet er å gi en 
oversikt over de viktigste faktorene bak etterspørselen etter reiser som arbeidsplasser og 
fordeling av bosatte.  

3.1 Arbeidsplasser og bosatte 

Totalt bor det nesten 250.000 personer på Nord-Jæren i de fire kommunene, Stavanger, 
Sandnes, Sola og Randaberg. Over halvparten, 54 prosent, av de bosatte på Nord-Jæren bor i 
Stavanger kommune. 30 prosent bor i Sandnes kommune, 11 prosent bor i Sola kommune og 
kun 4 prosent bor i Randaberg kommune. 

Sandnes kommune er den desidert største i utstrekning men samtidig er det store deler av 
kommunen som ligger utenfor det som er definert som tettbygd strøk. Av kommunens ca. 
77.000 innbyggere bor drøyt 4.000 (5%) utenfor tettsted. I Stavanger bor så å si alle i tettbygd 
område, mens Sola og Randaberg har 11-13 prosent av befolkningen sin som bor utenfor 
tettsteder.  

Figur 3.1: Oversikt over bosatte, andel av befolkningen i tettbygde strøk og innbyggere per km2 i 
tettbygde strøk i kommunen. Datakilde SSB 2019.  

 Antall bosatte Andel av befolkningen i 
kommunen som bor i 
tettsted 

Innbyggere per km2 
tettsted 

Stavanger 134.037 99% 3165 
Sandnes 77.246 95% 2617 
Sola 26.582 89% 1832 
Randaberg 11.053 87% 2801 

 

Sammen med andelen som bor i tettsted gir arealet av tettstedene og antall bosatte i disse en 
indikasjon på hvor tett bebygd et område er. Stavanger kommune er den tettest befolkede 
kommunen på Nord-Jæren med nesten 3200 personer per km2. I Stavanger kommune er 
befolkningen spredt over hele kommunen men med relativt sett færre bosatte i området ved 
universitetet. En stor del av befolkningen som bor relativt sentrumsnært. 

I Randaberg er boligene konsentrert i noen større boligområder rundt Randaberg sentrum og 
Grødum, og har 2800 bosatte per km 2 i tettbygde strøk. 13 prosent bor spredt i kommunen. 

I Sandnes kommune som er den største i utstrekning, bor 95 prosent i tettbygde strøk. Men 
disse bor mindre tett enn i Stavanger og Randaberg, og Sandnes har ca. 2600 innbyggere per 
km2. Boligområdene er spredt rundt sentrum langs flere akser, og det bor relativt sett færre i 



 
Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren  

 

16 Urbanet Analyse rapport 136/2020 

sentrum av Sandnes. De største boligområdene er Trones som ligger nord for sentrum, 
Stangeland og Sandve sør for sentrum samt Austråt og Hana øst for sentrum. 

 
Figur 3.2: Oversikt over konsentrasjon av bosatte på Nord-Jæren 2019 (250 meters ruter). Kilde: SSB. 

Arbeidsplassene er i stor grad lokalisert i Stavanger sentrum og i grenseområdene mellom de 
tre kommunene, Stavanger, Sandnes og Sola. I dag ligger sykehuset sentrumsnært men flyttes 
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ut til Ullandhaug der universitetet ligger. Sykehuset flyttes gradvis, slik at deler av driften 
opprettholdes på nåværende lokasjon over en viss tid. De største 
arbeidsplasskonsentrasjonene ligger i Forusområdet og i området mot kjøpesenteret Kvadrat 
samt vestover mot Sola. Dette er områder der mange store bedrifter har kontorer, der det er 
handelsområder og service-/industribedrifter samt kjøpesenter. Det er relativt sett få 
arbeidsplasser i sentrale deler av Sandnes. Data er vist på grunnkretsnivå, dette gjør at enkelte 
større grunnkretser får større sirkler (siden et større område dekker flere arbeidsplasser), 
mens områder med mange små grunnkretser vil få relativt sett mange «små» sirkler. Dette 
gjør f.eks. at det kan se ut som om det er like mange arbeidsplasser på Sola som på Forus, men 
Sola er en stor grunnkrets og alle arbeidsplassene er i kartet samlet i ett punkt, mens Forus 
består av flere grunnkretser. 

 
Figur 3.3: Oversikt over arbeidsplasser på Nord-Jæren. Data er vist på grunnkretsnivå, dette gjør at 
enkelte større grunnkretser får større sirkler (siden et større område dekker flere arbeidsplasser), mens 
områder med mange små grunnkretser vil få relativt sett mange «små» sirkler. 
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3.2 Pendlingsmønster 

Arbeidsplasslokaliseringen har naturlig nok innvirkning på pendlingsmønsteret.  

 
Figur 3.4: pendlingsmønster på Nord-Jæren. Datakilde SSB. 
 
Figur 3.4 viser at egendekningen, er størst i Stavanger. Ca. ¾ deler av arbeidstokken som bor i 
Stavanger jobber i Stavanger. Drøyt halvparten av beboerne i Sandnes jobber i Sandnes mens 
under halvparten av de som bor i Sola jobber i hjemkommunen. I Randaberg er det kun 1/3 del 
av de yrkesaktive som jobber i hjemkommunen. 

De største pendlingsstrømmene går til Stavanger kommune. Nesten halvparten av de 
yrkesaktive som bor i Randaberg jobber i Stavanger kommune. Fra Sandnes og Sola pendler 
drøyt 1/3 del av arbeidstokken til Stavanger kommune.  

3.3 Reisestrømmer 

Reistrømmene speiler naturlig nok bolig og arbeidsplasslokaliseringen. Den desidert største 
reisestrømmen går langs hoved transportårene mellom Stavanger og Sandnes – langs fylkesvei 
44. 
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Figur 3.5: Reisestrømmer på Nord-Jæren. Kilde: RTM Dom Nord-Jæren. 
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3.4 Transportmiddelbruk 

I følge siste RVU for 2018 (Epinion november 2019)3 er kollektivandelen (inklusive taxi og fly) 
på 10 prosent på Nord-Jæren. Dette er på nivå med Buskerudbyen, men vesentlig lavere enn 
Oslo/Akershusområdet, Bergensregionen og Tromsø. 20 prosent av reisene foretas til fots, 7 
prosent med sykkel og 61 prosent med bil (fører og passasjerreiser). 

Tilgangen til kollektivtransport er naturlig nok viktig for bruken av kollektivtilbudet, spesielt for 
de som ikke er tvungne trafikanter og velger det de synes er minst belastende. I følge Epinion 
har 60 prosent av befolkningen på Nord-Jæren svært god eller god tilgang til 
kollektivtransport, mens 34 prosent har dårlig eller svært dårlig tilgang til kollektivtransport.  

Samtidig har befolkningen god tilgang til bil. Halvparten bor i en husstand med 1 bil og 38 
prosent bor i en husstand som har 2 eller flere biler. 12 prosent har el-bil. Det er 12 prosent 
som bor i en husstand uten bil. 

Muligheten for å parkere på arbeidsplassen har stor betydning for valg av transportmiddel. Det 
er godt med parkeringsmuligheter hos arbeidsgiver. 83 prosent sier de kan parkere på plasser 
som arbeidsgiveren disponerer. 95 prosent har egen parkering til bilen hjemme. 

3.5 Analyseområder 

Analysene konsentrerer seg om syv områder 
på Nord-Jæren. Fire av disse ligger i Stavanger 
kommune. Byfjorden, området rundt 
Kalhammaren/Bjergsted ca. 3 km nordvest 
for Stavanger sentrum; Stokka som ligger vest 
i Stavanger kommune 4-5 km fra Stavanger 
sentrum, Ullandhaug som er 
universitetsområdet og der nytt sykehus skal 
etableres 5-6 km fra Stavanger sentrum og 
Hinna 7-8 km fra Stavanger sentrum og som 
ligger relativt nærme Bussveien. De tre andre 
områdene ligger i Sandnes kommune. 
Smeheia 2-3 km nordvest for Sandnes 
sentrum i retning Kvadrat, Skaarlia 4 km 
sørøst for Sandnes sentrum og Bogafjell ca 7 
km sør for Sandnes sentrum. 

 

Figur 3.6: Oversikt over analyseområdene på 
Nord-Jæren 

 
3 Epinion. NASJONAL REISEVANEUNDERSØKELSE 2018. HOVEDRAPPORT, revidert November 2019 



 Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 136/2020 21 

Alle de områdene vi fokuserer på i analysene 
ligger utenfor området for den planlagte 
Bussveien. En årsakene til å se på disse 
områdene er blant annet at etablering av 
Bussveien kan få konsekvenser for tilbudet i 
disse områdene. Det er derfor behov for å se 
på en bussbetjening av disse områdene, både 
for å utvikle et hensiktsmessig tilbud til 
befolkningen og som kan kobles opp 
Bussveien. 

 

 

Figur 3.7:  Kart over planlagt trase for busslinje A 
og B. 

 

3.6 Tilgjengelighet  

De syv delområdene vi ser på i analysene har ulik tilgjengelighet til andre områder på Nord-
Jæren. Som et mål på tilgjengelighet har vi sett på enkelte holdeplasser innenfor de syv 
områdene og målt tilgjengeligheten til drøyt 300 andre holdeplasser på Nord-Jæren. Det er 
plukket ut 309 holdeplasser som er viktige for de områdene vi analyserer og ikke alle 
holdeplasser på hele Nord-Jæren. 

I figuren under er det angitt hvor mange av de 309 holdeplassene som kan nå fra en angitt 
holdeplass innenfor ulike nivåer av vektet reisetid. Eksempelvis kan man fra Sentrum 
(Byterminalen) nå 197 av de 309 holdeplassene i løpet av en vektet tid på under 30 minutter. 
Med vektet tid menes tiden på bussen inklusive eventuelle bytter multiplisert med 
tidsverdsettingen. Det er her ikke tatt hensyn til gangtid til/fra holdeplassene. 
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Figur 3.8: Vektet reisetid mellom holdeplasser i analyseområdene og 309 holdeplasser som er viktige 
målpunkt for reiser til/fra analyseområdene.  
 

Holdeplassene som har høyest vektet reisetid, dårligst tilgjengelighet, er Bogafjell, sør for 
Sandnes sentrum og Eiganes, et relativt sentrumsnært område i Stavanger.  

Fra Ruten, Sandnes Rutebilstasjon, kan man nå 196 av de 309 holdeplassene i løpet av en 
vektet reisetid på under 30 minutter. Også Hinna har god tilgjengelighet. Holdeplassene i 
området Byfjorden (Byfjorden og Bjergsted) kan nå hhv 127 og 136 de 309 holdeplassene i 
løpet av en vektet reisetid på 30 minutter. Ullandhaug har samme tilgjengelighet som 
Bjergsted. Skaarlia (sørøst for Sandnes sentrum) og Smedheia (nord for Sandnes sentrum) og 
Stokka (vest for Stavanger sentrum) har noe mindre tilgjengelighet og fra disse holdeplassene 
kan man nå rundt 1/3 del av de 309 holdeplassene i løpet av en vektet reisetid på under 30 
minutter.  

3.7 Konkurranseflater 

Konkurranseforholdet mellom å reise med buss og å benytte bil på en reise sier noe om 
bussens attraktivitet. Totalt sett for alle reiser og på alle reiserelasjoner i analyseområdet er 
det vesentlig mindre belastende å benytte bil i dag. I gjennomsnitt har en reise med bil en 
generalisert reisekostnad (GK) på 60 kroner mens en kollektivreise har en GK på 140 kroner. 
Det vil si at en kollektivreise i gjennomsnitt er over dobbelt så belastende som en bilreise. 
Dette er gjennomsnitt for alle reiser og alle reisedestinasjoner i analyseområdet. Det vil derfor 
være reisestrekninger hvor dette bildet ser vesentlig annerledes ut og hvor kollektivreiser vil 
kunne ha lavere GK enn bilreiser. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 4 hvor vi ser på hvert 
område for seg og enkelte reiserelasjoner. 
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Figur 3.9: Gjennomsnittlig generalisert reisekostnad (GK) for alle kollektivreiser og alle bilreiser i 
analyseområdet. Datakilde RTM.  

Hva er Generaliserte reisekostnader (GK) og hvorfor benytter vi det 

For de fleste er ikke selve reisen et mål i seg 
selv, men et middel for å komme seg fra A til B 
på en raskest/så lite belastende måte som 
mulig. For mange oppleves tid som et knapt 
gode, og de reisende vil velge den reisemåten 
som for dem gir den laveste reisebelastningen. 
For å belyse dette beregner vi trafikantenes 
reisebelastning for å reise på ulike måter ved å 
benytte generaliserte reisekostnader (GK). GK 
er et uttrykk for hva det «koster» trafikantene å 
foreta reisen både i tid og kroner.  

Slike beregninger kan gjennomføres for områder, for ulike strekninger, for dagens tilbud og for 
et endret tilbud, og for ulike transportmåter. Ved å sammenlikne en reise som kan foretas med 
kollektivtransport med samme reiserelasjon for en bilreise får vi et uttrykk for 
konkurranseforholdet. Er GK lik er sannsynligheten for å benytte den ene eller andre 
reisemåten 50 prosent. Har to bussalternativer samme GK er det 50/50 sjanse for å hvert av 
bussalternativene. 

Endringer i kollektivtilbudet, for eksempel endring i frekvensen, reisetid, innføring av bytte 
eller omlegging av en rute, påvirker totalkostnadene knyttet til reisen (GK), og kan føre til 
endret etterspørsel etter kollektivreiser. I analysene tar vi derfor hensyn til alle elementene i 
kollektivreisen; pris, gangtid til/fra holdeplass, reisetiden på transportmidlet(ene) frekvensen, 

Generaliserte reisekostnader (GK): 

Trafikantenes generaliserte reisekostnader 
(GK) er et uttrykk for trafikantenes samlede 
belastning ved en reise, målt i kroner og er 
summen av billettprisen og deres 
tidsverdsetting av reisetid, gangtid, byttetid, 
forsinkelsestid osv. Målet for trafikantene er 
å reise på en måte som er minst mulig 
belastende, dvs. på en måte som gir lavest 
mulig reisekostnad. 
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om de får ståplass eller har sitteplass, om det er forsinkelser og belastningen og tiden det tar 
om de må bytte underveis.  

For å beregne den totale reisebelastningen på ulike reiserelasjoner benytter vi tidsverdier for 
de ulike delene av reisen, fordi disse har ulike belastning. For eksempel vil en reise hvor det er 
ganske fullt på transportmidlet og man må stå oppleves 1,7 ganger så belastende som en reise 
der man får sitteplass. Dette betyr at om man må stå hele veien på en reise på 10 minutter, er 
den opplevde reisebelastningen tilsvarende en reise på 17 minutter med sitteplass hele veien 
(Ellis og Øvrum 2014)4. 

3.8 Bussveien 

Alle de områdene vi fokuserer på i analysene ligger utenfor området for den planlagte 
Bussveien. En årsakene til å se på disse områdene er blant annet at etablering av Bussveien 
kan få konsekvenser for tilbudet i disse områdene. Det er derfor behov for å se på en 
bussbetjening av disse områdene, både for å utvikle et hensiktsmessig tilbud til befolkningen 
og som kan kobles opp Bussveien. 

Bussveien er prosjektnavnet på et 
sammenhengende høykvalitets 
bussystem som bygges på Nord-
Jæren. Bussveien blir et høyverdig 
kollektivtilbud med 
sammenhengende kollektivtraséer 
som sikrer punktlighet, høy kapasitet 
og som legger til rette for ønsket 
byutvikling langs traséene når den 
står ferdig. Prosjektet består av 
totalt 22 delstrekninger, hvorav sju 
er ferdigstilt, Jåsund i Sola, Hillevåg-
Mariero (to strekk), Vaulen, 
bussbroen på Forus, ved Tvedt-
senteret og på Forussletta, og de 
resterende er under planlegging.  

 

Figur 3.10:  Kart over Bussveien. Kilde: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bussveien 

Bussveien bygges først der behovet er størst, i byområdet Stavanger-Sandnes og Stavanger-
Tananger. 58 prosent av befolkningen på Nord-Jæren jobber langs Bussveien. 

 

 
4 Ellis, Ingunn Opheim og Arnstein Øvrum (2014): Klimaeffektiv kollektivsatsing. Trafikantenes 
verdsetting av tid i fem byområder. Urbanet Analyse rapport 46/2014 
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4 Potensialanalyse 

I dette kapitlet gjennomføres analyser av markedsgrunnlaget i hvert av de syv område som er i 
fokus i prosjektet. Formålet med en potensialanalyse er å belyse kollektivtransportens 
konkurransekraft sammenlignet med bil for de ulike områdene. Dette vil gi en indikasjon på 
grunnlaget for markedsutvikling lokalt.  
 
Områdene som gjennomgås er som følger: 

 Stokka 
 Ullandhaug 
 Hinna  
 Smeheia 
 Bogafjell 
 Skaarlia 
 Byfjorden 

For hvert område gjennomgås konkurranseflate mot bil og tilgjengelighet og flatedekning for 
kollektivtransporten. Dette vil gi en beskrivelse av hvor godt kollektivtilbudet er i dag, og hvor 
godt det står seg mot bilen. Vi ber leseren være forberedt på mange likhetstrekk ved 
områdene som igjen vil innebære noe gjentagelse.  

4.1 Stokka 

Tabell 4.1 oppsummerer de linjene som er relevante for analysene av Stokka. 

Tabell 4.1. Dagens tilbud (hovedlinjer relevante for analysen) på Stokka.  

Linjenummer Strekning Antall avganger [morgenrush/retning] Kommentar 

14 Stokka - Stv. Sentrum 2  
X73 Stokka - Kvadrat 2  
16 Madla - Stavanger 2 Bare deler av området 

Tilgjengelighet 

Figur 4.1 viser tilgjengelighet for et utvalg holdeplasser for reiser fra Stokka-området. Jo 
grønnere punktene er jo lavere er samlet reisetid. Reisetid er definert som summen av 
ombord- vente- og byttetid på reiser fra Stokka. Gangtid er ikke inkludert i denne beregningen.  

Stokka har best tilgjengelighet på reiser til sentrum av Stavanger med relativ lav reisetid, 
spesielt langs traseen for linje 14. Tilgjengeligheten er også relativt god til Byfjorden og sørover 
langs Lagårdsveien mot Paradis stasjon. Av områdene i Stavanger, er tilgjengeligheten til 
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Storhaug noe dårligere. Til sammen kan må nå store deler av Stavanger innen 30 minutter fra 
Stokka, noe som representerer relativt god tilgjengelighet samlet sett.  

For reiser til Sandnes og Forus er tilgjengeligheten noe lavere, og lavest til Sandnes sentrum 
hvor man minst må bruke 40 minutter. For reiser til ytterkanten av Sandnes, er 
tilgjengeligheten vesentlig dårligere.  

 
Figur 4.1. Tilgjengelighet til ulike holdeplasser fra Stokka i rush. Sum av om bord-, vente- og byttetid. 
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Konkurranseflater 

Figur 4.2 viser konkurranseflater mellom bil og kollektiv i for reiser fra Stokka.  

 
Figur 4.2. Konkurranseforhold mellom bil og kollektiv for reiser fra Stokka. 
 

Konkurranseflatekartet viser et litt annet bilde enn tilgjengeligheten. I de områdene hvor 
kollektivtransporten har lavest reisetid (best tilgjengelighet) er også konkurranseflatene mot 
bil dårligst stilt. Dette skyldes først og fremst at kollektivtransporten konkurrerer bedre på 
lengre avstander.  
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Områdene skravert i rødt og mørk oransje indikerer at konkurranseflaten er over hhv 1.75 og 
1.5, noe som innebærer at kollektivtransporten konkurrerer hhv. svært dårlig og dårlig. For 
reiser til disse områdene er en reise med kollektivtransport fra 50 til 75 % mer belastende enn 
en å benytte bil.  

Reiser til nesten samtlige soner i Stavanger kommune er i kategorien «dårlig» eller «svært 
dårlig», unntatt sentrum. Dette indikerer at det relativt sett er utfordrende å konkurrere mot 
bilen på reiser til disse områdene. Resultatet sier ikke at kollektivtransportens 
markedsgrunnlag er fraværende, men at tiltak trolig vil få lavere etterspørselseffekt i disse 
områdene sammenlignet med andre. Når bilreisene fremstår som vesentlig mindre 
belastende, kan en forbedring av kollektivtilbudet bety at man kun går fra «svært dårlig» til 
«dårlig», uten større forbedringer i konkurransesituasjonen.  

Reiser til Sandnes er i større grad konkurransedyktige, og skyldes i hovedsak lengden på 
reisene. Reisene med kollektivtransporten betaler en fast billettpris per reise. På lengre reiser 
vil billettpris per kilometer falle (inntil man eventuelt passerer en takst-/sonegrense), mens 
bilistene betaler en fast kostnad per kilometer.  

Flatedekning 

Figur 4.3 viser flatedekningen på Stokka med 400-meter buffer i luftlinje fra alle holdeplassene. 
Den reelle gangavstanden er trolig lenger når man tar hensyn til gangmuligheter i vegnettet, 
men figuren gir en indikasjon på hvor god flatedekningen er. Det er få områder på Stokka hvor 
man ikke har en holdeplass innen en rekkevidde på 400 meter tilsvarende en gangtid på ca. 5 
minutter. Kartet indikerer at flatedekningen er god på Stokka, med unntak av vestre ende av 
Gustav Vigelands vei.  

 
Figur 4.3. Kollektivtilbudets flatedekning på Stokka med 400-meter buffer i luftlinje inntegnet.   
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4.2 Ullandhaug 

Tabell 4.2 oppsummerer de linjene som er relevante for analysene av Ullandhaug 

Tabell 4.2. Dagens tilbud (hovedlinjer relevante for analysen) på Ullandhaug.  

Linjenummer Strekning Antall avganger [morgenrush/retning] Kommentar 

6 Sandnes - Stavanger 4  
7 Ullandhaug - Stavanger 4  

X60 Sandnes - Stavanger 4  
X73 Kvadrat - Stokka 2  
X76 Kvadrat – Randaberg 3  

 

Tilgjengelighet 

Figur 4.4 viser tilgjengelighet for et utvalg holdeplasser for reiser fra Ullandhaug-området.  

Jo grønnere punktene er, jo lavere er samlet reisetid. Samlet reisetid er definert som summen 
av om bord- vente- og byttetid. Gangtid er ikke inkludert i denne beregningen.  

Ullandhaug ligger vest for sentrum av Stavanger. Befolkningstettheten er vesentlig lavere enn i 
sentrum av Stavanger og Sandnes og domineres av eneboliger og rekkehus. I tillegg ligger 
Universitetet i Stavanger på Ullandhaug og sykehuset er planlagt flyttet hit. Sådan har 
Ullandhaug et relativt høyt antall arbeidsplasser per bosatte enn flere av de andre områdene vi 
analyserer. 



 
Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren  

 

30 Urbanet Analyse rapport 136/2020 

 
Figur 4.4. Tilgjengelighet til ulike holdeplasser fra Ullandhaug (UIS) i rush. Sum av om bord-, vente- og 
byttetid. 
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Ullandhaug har best tilgjengelighet på reiser til sentrum av Stavanger sentrum (linje 6), Hinna 
(linje 6), nordre Madla og vestre del av Våland (X60). Sammenlignet med Stokka er det flere 
tyngre linjer som passerer gjennom Ullandhaugområdet som gir det en sterkere tilknytning. 
Man kan nå omtrent samtlige områder i Stavanger innen 30 minutter med unntak av Stokka og 
Storhaug-området hvor tilgjengeligheten er lavere også for en rekke andre områder.  

Tilgjengeligheten er også relativt god til flere områder i Sandnes og Forus, spesielt langs Roald 
Amundsens gate hvor linje 6 og X60 trafikkerer direkte fra Ullandhaug i dag. Det er også 
relativt god tilgjengelighet til Smeheia som er noe lengre unna geografisk sett.  

For områdene i ytterkant av Sandnes, er tilgjengeligheten fra Ullandhaug relativt sett dårligere, 
og skyldes at man i større grad må foreta bytter underveis, i tillegg til lengre reisevei.  

Konkurranseflater 

Figur 4.5 viser konkurranseflater mellom bil og kollektiv i for reiser fra Ullandhaug.  

Konkurranseflatekartet viser også her et litt annet bilde enn tilgjengeligheten. I de områdene 
hvor kollektivtransporten har lavest reisetid (best tilgjengelighet) er også konkurranseflatene 
mot bil dårligst stilt. Sammenlignet med Stokka er det også viktige unntak fra dette mønsteret. 

Det er dårlige konkurranseflater til Sentrum av Stavanger og flere omkringliggende områder. 
Hovedforklaringen er nivået på tilbudet som er høyere fra Ullandhaug sammenlignet med 
eksempelvis Stokka. Videre er det ilagt parkeringsavgifter i sentrum av Stavanger som bidrar til 
å forklare mønsteret og vri konkurranseforholdet i kollektivtransportens favør. 

Reiser til Stokka, Madla, Hinna og lokalt på Ullandhaug har derimot dårligere konkurranseflater 
På disse reiserelasjonene er det vesentlig mer belastende å reise kollektivt enn å benytte bil. 
Noen av disse områdene har relativt gode koblinger mot Ullandhaug (som Hinna med linje 6), 
men det er ikke lagt inn parkeringsavgifter til disse områdene, noe som i stor grad vil påvirke 
resultatene. Det er altså i hovedsak aksen østover mot sentrum hvor kollektivtransporten 
fra/til Ullandhaug kan konkurrere i Stavanger. 

For reiser til Forus ligger konkurranseflatene mellom 1.25 og 1.5, og indikerer dermed at 
kollektivtransporten har en middels (1.25 < 1.5) og god (1 < 1.25) konkurranseflate. Tiltak 
rettet mot disse områdene har dermed en høyere sannsynlighet for å gi utslag i flere reiser, da 
kollektiv- og bilalternativet er mer jevnbyrdige. Forus-området har mange arbeidsplasser som 
også gjør det til et viktig målpunkt for mange reiser. Gode konkurranseflater til dette området 
er derfor viktig for at kollektivtransporten skal ta en vesentlig markedsandel.  

Flere X-ruter med direkte tilknytning (X73/X76) eller bytte i Diagonalen ved Hinna (X40/X39) 
styrker tilknytningen mellom Ullandhaug og Forus, og er sådan viktige for å opprettholde gode 
konkurranseflater for kollektivtransporten. 

Reiser til Sandnes er i større grad konkurransedyktige enn de kortere reisene til målpunkter ti 
Stanger kommune, og skyldes i hovedsak at reisene er lengre. Rute 6 er igjen en viktig kobling 
mellom Ullandhaug og Sandnes, som muliggjør reiser uten bytter. Samtidig eksisterer det flere 
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alternativer i rush, hvor man også kan benytte flere X-ruter, men som innebærer minst ett 
bytte. 

 
Figur 4.5. Konkurranseforhold mellom bil og kollektiv for reiser fra Ullandhaug. 

Flatedekning 

Figur 4.6 viser flatedekningen på Ullandhaug med 400-meter buffer i luftlinje fra holdeplassene 
inntegnet. Den reelle gangavstanden er trolig lenger når man tar hensyn til gangmuligheter i 
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vegnettet, men gir en indikasjon på hvor god flatedekningen er. Det er få områder på 
Ullandhaug hvor man ikke har en holdeplass innen en rekkevidde på 400 meter noe som gir en 
gangtid på ca. 5 minutter. Området som ikke faller innenfor skravuren består av flere 
gårdsbruk, samt Ullandhaugtårnet. Dette er områder hvor befolkningstettheten er lavere og 
hvor flatedekning er lavere enn 400 meter i større grad er akseptabelt.   

 
Figur 4.6. Flatedekning i Ullandhaug-området. 400-meter buffersone i luftlinje rundt de lokale 
holdeplassene. 
  



 
Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren  

 

34 Urbanet Analyse rapport 136/2020 

4.3 Smeheia 

Tabell 4.3 viser de linjene som er relevante for analysene av Smeheia 

Tabell 4.3. Dagens tilbud (hovedlinjer relevante for analysen) på Smeheia.  

Linjenummer Strekning Antall avganger [morgenrush/retning]  Kommentar 

2 Sandnes - Stavanger 8 Ulike varianter med ulik frekvens 

X79 Skaarlia - Forus 2 Kun østre del 

X40 Sandnes - Stavanger 2 Kun østre del 
 

Tilgjengelighet 

Figur 4.7 viser tilgjengelighet for et utvalg holdeplasser for reiser til Smeheia-området. Jo 
grønnere punktene er, jo lavere er samlet reisetid. Samlet reisetid er definert som summen av 
om bord- vente- og byttetid fra Smeheia. Gangtid er ikke inkludert i denne beregningen.  

Smeheia ligger vest for sentrum av Sandnes. Befolkningstettheten er vesentlig lavere enn i 
sentrum av Stavanger og Sandnes og domineres av eneboliger og rekkehus.  

Smeheia har best tilgjengelighet på reiser lokalt i Sandnes-området hvor de sentrumsnære 
holdeplassene kommer best ut. Samtlige områder i Sandnes kan nås innen 30 minutter, og 
indikerer at tilgjengeligheten og tilbudet lokalt er godt. I dag trafikkeres Smeheia av Rute 2 
som kjører flere varianter gjennom området. Kartet viser tilgjengeligheten for vestre del av 
Smeheia-området, med utgangspunkt i holdeplassen med samme navn. På vestre side av 
Smeheia kjøres det i dag 2 avganger i timen i hver retning, mens det på østre del kjøres 
vesentlig flere avganger. I dag er det kun Rute 2 som betjener vestre del, og denne vil legges 
ned når bussveien starter opp.  

For reiser til Sandnes og Forus er tilgjengeligheten noe lavere, og lavest til i sentrum av 
Stavanger hvor man minst må bruke 40 minutter. For reiser til ytterkanten av Stavanger er 
tilgjengeligheten vesentlig dårligere.  
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Figur 4.7. Tilgjengelighet til ulike holdeplasser fra vestre Smeheia i rush. Sum av om bord-, vente- og 
byttetid. 
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Konkurranseflater 

Figur 4.8 viser konkurranseflater mellom bil og kollektiv i for reiser fra Smeheia.  

Også for Smeheia er det først og fremst på de lengre reisene at konkurranseflatene er relativt 
gode. For reiser til alle områder i Stavanger by er konkurranseflatene i kategorien «gode» for 
reiser fra Smeheia. Videre er konkurranseflatene mot Forus også relativt gode, noe som 
indikerer at kollektivtransporten til en viss grad kan konkurrere på reiser hit. Forus er et 
område med mange arbeidsplasser, slik at gode forbindelser til dette området er avgjørende 
for at kollektivtransporten skal spille en større rolle.  

Hovedforklaringen bak de bedre konkurranseflatene ligger først og fremst i reisenes lengde inn 
mot Stavanger. Samtidig har store deler av området et relativt godt kollektivtilbud i dag. Rute 2 
har 8 avganger per time i hver retning, og kjøres med litt ulike varianter over vestre og østre 
del av området. Spesielt østre del har et godt tilbud i rush, hvor man i tillegg kjører rutene X79 
og X40 inn til Forus og Stavanger med én avgang hver. 

Konkurranseflatene til øvrige deler av Sandes, spesielt østre Sandnes er relativt dårlige for 
Smeheia. Dette indikerer at selv om tilgjengeligheten er relativt god, er det markedsmessige 
potensiale relativt lavt for reiser på tvers av kommunen med utgangspunkt i Smeheia.  
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Figur 4.8. Konkurranseforhold mellom bil og kollektiv for reiser fra Smeheia. 
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Flatedekning 

Figur 4.9 viser flatedekningen på Smeheia med 400-meter buffer i luftlinje inntegnet. Den 
reelle gangavstanden er trolig lenger når man tar hensyn til gangmuligheter i vegnettet, men 
gir en indikasjon på hvor god flatedekningen er. Det er få områder på Smeheia hvor man ikke 
har en holdeplass innen en rekkevidde på 400 meter som gir en gangtid på ca. 5 minutter. 
Området som ikke faller innenfor skravuren består i hovedsak av en fotballbane, en skog og en 
rekke friområder. Det er naturlig at tilgangen er noe lavere til disse områdene.   

 
Figur 4.9. Flatedekning i Smeheia-området. 400-meter buffersone i luftlinje rundt de lokale 
holdeplassene. 

4.4 Hinna 

Tabell 4.4 viser de linjene som er relevante for analysene av Hinna  

Tabell 4.4. Dagens tilbud (hovedlinjer relevante for analysen) på Hinna.  

Linjenummer Strekning Antall avganger [morgenrush/retning]  Kommentar 

2 Sandnes - Stavanger 8  
3 Forus - Stavanger 8  
6 Sandnes -Stavanger 4 Ikke direkte tilgang i hele området  

11 Hinna - Stavanger 4   
 

Tilgjengelighet 

Figur 4.10 viser tilgjengeligheten for et utvalg holdeplasser for reiser fra Hinna-området. Jo 
grønnere punktene er, jo lavere er samlet reisetid. Samlet reisetid er definert som summen av 
om bord- vente- og byttetid fra Hinna. Gangtid er ikke inkludert i denne beregningen.  



 Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 136/2020 39 

Hinna-området ligger sør for sentrum av Stavanger og er dermed relativt midt mellom de 
øvrige områdene i analysene. Følgelig har Hinna god tilgjengelighet til en rekke andre områder, 
selv om området ikke ligger i sentrum av hverken Stavanger eller Sandnes. 
Befolkningstettheten er vesentlig lavere enn sentrum av Stavanger og Sandnes og domineres 
av eneboliger og rekkehus. 

 
Figur 4.10. Tilgjengelighet fra Hinna fra ulike holdeplasser rush. Sum av om bord-, vente- og byttetid. 
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Både Ullandhaug, Byfjorden og Sentrum i Stavanger kan nås innen 30 minutter. Videre er 
tilknytningen til både Sandnes og Forus god, med flere andre områder man kan nå innen 30 
minutter. 

Hinna-området betjenes i dag av en rekke større linjer: Rute 2 mellom Sandnes og Stavanger 
har 8 avganger i timen i morgenrushet og gir sådan god kobling mot begge bysentra. Videre 
bidrar linje 3 mellom Forus og Stavanger til en enda sterkere kobling mot Stavanger og et godt 
tilbud mot Forus med 8 avganger i timen. Linje 6 med 4 avganger i timen gir en god kobling 
mot Ullandhaug-området og videre mot Madlaveien. 

Tilgjengeligheten er mindre god til Stokka, Storhaug og ytre deler av Sandnes. Dette er 
områder med færre tilknytninger og lavere standard på tilbudet, samt en viss geografisk 
avstand. 

Hinna-området har altså en god standard på tilbudet inn mot de viktigste arbeidsplass- og 
publikumsattraktive områdene som Forus, Ullandhaug, Stavanger og Sandnes. 

Konkurranseflater 

Figur 4.11 viser konkurranseflater mellom bil og kollektiv i for reiser til/fra Hinna.  

I Hinna-området sammenfaller konkurranseflatene og tilgjengeligheten relativt godt, i 
motsetning til flere av de andre områder vi analyserte, men med noen unntak. 

Det er gode konkurranseflater til Sentrum av Stavanger og Sandnes. I Sandnes gjelder dette 
ikke bare sentrum, men også flere omkringliggende områder. I Stavanger er det først og fremst 
østre del av byen i tillegg til sentrum hvor konkurranseflatene er gode. Dette står i en viss 
motsetning til tilgjengeligheten, da denne er bedre i vestre del av byen.  

Konkurranseflatene er mindre gode til områdene som ligger nærmere Hinna som Ullandhaug 
og Forus, hvor begge faller i kategorien «svært dårlig» (KI > 1.75). Ullandhaug ligger trolig så 
nærme at kollektivtransportens konkurransefortrinn, som først gjør seg til kjenne på lengre 
avstander, ikke slår inn her. I tillegg er tilbudet vesentlig lavere her enn inn til eksempelvis 
sentrum av Stavanger.  

For reiser til Forus har man en direktelinje med 8 avganger i timen, som er et relativt godt 
tilbud. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig med køproblemer og/eller parkeringsavgifter på Forus 
til at det å benytte bil oppfattes som tilstrekkelig belastende for å gi et godt 
konkurranseforhold i kollektivtransportens favør på denne strekningen.   
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Figur 4.11. Konkurranseforhold mellom bil og kollektiv for reiser fra Hinna. 
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Flatedekning 

Figur 4.12 viser flatedekningen på Hinna med 400-meter buffer i luftlinje fra holdeplassene 
inntegnet. Den reelle gangavstanden er trolig lenger når man tar hensyn til gangmuligheter i 
vegnettet, men gir en indikasjon på hvor god flatedekningen er. Det er få områder på Hinna 
hvor man ikke har en holdeplass innen en rekkevidde på 400 meter noe som gir en gangtid på 
ca. 5 minutter. Området som ikke faller innenfor skravuren er i hovedsak fritidsområdet 
«Sørmarka» som er et skogsområde.   

 
Figur 4.12. Flatedekning i Hinna-området. 400-meter buffersone i luftlinje rundt de lokale holdeplassene. 
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4.5 Bogafjell 

Tabell 4.5 gir oversikt over ruter som betjener Bogafjell og som er relevante for analysene. 

Tabell 4.5. Dagens tilbud (hovedlinjer relevante for analysen) på Bogafjell.  

Linjenummer Strekning Antall avganger [morgenrush/retning]  Kommentar 

27 Bogafjell - Sandnes 4 Planglagt 8 /time  
        

 

Tilgjengelighet 

Figur 4.13 viser tilgjengelighet for et utvalg holdeplasser for reiser fra Bogafjell-området. Jo 
grønnere punktene er, jo lavere er samlet reisetid. Samlet reisetid er definert som summen av 
om bord- vente- og byttetid fra Bogafjell. Gangtid er ikke inkludert i denne beregningen.  

Bogafjell ligger sør for Sandnes sentrum og er først og fremst et boligområde med relativt få 
arbeidsplasser per bosatte lokalt. Området betjenes i dag av linje 27 som har 4 avganger per 
time i rush (15-minutters frekvens). Befolkningstettheten er vesentlig lavere enn sentrum av 
Stavanger og Sandnes og domineres av eneboliger. 

Bogafjell er det området i analysen med lavest tilgjengelighet. Det er i hovedsak kun 
holdeplassene i umiddelbar nærhet som kan nås innenfor 20 minutter eller mindre. Videre må 
man bruke mellom 20 – 30 minutter til Sandnes sentrum. Tilgjengeligheten til øvrige områder i 
Sandnes er også relativt lav, da disse innebærer et bytte, til tross for at avstanden geografisk 
sett er liten.  

Reiser til Forus har tilfredsstillende tilgjengelighet, men inkluderer ett bytte. Reiser til 
Stavanger har derimot relativt sett veldig lav tilgjengelighet sammenlignet med øvrige områder 
vi har gjennomgått. Ingen av områdene i Stavanger kan nås på under 30 minutter. 
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Figur 4.13. Tilgjengelighet til Hinna fra ulike holdeplasser rush. Sum av om bord-, vente- og byttetid. 
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Konkurranseflater 

Figur 4.14 viser konkurranseflater mellom bil og kollektiv i for reiser fra Bogafjell.  

 
Figur 4.14. Konkurranseforhold mellom bil og kollektiv for reiser fra Bogafjell 
 



 
Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren  

 

46 Urbanet Analyse rapport 136/2020 

Tilgjengeligheten er lav for reiser til og fra Bogafjell med kollektivtransport. Samtidig 
innebærer dette at man må reise relativt sett lengre på reiser til/fra Bogafjell. Dermed vil 
konkurranseflatene til/fra Bogafjell bli gode for flere områder, da kollektivtransportens 
fortrinn kommer tydeligere frem på lengre reiser.  

Det er gode konkurranseflater på reiser til Sandnes sentrum, som i hovedsak skyldes at man 
kan reise direkte med 4 avganger i timen, samt at det finnes en rekke parkeringsrestriksjoner 
med betaling. Konkurranseflatene for reiser til Forus-området er også gode, som igjen skyldes 
at dette er relativt sett lange reiser. Man kan reise direkte til Sandnes sentrum, hvor man kan 
bytte til direktebuss. Linje 2 går direkte til Kvadrat, mens rute 42 og X79 går til vestre del av 
Forus.  

Konkurranseflatene er gode til samtlige soner i Stavanger som først og fremst skyldes at dette 
er relativt lange reiser. Sammenligner man tilgjengelighetskartet og konkurranseflatekartet, 
ser vi at tilgjengeligheten er lav i Stavanger, mens konkurranseflatene er gode. 

Selv om konkurranseflatene er gode på lengre reiser, er det rimelig å forvente at antall reiser 
som gjennomføres totalt faller med avstanden. Derfor er det trolig færre reiser som fanges 
opp av de gode konkurranseflatene. Figur 4.15 viser andelen av kollektivreisene med 
utgangspunkt i Bogafjell etter destinasjon for 2018. Tallene er basert på RTM. Vi ser at 
størsteparten av reisene går til: 
 

 Sandnes sentrum 1+2+4 (ca. 20 %) 
 Stokka/Forus (ca. 22 %) 
 Kun 4 % går til sentrum av Stavanger 

Figuren viser at selv om konkurranseflatene er meget gode på de lengre reisene, behøver ikke 
dette å gi utslag i flere reiser totalt, siden det totale antallet reiser er lavere på lengre enn 
kortere strekninger.  
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Figur 4.15. Andel kollektivreiser fra Bogafjell etter destinasjon. Kilde: RTM DOM Nord-Jæren (2018). 
Soner med under 1 % av reisene vises ikke.  
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Flatedekning 

Figur 4.16 viser flatedekningen på Bogafjell med 400-meter buffer i luftlinje fra holdeplassene 
inntegnet. Den reelle gangavstanden er trolig lenger når man tar hensyn til gangmuligheter i 
vegnettet, men gir en indikasjon på hvor god flatedekningen er. Det er få områder på Bogafjell 
hvor man ikke har en holdeplass innen en rekkevidde på 400 meter noe som gir en gangtid på 
ca. 5 minutter. Området som ikke faller innenfor skravuren er i Vagletjørn, som analyseres i et 
av casene som er beregnet i denne rapporten.  

 
Figur 4.16. Flatedekning i Ullandhaug-området. 400-meter buffersone i luftlinje rundt de lokale 
holdeplassene. 

4.6 Byfjorden 

Tabell 4.6 viser rutene som betjener Byfjorden og som er relevante for analysene 

Tabell 4.6. Dagens tilbud (hovedlinjer relevante for analysen) på Byfjorden.  

Linjenummer Strekning Antall avganger [morgenrush/retning]  Kommentar 

8 Randaberg (Endrestø)- Stavanger 4 Planglagt 8 /time  

        
 

Bygjorden ligger nord for Stavanger sentrum og er et område med blanding av bolig- og 
arbeidsplasser. Nærheten til sentrum og tilgang på areal har gjort området attraktivt for 
utbygging og flere prosesser er i gang og/eller sluttført, blant annet: 
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 Byfjordparken: 2405 boliger og næringsbygg med plass til 2000 – 2500 ansatte. 700 av 
sistnevnte kategori er studenter tilknyttet BI. 

 SR-Bank: Større bankbedrift som nylig har flyttet inn i nye lokaler på Bjergsted som 
ligger mellom Byfjordparken og Stavanger sentrum med 650 ansatte.  

Det er følgelig planlagt en vesentlig utbygging av området som gjør det interessant å vurdere 
kapasiteten og nivå på tilbudet. Området betjenes i dag av linje 8 som har 4 avganger per time 
i rush (15-minutters frekvens). Det er planlagt å øke frekvensen til 8 avganger per time (7.5 
minutters frekvens), altså en dobling av frekvensen. Ifølge Kolumbus’ egne vurderinger, er 
dette tilstrekkelig kapasitet for å ta unna eventuell økt etterspørsel som en følge av 
utbyggingen 

Tilgjengelighet 

Figur 4.17 viser tilgjengelighet for et utvalg holdeplasser for reiser fra Byfjorden-området. Jo 
grønnere punktene er jo lavere er samlet reisetid. Samlet reisetid er definert som summen av 
om bord- vente- og byttetid til/fra Byfjorden. Gangtid er ikke inkludert i denne beregningen.  

Byfjorden har relativt god tilgjengelighet til de fleste områdene i Stavanger by, spesielt sørver 
forbi sentrum, vestover langs Madlaveien og ut mot Havneringen/Haugesundsgaten. Også 
ytterkanten av området vi har analysert mot Madla kan nås nå innen 30 – 40 minutter fra 
Byfjorden og viser at området er relativt sentralt.  

Det eneste området i Stavanger by vi har analysert og som man ikke kan nå på under en 
halvtime, er eneboligstrøkene på Storhaug. Også Stokka som har noe lavere tilgjengelighet enn 
gjennomsnittet kan nås relativt raskt. 

Forklaringen bak den gode tilgjengeligheten ligger trolig i nærheten til sentrum av Stavanger, 
hvor det finnes en rekke byttemuligheter. Fra Stavanger sentrum kan man nå ca. 2/3 av alle 
holdeplassene vi har analysert på under 30 minutter. Nærhet til denne holdeplassen, koblet 
med kvartersfrekvens på linje 8 bidrar til å forklare nivået på tilgjengelighet.  

Mot Forus og Sandnes er det også en rekke områder man kan nå på mellom 30 – 40 minutter, 
mens det sør i Sandnes og spesielt i eneboligområdene utenfor sentrum er relativt sett 
dårligere tilgjengelighet.  

Samlet sett viser analysen av Byfjorden har god tilgjengelighet til de fleste områdene i 
Stavanger, samt deler av Sandnes og Forus.  

 
5 Dette tilsvarer omking 520 personer, gitt 2.16 personer per husholdning som ifølge SSB er 
gjennomsnittet i Norge: https://www.ssb.no/familie/. 
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Figur 4.17. Tilgjengelighet fra Byfjorden til ulike holdeplasser rush. Sum av om bord-, vente- og byttetid. 
 



 Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 136/2020 51 

Konkurranseflater 

Figur 4.18 viser konkurranseflater mellom bil og kollektiv i for reiser til/fra Byfjorden.  

 
Figur 4.18. Konkurranseforhold mellom bil og kollektiv for reiser fra Byfjorden. 
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Det er gode konkurranseflater for reiser mot Stavanger sentrum og noen områder vestover, og 
på «vippen» (1.25 < 1.5) sør for Stavanger sentrum. I hovedsak er derimot de fleste 
nærområdene sørover i kategorien «svært dårlig» (KI > 1.75), noe som igjen viser at god 
tilgjengelighet ikke er tilstrekkelig for et konkurransedyktig tilbud, når man samtidig tar med 
belastningen ved en bilreise i regnestykket. I Stavanger sentrum finnes det parkeringsavgifter, 
men i en rekke andre områder er dette i langt mindre grad benyttet, og parkeringsdekningen 
er god.  

Mot Forus og Sandnes har nesten samtlige områder gode konkurranseflater og skyldes trolig at 
dette er relativt lange reiser. På samme vis som for Bogafjell, vil reiseaktiviteten avta med 
reiselengde, slik at det totale omfanget på markedet trolig er noe lavere på disse strekningene. 
I dag finnes det ingen direkte koblinger mot områdene sør for Stavanger sentrum og man er 
avhengig av et bytte til andre linjer. Fra Byterminalen kan man ta linje 2 til Sandnes/vestre 
Forus eller linje 3 til Forus (også østre del). Følgelig, med en god tilkobling mot sentrum, kan 
man oppnå relativt gode konkurranseflater mot bil, men grunnet lengden på strekningene er 
trolig totalt reiseomfang relativt sett lavere enn til andre destinasjoner. 

Flatedekning 

Figur 4.19 viser flatedekningen ved Byfjorden med 400-meter buffer i luftlinje fra 
holdeplassene inntegnet. Den reelle gangavstanden er trolig lenger når man tar hensyn til 
gangmuligheter i vegnettet, men gir en indikasjon på hvor god flatedekningen er. Det er så å si 
ingen områder ved Byfjorden som har mer enn 400 meter i luftlinje til nærmeste holdeplass. I 
faktisk gangavstand vil det trolig være noe høyere, men kartet indikerer at det ikke finnes noe 
umiddelbart behov for flere holdeplasser for å øke flatedekningen. Det er også viktig å nevne 
at deler av Byfjorden-området ligger i en skråning, slik at den opplevde gangtiden vil være noe 
lengre enn i flatere områder. 

 
Figur 4.19. Flatedekning i Ullandhaug-området. 400-meter buffersone i luftlinje rundt de lokale 
holdeplassene. 
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4.7 Skaarlia 

Tabell 4.7 viser rutene som betjener Skaarlia og som er relevante for analysene 

Tabell 4.7. Dagens tilbud (hovedlinjer relevante for analysen) på Skaarlia.  

Linjenummer Strekning Antall avganger [morgenrush/retning]  Kommentar 

28 Skaarlia – Sandnes 4   

 X79 Skaarlia - Forus   2   
 

Skaarlia ligger sørøst for Sandens sentrum og er hovedsakelig et boligområde med hovedvekt 
på rekkehus og eneboliger. I dag betjenes områder av Rute 28 til Sandnes sentrum med 4 
avganger i timen. I tillegg kjører X79 videre til Forus, som betjener arbeidsreiser på 
strekningen.  

Konkurranseflater 

Figur 4.20 viser konkurranseflater mellom bil og kollektiv i for reiser fra Skaarlia.  
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Figur 4.20. Konkurranseforhold mellom bil og kollektiv for reiser fra Skaarlia. 
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Det er gode konkurranseflater for reiser mot Stavanger sentrum, noen områder vestover, 
Forus, Ruten og sør for Stavanger sentrum. I hovedsak er derimot de fleste nærområdene i 
kategorien «dårlig». I Stavanger sentrum finnes det parkeringsavgifter, men i en rekke andre 
områder er dette i langt mindre grad benyttet, og parkeringsdekningen er meget god.  

Flatedekning 

Figur 4.21 viser flatedekningen ved Skaarlia med 400-meter buffer i luftlinje fra holdeplassene 
inntegnet. Den reelle gangavstanden er trolig lenger når man tar hensyn til gangmuligheter i 
vegnettet, men gir en indikasjon på hvor god flatedekningen er. Det er så å si ingen områder 
ved Skaarlia som har mer enn 400 meter i luftlinje til nærmeste holdeplass med unntak av 
området helt sør. I faktisk gangavstand vil det trolig være noe høyere, men kartet indikerer at 
det ikke finnes noe umiddelbart behov for flere holdeplasser for å øke flatedekningen, foruten 
området rett sør for Skaarlia som analyseres separat i rapporten.  

 
Figur 4.21. Flatedekning i Skaarlia-området. 400-meter buffersone i luftlinje rundt de lokale 
holdeplassene. 
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5 Tiltak og effekter 

I dette kapitlet gjennomgås effektberegning av ulike tiltak som er ønsket analysert av 
Kolumbus for hvert av analyseområdene i analysen. 

Kolumbus har planlagt økt frekvens på en rekke avganger, samt innføring av bussveien. I denne 
delen av analysen har vi lagt til grunn dobbel i frekvens på følgende linjer: 8, 14, 27, 28 samt 
innføring av busseveien. Rute 10 er ikke tatt med i analysen, og derfor er ingen endring lagt 
inn.  

5.1 Smeheia 

Bakgrunn og forslag 

Smeheia betjenes i dag av rute 2 på vestre side og østre side, i tillegg til rute X79 og 42 på østre 
side. Når bussveien innføres vil rute 2 utgå, og traseen for bussveien legges langs innløpet til 
Gandsfjorden, markert med blå linje i figur 5.1. Dette representerer en endring i tilbudsnivået 
for hele Smeheia. Vestre del, representert ved holdeplassen «Smeheia» står da uten tilbud, 
mens østre del betjenes av X79, men som kun går i rush.  

 
Figur 5.1: Kart over trase for dagens linje 2 og planlagt trase for bussveien. 
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Det er planlagt et matebusstilbud mellom Kvadrat og Ruten, med 2 avganger i timen i hver 
retning for hver side av Smeheia. Med dette tilbudet kan man bytte enten på Kvadrat til linjer 
nordover mot Forus eller Stavanger for de som bor lengst nord på Smeheia, eller bytte ved 
Ruten, for de som bør i sørenden av området. 

 
Figur 5.2: Kart over målpunkter i Forus-området som inkluderes i analysen. 
 
Kolumbus ønsker en vurdering av hvordan tiltaket påvirker tilgjengeligheten for Smeheia til 
viktige målpunkter og hvordan trafikantenes kostnader påvirkes. I denne analysen har vi valgt 
å fokusere på to viktige målpunkter: 

 Forus: Både østre del av Forus (Nadlandsbråtet) og vestre del (Foruskanalen) 
 Stavanger sentrum: Vi har valgt Byterminalen som eksempelholdeplass 

For begge områder sammenligner vi trafikantenes kostnader før og etter samt i noen tilfeller 
hvilke ruter som (anslagsvis) benyttes av de reisende.  
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Effekter for trafikanter 

Vi gjennomgår nå hvordan trafikantene påvirkes av ruteendringene. 

Foruskanalen 
Figur 5.3 viser generalisert reisekostnad for en reise fra holdeplassene «Smeheia» og «Smeheia 
sør» før og etter omlegging av rute 2. Før omleggingen må man gjennomføre ett bytte for å nå 
Foruskanalen, da linje 2 går direkte til Stavanger sentrum. Dette kan gjøres ved å bytte til X79, 
X40, X30, 42 eller X73 ved Kvadrat eller en av de påfølgende holdeplassene frem til 
Midtbergmyra.  

Etter omleggingen må man bytte ved 
Kvadrat og har da de samme linjene 
tilgjengelig for videre reise mot 
Foruskanalen som i før-situasjonen. Følgelig 
blir det relativt liten endring i trafikantenes 
kostnader på denne relasjonen, med en 
samlet økning fra modellen på 1 %. Denne 
endringen er i prinsippet for liten til å 
vurderes substansielt og er innenfor 
feilmarginen til modellen. 

Figur 5.3: Generalisert reisekostnad for reiser fra 
Smeheia (vestre del) til Foruskanalen holdeplass 
før og etter omlegging av rute 2. 

 

Figur 5.4 viser generalisert reisekostnad for en reise fra holdeplassene «Varatun» og 
«Århaugen» på østre side av Smeheia, før og etter omlegging av rute 2 for reiser til 
Foruskanalen. I denne analysen har vi sett på tilbudet i rush-perioden, hvor det er flest 
reisende. I rushperioden betjener ruten X40 denne siden av Smeheia med 2 avganger i timen 
og med direkte tilknytning til Foruskanalen. 

Etter omleggingen av rute 2, vil X40 
fortsatt betjene områdene. Ifølge 
analysemodellen er det beste alternativet 
å benytte X40 både før og etter 
omleggingen.  

 

 

Figur 5.4: Generalisert reisekostnad for reiser 
fra Varatun og Århaugen (østre del) til 
Foruskanalen holdeplass før og etter 
omlegging av rute 2. 
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Om man benytter linjer hvor man må gjennomføre et bytte, påløper ikke bare selve ventetiden 
på holdeplassen hvor byttet gjennomføres, men også en fast kostnad per bytte på 16 kr. Dette 
representerer en generell ulempe ved å bytte. Denne ulempen er uavhengig av lengden på 
selve byttet. Et annet alternativ fra Varatun er å benytte linje X79, som også har direkte 
kobling mot Foruskanalen, og tilbyr omstigningsmuligheter på Kvadrat. X79 har imidlertid en 
lenger trase og dermed lengre reisevei frem mot målpunktet, som gjør dette alternativet 
mindre attraktiv for de reisende. Følgelig foretrekkes det direkte alternativet, da reduksjonen 
man kan oppnå i ventetiden ved å gå på flere alternativer ved Varatun, ikke oppveier den økte 
byttekostnaden eller den forlengede reisetiden som man opplever.  

Kolumbus har også etterspurt en vurdering av de reisendes rutevalg fra vestre del av Smeheia 
til vestre del av Forus (her representert ved Foruskanalen). Bussvei B vil betjene vestre del av 
Forus og gir omstigningsmuligheter ved Midtbergmyra.  

 
Figur 5.5: Prosentfordeling av reisende etter påstigning på ulike linjer på reiser fra Smeheia holdeplass til 
Foruskanalen. 
 
Figur 5.5 viser anslått fordeling av påstigninger for reiser fra Smeheia holdeplass til 
Foruskanalen etter innføring av bussveien. Beregningen viser at halvparten benytter 
matebussen mot Ruten og den andre halvparten reiser nordover. De som stiger på bussen i 
retning Ruten vil bytte til Bussvei C som går direkte til Foruskanalen, mens de som reiser i 
nordlig retning vil bytte på Kvadrat til ett av alternativene der (42, X30, X73, X39) som gir 
videre reise uten bytter. Hverken X79 eller bussvei 3 benyttes. Dette skyldes at frekvensen er 
såpass god allerede på Kvadrat at man ikke behøver å sitte på til Midtbergmyra for å bytte til 
bussveien. Det er viktig å understreke at dette er en stilisert beregning med forutsetninger 
som ved endring vil kunne gi et annet resultat. Beregningen gir imidlertid en indikasjon på 
hvilken retning endringen beveger seg i.  
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Nadlandsbråtet og Forusskogen 
Figur 5.6 viser generalisert reisekostnad for en reise fra holdeplassen «Smeheia» som ligger på 
vestre side av Smeheia før og etter omlegging av rute 2 for reiser til holdeplassene 
Nadlandsbråtet og Forusskogen.  

Før omleggingen kan man reise direkte til Nadlandsbråtet ved å benytte linje 2, og alle som 
velger dette reiser i nordlig retning.  

Etter omleggingen av rute 2, øker trafikantenes kostnader med ca. 25 %, som representerer en 
betydelig økning. Bakgrunnen for dette i hovedsak bortfall av direktealternativet, men 
trafikantene tilpasser seg sitt rutevalg for å minimere sin forventede reisetid. For det første er 
man nødt til å gjennomføre et bytte. Stiger man på matelinjen som går mot Kvadrat, må man 
gjøre et bytte her, og med halvtimesavganger er den gjennomsnittlige ventetiden på 15 
minutter. Videre kan man stige på matebussen mot Ruten, og bytte til X40 som går direkte til 
Nadlandsbråtet. Begge alternativer innebærer et bytte, og alternativet mot Ruten gir noe 
høyere reisetid og høyere byttetid på holdeplass.  

Samtidig sparer man 7.5 minutt 
ventetid per reise ved å også benytte 
alternativer mot Ruten med omstigning 
til X40. Modellen indikerer at dette kan 
være et aktuelt alternativ for enkelte 
passasjerer, men det er samtidig viktig 
å minne om at dette er en usikker 
beregning basert på stiliserte 
forutsetninger.  

Figur 5.6: Generalisert reisekostna for reiser 
fra Smeheia til Nadlandsbråtet og 
Forusskogen holdeplass før og etter 
omlegging av rute 2. 

 

For reiser til Forusskogen, må man i dag gjennomføre ett bytte. Man kan enten ta linje 2 
nordover og bytte i Gausel-området til rute 2 i sørlig retning, eller ta rute 2 til Ruten, og bytte 
til rute 2 inn mot Stavanger. Omlegging av rute 2 gir seg ikke utslag på byttetid eller antall 
bytter, som er likt før og etter. Man opplever økt ventetid fordi dagens linje 2 har høyere 
frekvens enn den planlagte matebussen. Samlet sett gir dette en økning i trafikantenes 
kostnader på 14 %, som altså er noe lavere enn for reiser til Nadlandsbråtet, som i hovedsak 
skyldes at antall bytter er uendret.  

Figur 5.7 viser generalisert reisekostnad for en reise fra holdeplassen «Varatun» som ligger på 
østre side av Smeheia før og etter omlegging av rute 2 for reiser til holdeplassene 
Nadlandsbråtet og Forusskogen. Før omleggingen av rute 2 kan man reise direkte fra Varatun 
til Nadlandsbråtet, mens denne muligheten bortfaller etter omleggingen. Dette gir samlet sett 
ca. 40 % høyere trafikantkostnad som i hovedsak skyldes byttekostnader. Det er også mindre 
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endringer i reise- og ventetid som skyldes hvilke konrekte linjer som benyttes, men disse 
endringene er i større grad avhengig av de linjespesifikke forutsetningene, og bør ikke tillegges 
for stor vekt.  

For reiser til Forusskogen fra Varatun forventes en kostnadsøkning på 15 %. På samme vis som 
reisene fra Smeheia, skyldes ikke dette endret antall bytter, men økning i ventetid. Før 
omleggingen kunne man enten stige på busser inn mot Ruten, og bytte der, eller i nordlig 
retning og bytte ved Gausel. 

Etter omleggingen vil man måtte 
gjennomføre ett bytte mer om man drar i 
nordlig retning (ett på Kvadrat og ett ved 
Gausel) og samtlige velger derfor å reise 
mot Ruten som gir ett bytte men færre 
attraktive linjer og følgelig høyere ventetid 
på første holdeplass. Reisetiden går noe 
ned som skyldes hvilke linjer man benytter 
og den gjennomsnittshastigheten som er 
lagt til grunn. Dette punktet er underlagt 
større usikkerhet, siden vi benytter 
gjennomsnittshastighet per linje, men 
hastigheten kan variere lokalt langs 
traseen.  

Figur 5.7: Generalisert reisekostnad for reiser fra Smeheia til Nadlandsbråtet og Forusskogen holdeplass 
før og etter omlegging av rute 2. 

 

Stavanger sentrum (Byterminalen) 
Figur 5.8 viser generalisert 
reisekostnad for en reise fra 
holdeplassene «Varatun» og 
«Smeheia» før og etter omlegging av 
rute 2 for reiser til holdeplassene 
Stavanger sentrum (Byterminalen). 

Før omleggingen vil halvparten av de 
reisende fra Smeheia holdeplass 
(vestre del av Smeheia) gjennomføre 
ett bytte. Dette skyldes at frekvensen 
på linje 2 kun er 2 avganger i hver 
retning over vestre del av Smeheia6. 

 
6 Man kan diskutere om dette er realistisk, og om ikke modellens byttekostnad på 16 kr/bytte burde 
vært høyere for å gi færre bytter som dette.  

Figur 5.8: Generalisert reisetkostnad for reiser fra Smeheia 
og Varatun holdeplass til Stavanger sentrum 
(Byterminalen) før og etter omlegging av rute 2. 
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For enkelte reisende, vil det derfor lønne seg å bytte ved Ruten hvor det finnes en rekke raske 
alternativer (også tog), mens den andre halvparten hopper på direktebussen. Etter 
omleggingen vil alle måtte gjennomføre minst ett bytte, enten på Kvadrat eller Ruten i 
Sandnes. Dette gir en 10 % økning i trafikantenes kostnader. 

For reiser fra Varatun (østre del av Smeheia), vil omleggingen innebære en vesentlig økning i 
ventetiden da Rute 2 faller bort. Samtidig vil man ikke være tvunget til å gjennomføre et bytte i 
rushperioden, fordi linje X40 går direkte til Stavanger sentrum. I beregningen påvirkes også 
reisetiden, som har sammenheng med hvilken gjennomsnittshastighet man har lagt til grunn. 
Linje X40 er antatt å ha en høyere snitthastighet enn Rute 2. Med denne antagelsen opplever 
trafikantene en økning i kostnaden på 13 %. 

5.2 Ullandhaug 

Bakgrunn og forslag 

Vi gjennomgår nå casene som er beregnet for Ullandhaug. Det nye sykehuset i Stavanger er 
planlagt flyttet til området noe som åpner for muligheten av et styrket tilbud både gjennom 
samling av kollektivlinjer til sykehuset og gitt konkurransesituasjonen mellom bil og kollektiv. 
 
Det er i hovedsak tre forhold vi forsøker å belyse med analysene vi har gjennomført: 
 

 Konkurranseflater mellom bil og kollektiv til sykehuset gitt parkeringsdekningen: Det 
nye sykehuset er planlagt med en relativt lav parkeringsdekning per ansatt og dette gir 
muligheter for kollektivtransporten gjennom konkurranseflatene mot bil. Vi beregner 
derfor konkurransesituasjonen mellom bil og kollektiv på noen eksempelreiser. Dette 
gir en indikasjon på om et godt tilbud kan konkurrere mot bilen, eller om bilen vil 
utkonkurrere kollektivtransporten uansett hvilket tilbud man legger opp til. 

 Opprettelse av direkterute mellom Stavanger sentrum og sykehuset som avlastning: 
I dagens situasjon kjører både X60 og Rute 6 direkte til sykehuset i rushet. Rute 6 går 
via Madlaveien og X60 via Lagårdsveien. Når det nye sykehuset bygges kan man derfor 
velge begge linjer i rushet, hvilket kan skape kapasitetsutfordringer dersom 
trafikantene samles på en av dem av gangen, avhengig av hvilken rute som ankommer 
først. En direkterute mellom Stavanger sentrum og sykehuset kan være en avlastning 
for kapasiteten og det er ønskelig å vurdere hvorvidt dette også gir et bedre tilbud for 
trafikantene og anses som attraktivt.  

 Effekter på kapasitetsbehovet av sykehusomleggingen: En rekke linjer betjener 
området hvor sykehuset bygges. Linje 6 er den største, mens flere andre linjer bidrar 
også til områdets tilgjengelig gjennom å knytte sammen en rekke områder; linje 7 
(Sola/Stavanger), X60 (Sandnes/Stavanger/Hundvåg/Buøy), X73 (Stokka/Forus) og X76 
(Randaberg/Kvernevik/Madla/Forus). Samtlige linjer som trafikkerer området i dag er 
planlagt for gjennomkjøring i sykehusets bussgate. En flytting av sykehuset vil trolig 
føre til et økt kapasitetsbehov på linjene og det er derfor ønskelig med en vurdering av 
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dette. Sykehuset er planlagt flyttet i flere faser og det er usikkert hvor raskt man 
kommer til fullstendig overflytting. Vi har derfor gjennomført to case: Ett hvor 50 % av 
reisene til/fra dagens sykehuset flyttes, og ett hvor 100 % overflyttes.  

Vi gjennomgår nå de ulike delene før vi oppsummerer hovedkonklusjonene på slutten av 
kapitlet.  

Konkurranseflater mellom bil og kollektiv etter flytting av sykehuset til Ullandhaug 

Det nye sykehuset er planlagt med en relativt lav parkeringsdekning. Følgelig er det interessant 
å undersøke hvordan konkurranseflatene mellom bil og kollektivtransport vil fremstå etter 
bygging av sykehuset. En slik analyse vil kunne gi en pekepinn på hvilken rolle 
kollektivtrafikken kan spille.  

Vi har gjennomført en beregning av konkurranseflater mellom bil og kollektiv basert på fire 
representative reiser til Ullandhaug/SUS: Badedammen holdeplass, Bjergsted holdeplass, 
Hinna kirke og Ruten. Dette gir informasjon om konkurranseflatene fra tre ulike områder i 
Stavanger og ett i Sandnes.  

Vi har tatt utgangspunkt i data fra Google Maps og linjemodellen for å beregne 
trafikantkostnader. Videre har vi gjennomført en egen beregning av trafikantkostnadene 
knyttet til parkeringsdekningen på det nye sykehuset med utgangspunkt i arbeidsreiser. For 
øvrige reiser vil vi måtte ha en mer omfattende beregning for å anslå forholdet mellom 
kapasitet og etterspørsel enn det er rom for i denne analysen.  

SUS har i dag 7 400 ansatte (Helse Stavanger) og det er planlagt 660 parkeringsplasser for 
ansatte og 400 for besøkende. Vi har tatt utgangspunkt i antall ansatte og deres 
parkeringsdekning for å beregne sannsynligheten for å finne en plass. Vi har antatt at 1/3 av 
totalt antall ansatte reiser til sykehuset daglig. Gitt våre tall, gir dette en sannsynlighet for å 
finne plass på omkring 27 %. En undersøkelse fra Cowi anslår mellom 3 900 og 5000 ansatte på 
det nye sykehuset, men kommer samtidig frem til at kun 26 % av de ansatte vil kunne parkere 
til enhver tid. Da dette anslaget er relativt likt vårt eget, har vi beholdt det.  

For å estimere kostnaden ved å ikke finne en plass, antar vi at man er nødt til å lete andre 
steder enn SUS, for deretter å parkere bilen og benytte andre transportmidler til SUS. Vi antar 
at man er nødt til å kjøre 1 kilometer før man finner en annen plass. Videre benytter vi 
kostnaden ved å bruke kollektivtransport til sykehuset som en tilnærming til kostnaden ved å 
komme seg tilbake til sykehuset etter å ha parkert bilen. Denne beregningen vil først og fremst 
gi en indikasjon på hvilket nivå man befinner seg på snarere enn et nøyaktig anslag. Man kan 
f.eks. gjøre mer detaljert studier av parkeringsdekningen utenfor sykehuset og evt. vurdere 
gange som et alternativ til kollektivtransport.  

Videre har vi antatt en parkeringskostnad på 40 kr per reise basert på Ellis & Øvrum (2015). 
Dette gir ca. 5 kr per time, dersom man antar at hver ansatt står parkert i 7.5 timer. Siden 
parkeringsavgiften har stor påvirkning på konkurranseforholdet, har vi gjennomført en 
beregning der vi antar gratis parkering for ansatte, som innebærer at kostnaden settes lik null.  
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Figur 5.9. Konkurranseflater mellom bil og kollektiv på for reiser til nye SUS på Ullandhaug fra fire 
målpunkter for arbeidsreiser. Kostnad: 5 kr/time.  

 
Figur 5.10. Konkurranseflater mellom bil og kollektiv på for reiser til nye SUS på Ullandhaug fra fire 
målpunkter for arbeidsreiser. Kostnad: Gratis parkering.  
 
Figur 5.9 og 5.10 viser konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport fra fire utvalgte 
målpunkter til det nye sykehuset på Ullandhaug for arbeidsreiser ved henholdsvis 5 kr/time for 
parkering og gratis parkering. Alle beregningene antyder at kollektivtransporten har relativt 
gode konkurranseflater til sykehuset, som i hovedsak skyldes parkeringstilbudet.  

Vi har antatt en gjennomsnittlig (samlet) parkeringskostnad på 40 kr / reise, og letekostnaden 
(kostnad ved at man ikke finner plass) forløper seg til mellom 20-30 kr per reise. Samlet sett, er 
kostnadene knyttet til parkering omkring 60-70 kr, som er betydelig. Dette gir 
konkurranseflater under 1 for reiser fra de fire målpunktene, og betyr at kollektivtransport 
konkurrerer godt. 

Når vi legger til grunn gratis parkering, forverres konkurranseflatene noe, men de fleste ligger 
fortsatt i det konkurransedyktige området med et under 1.5. Det er først og fremst kostnaden 
ved å ikke finne en parkeringsplass og bompengene som forklarer at kollektiv fortsatt står seg 
relativt godt.  
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Følgelig virker det rimelig å forvente at kollektivtransporten kan være et attraktivt alternativ 
for relativt mange på reiser til sykehuset. Dette vil igjen påvirke behovet for kapasitet på 
kollektivtransporten og kan gi en økning relativt til dagens nivå. Det er imidlertid viktig å 
påpeke at vi har kun tatt utgangspunkt i fire representative reiserelasjoner, og ikke gjort en 
fullstendig markedsanalyse. Videre har vi gjort en rekke antagelser om parkeringstilbudet som 
kan falle ut annerledes i praksis. Siden parkeringskostnadene er avgjørende for konklusjonen, 
er det viktig å poengtere usikkerheten i analysen.  

Direkterute til Stavanger sentrum 
Figur 5.11 viser et forslag til trase for direkterute mellom Stavanger sentrum og Ullandhaug via 
E39. Ruten vil kunne gi bedre tilknytning til en rekke områder i Stavanger by gjennom kortere 
reisetid til/fra Ullandhaug og byttemuligheter på Byterminalen samt bedre kapasitet. Forslaget 
er også nevnt i en tidligere utredning av rutestrukturen i Stavanger (Rambøll, 2018). I tillegg 
var ruten tidligere etablert under navnet «Studentekspressen».  

På forhånd har vi ikke gjort noen antagelser om hvorvidt dette er et godt forslag eller ikke, 
annet enn å peke på den mulige direktekoblingen. I forslaget har vi lagt til grunn dagens 
reisestrømmer, for å vurdere om linjen er lønnsom å innføre allerede før sykehuset bygges. 
Resultatene vil kunne endres dersom man legger til reisestrømmene etter bygging av 
sykehuset.  

 
Figur 5.11: Kart over trase for direkterute mellom Ullandhaug og Stavanger sentrum med undersøkte 
holdeplasser inntegnet. 
 
Vi har valgt ut tre holdeplasser vi har ekstra fokus på i analysen, hvor vi beregner endring i 
generalisert reisekostnad til/fra Ullandhaug: 
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 Kannik: Denne holdeplassen vil benyttes både av direkteruten og linje 6, som begge 
går til Ullandhaug. Det er derfor interessant å vurdere hvordan tilbudet endres, og 
hvorvidt direkteruten benyttes av de reisende til Ullandhaug. 

 Sondre Norheim gt.: Denne holdeplassen ligger litt utenfor dekningsområdet til både 
direkteruten og linje 6. Samtidig er det mulig å nå begge alternativer ved å 
gjennomføre ett bytte. Det er derfor interessant å se på hvordan tiltaket påvirker den 
generelle tilgjengeligheten i området, og ikke bare for de som berøres direkte.  

 Badedammen: Direktelinjen vil kunne øke tilgjengeligheten til Ullandhaug også til 
områder i Stavanger som ikke blir direkte berørt. Vi har valgt å benytte Badedammen 
holdeplass som et eksempel, hvor man må via Byterminalen for å bytte. 

For hver av de tre holdeplassene sammenligner vi gjennomsnittlig kostnad per reise i dagens 
situasjon ved innføring av direkteruten.  

Vi legger til grunn 4 avganger per time og en gjennomsnittshastighet på 25 km/t for 
direkteruten. 

Effekter for trafikanter 

Vi gjennomgår nå effekter av de to tiltakene separat og viser hvordan de påvirker trafikantenes 
reisekostnader.  

Direkterute til Stavanger sentrum 
Figur 5.12 viser gjennomsnittlig generalisert reisekostnad for reiser fra de ulike holdeplassene 
til holdeplassen «UIS øst» på Ullandhaug før og etter innføring av direktelinje fra Stavanger 
sentrum.  

 
Figur 5.12: Generaliserte reisekostnader på reiser fra utvalgte holdeplasser til holdeplassen «UIS øst» på 
Ullandhaug før og etter innføring av direktelinje fra Stavanger sentrum.  
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Reiser fra Kannik opplever en reduksjon i ventetidskostnader på ca. 5 kr, som innebærer en 
halvering av ventetiden. I dagens situasjon trafikkeres holdeplassen av (bl.a.) linje 6 med fire 
avganger per time. Reduksjonen i ventetid skyldes at man også kan benytte direkteruten med 
4 avganger per time. Basert på statistikk fra Kolumbus, har vi anslått gjennomsnittshastigheten 
på linje 6 til 28 km/t, som er relativt høyt. Siden direkteruten er lagt inn med 25 km/t (som et 
grovt anslag) vil den gjennomsnittlige ombordtiden øke noe, da halvparten av reisene benytter 
hvert av alternativene. Samlet sett gir den nye linjen en reduksjon i generalisert reisekostnad 
på 7 %. 

Reiser fra Badedammen opplever en vesentlig forbedring som i hovedsak skyldes 
byttekostnader. I vår beregning legger vi til grunn at bytte foretas ved samme holdeplass. I 
dagens situasjon, må man derfor bytte til linje 6 ved Byterminalen. Reiser fra Byterminalen kan 
også gjennomføres ved å benytte andre linjer, for så å bytte til andre alternativer nærmere 
Ullandhaug (som linje 7 eller X73). I dagens situasjon (eller etter innføring av bussveien), vil 
man derfor gjennomføre mer enn ett bytte på reiser fra Badedammen, i gjennomsnitt. Ved 
innføring av direktelinjen, har man to alternativer fra Byterminalen som går direkte til 
Ullandhaug. Dermed er det ikke lenger gunstig å benytte linjer fra Byterminalen som 
innebærer et bytte på senere tidspunkt, og følgelig reduseres både byttetiden og 
byttekostnaden. Samlet sett gir tiltaket 19 % reduksjon i trafikantenes reisebelastning fra 
Badedammen til Ullandhaug. 

Reiser fra Sondre Norheims gate vil oppleve svært liten endring som en følge av tiltaket. Antall 
bytter og byttetid er omtrent likt som i dag. Endringene er for små til å kunne si at tiltaket får 
noe reell effekt.  

 
Figur 5.13: Prosentvis fordeling av reisene til Ullandhaug sone på ulike linjealternativer. R = Returlinjen. 
 
Figur 5.13 viser anslått fordeling i prosent av reisene til Ullandhaug-området over ulike 
alternativer etter innføring av direktelinje «Studentexpress». Hovedbildet er at linje 6 forblir 
den viktigste linjen på reiser til Ullandhaug-området med ca. 30 (21 + 9) % av påstigningene, 
samt X60 med 21 (11 + 10 ) %. Studentexpressen/direktelinjen vil kunne attrahere ca. 8 (7 + 1) 
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% av reisene, altså litt under hver 12. reise, når vi ser bort fra at en reise kan bestå av flere 
påstigninger. Videre følger en lengre hale av ulike linjer som hver og en står for en liten andel 
av påstigningene. Dette er i hovedsak reiser fra en rekke soner med lavere reiseaktivitet til 
Ullandhaug-området. 

Analysen viser altså at «studentexpressen» vil kunne være et attraktivt alternativ for en 
vesentlig andel av de reisende til Ullandhaug-området, gitt dagens reisestrømmer. Dette 
resultatet vil trolig stå seg når man legger til grunn endrede reisestrømmer ved flytting av 
sykehuset, gitt at expressen kjører gjennom kollektivgaten ved SUS. Følgelig vil en slik rute 
kunne bidra til bedre kapasitetsavvikling gjennom avlastning av rute 6 og X60 som betjener 
området fra sentrum i dagens situasjon.  

Et siste interessepunkt for Kolumbus er hvordan Jærbanen påvirker reisestrømmene til 
Ullandhaug. Når man reiser fra Stavanger sentrum kan man enten dra med linje X60, 6 eller 7, 
eller ta Jærbanen til Jåttågvågen for deretter å benytte linje 6 til Ullandhaug. Sistnevnte 
alternativ innebærer vesentlig høyere reisekostnader for passasjerene enn buss-alternativet. 
Først og fremst unngår man et bytte ved å benytte buss, videre vil samlet reisetid være lavere 
med valg av buss. Dette reflekteres beregningene vi har gjennomført hvor kun 0.3 % av 
påstigningene (ikke vist i figuren) for reiser til Ullandhaug-området benytter Jærbanen. I 
modellen legges linjene inn retningsbestemt, og linjen med trafikk er den som går inn mot 
Stavanger. Følgelig er dette reiser som kommer sørfra, og trolig bytter til Rute 6 på Jåttåvågen. 
Jærbanen har ingen påstigninger fra Stavanger stasjon med bytte på Jåttå, som indikerer at 
svært få, eller ingen vil velge alternative via Jåttå med bytte til linje 6 fra Stavanger stasjon.  

Nytte og kostnader 

Figur 5.14 viser en sammenstilling av nytte- og kostnader som en følge av tiltaket. Ifølge våre 
beregninger er ikke tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt, som skyldes at trafikantnytten er 
for liten i forhold til økningen i driftskostnader. 

Selv om studentekspressen gir en mer direkte kobling til sentrum, tyder resultatene på at 
gevinsten man oppnår kontra å benytte linje 6 i dag ikke er store nok til å forsvare de økte 
kostnadene. «Høy» tilsvarer det høye anslaget for antall reiser som påvirkes, mens «lav» 
tilsvarer det lave anslaget for antall reiser som påvirkes, se kapittel 2.5. 
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Figur 5.14: Estimert endring i trafikant- og operatørnytte (kun driftskostnader) per år som en følge av 
tiltaket. Tall for rushperioden [6-9 + 15-18] for 220 ukedager med rush per år. «Sum» er summerte 
endringer i kostnader og nytte målt mot referansesituasjonen med Bussveien inkludert. 
 

Omlegging av dagens linjer til Stavanger universitetssykehus på Ullandhaug 

Bakgrunn og forslag 

Ullandhaug er planlagt som lokasjon for det nye sykehuset i Stavanger, som skal stå ferdig i 
2023. Denne endringen vil trolig både kreve endringer i dagens rutetilbud, samt påvirke 
reisestrømmene i området.  

Figur 5.15 viser dagens plassering og den planlagte ved flytting av sykehuset. Området ved 
Ullandhaug ligger lengre unna sentrum og vil også kunne påvirke reisestrømmene.  
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Figur 5.15: Dagens og fremtidig plassering av sykehuset i Stavanger. 
 
I dag betjenes sykehuset først og fremst av linje 4 og linje 11, som kommer fra henholdsvis vest 
og sør, og går inn mot Stavanger sentrum. Videre betjenes Ullandhaug-området i dag av linje 6, 
7 (Sola), X60 (Hundvåg/Sandnes), X73 (Stokka) og X76 (Randaberg). Det er planlagt en bussgate 
gjennom sykehus-området, som samtlige linjer skal benytte.  

Kolumbus ønsker en vurdering av en betjening av området kan løses. I det påfølgende har vi 
derfor gjennomført følgende beregning for å svare ut problemstillingen. Vi flytter reisende til 
dagens sykehus over til den nye plasseringen på Ullandhaug, først 50 % og deretter 100 %. 
Deretter undersøker vi hvordan antall påstigninger endres for de aktuelle rutene.  

Effekter på kapasitet og antall påstigninger for linjer som berøres: Det vil i hovedsak være 
følgende linjer som berøres av flytting av sykehuset: 

 Linje 6: Vil kunne få flere påstigende når sykehuset flyttes som genererer flere 
reisende. 

 Linje 7: Vil kunne få flere påstigende da når sykehuset flyttes som genererer flere 
reisende. 

 Linje 4: Vil kunne få færre påstigende, da sykehuset flyttes.  
 Linje 11: Vil kunne få færre påstigende da sykehuset flyttes. 
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 X-ruter: I tillegg vil en rekke X-ruter kunne påvirkes av tiltaket som i dag får forbi 
sykehuset.  

 X60, X73 og X76: Vil kunne få flere påstigende når sykehuset flyttes som genererer flere 
reisende. 

I det påfølgende gjennomgår vi resultatene fra analysen av disse problemstillingene. Vi har 
gjennomført to beregninger, en hvor vi antar at 50 % av reisene flyttes og en hvor 100 % av 
reisene til dagens sykehus går over til Ullandhaug.  

Effekter 

Vi gjennomgår nå effektene av omlegging av rutene til SUS. Vi ser først på hvordan antall 
påstigninger kan endres når sykehuset flyttes, deretter ser vi på hvordan omleggingen påvirker 
de reisende som mister en del av sitt tilbud i dagens situasjon. 

Endring i antall påstigninger 
Estimering av endret antall påstigninger gjøres ved å gjennomføre to underberegninger: 

Endret reisemønster ved flytting av sykehuset: Her antar vi at reisene som i dag går til 
holdeplassene Stavanger universitetssykehus og Stavanger legevakt går til det nye sykehuset 
på Ullandhaug. Det er altså en beregning av hva som skjer dersom sykehusets aktiviteter (og 
legevakten) flyttes til Ullandhaug. Siden vi benytter dagens reiseantall fra RTM, er det noen 
ytterligere forutsetninger som ligger til grunn: 

 Vi antar samme kapasitet for sykehuset, operasjonalisert som samme antall 
arbeidsplasser og pasienter/behandlinger som gjennomføres. 

 Vi antar videre samme befolkningsnivå som i dag. Sykehuset skal være klart innen 
2023, slik at vi her legger til grunn er konservativ prognose.  

 Både hvilken befolkningsvekst og hvordan det nye sykehusets kapasitet- og 
arbeidsplasser vil påvirke totalt antall reiser. Videre vil andre forhold som 
parkeringsdekning og tilgjengelighet for bil kunne påvirke reisemiddelfordelingen. 
Dagens sykehusplassering har mindre tilgang på areal.  

 Vi gjør to beregninger: En med 50 % overføring av reiser og en med 100 % overføring. 

Endret rutevalg som følge av nye trase rutene til sykehuset: Vi benytter linjemodellen FLODE 
til å beregne hvordan trafikantene fordeler seg utover de forskjellige linjene for å gi en 
vurdering av hvordan de nye reisestrømmene påvirker samlet valg av linje for trafikantene. 

Det er viktig å understreke at beregningen bygger på en rekke forutsetninger som alle kan 
endres. Derfor er det viktig å ikke betrakte resultatene som en endelig prognose, men snarere 
et mulig bilde og retning for hvordan flytting av sykehuset faller ut.  
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Figur 5.16: Estimert prosentvis endring i påstigninger per linje ved flytting av sykehuset til Ullandhaug og 
omlegging av trase for linje 6. 
 
Figur 5.16 viser estimert prosentvis endring i påstigninger per linje ved flytting av sykehuset til 
Ullandhaug og omlegging av ruter gjennom kollektivgaten på nye SUS. Resultatene fra 
beregningen peker på en vesentlig økning i antall påstigninger for linje 6, opp mot 15 %, 
dersom samtlige reiser overføres. Dette innebærer trolig at man er nødt til å vurdere om 
kapasiteten er tilstrekkelig, og uttømmende vurdering ligger utenfor rammene av dette 
prosjektet.  

Videre ser vi at rute X60, X73, X76 og 7 også er forventet å få en vesentlig økning på opp mot 
18 %, og mellom 7-18 % dersom vi legger til grunn full overflytting av sykehuset. Det er viktig å 
understreke at dette er relative og ikke absolutte tall og sier kun noe om endringen i forhold til 
dagens antall påstigende på linjene. Rute 7 og rute X73 er også forventet å få mer moderate 
økninger i antall påstigende.  

En rekke linjer som betjener dagens sykehus får redusert antall påstigninger på mellom 10 og 5 
%. Dette er også tall som er behefter med usikkerhet, men antyder at flytting av sykehuset vil 
gi relativt stor endring for de linjene som berøres.  

I det videre arbeidet med betjeningen av Ullandhaugområdet, vil det være viktig å vurdere 
hvorvidt nivået på tilbudet for linjene som (isolert sett) opplever nedgang bør endres. I dette 
bør man også vurdere hvordan markedsgrunnlaget for linjene som opplever færre påstigende 
påvirkes av andre hold, som isolert sett taler for samme nivå på tilbudet. Hvis antallet 
påstigninger øker med 2 % per år i fem år, grunnet befolkningsvekst, er man snart tilbake på 
nivået før omleggingen. 
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Oppsummering 

I dette kapitlet har vi gjennomført ulike beregninger for å analysere betjeningen av området 
rundt Ullandhaug med spesielt fokus på det nye sykehuset. Vi oppsummerer nå de viktigste 
funnene i analysen.  

Trolig gode konkurranseflater for kollektiv til det nye sykehuset: Gitt den planlagte 
parkeringsdekningen på Ullandhaug, vil kollektivtransport kunne være et konkurransedyktig 
alternativ til bilen. Dette vil ha implikasjoner for hvor mange reiser som vil velge 
kollektivtransport fremfor bilen og vil avhenge av om parkeringsdekningen er dårligere eller 
bedre sammenlignet med dagens sykehus.  

Det er imidlertid viktig å påpeke at vi kun har tatt utgangspunkt i fire representative 
reiserelasjoner, og ikke gjort en fullstendig markedsanalyse. Videre har vi gjort en rekke 
antagelser om parkeringstilbudet som kan falle ut annerledes i praksis. Siden 
parkeringskostnadene er avgjørende for konklusjonen, er det viktig å poengtere usikkerheten i 
analysen.  

En direktelinje kan være attraktiv: En direktelinje mellom Stavanger sentrum og Ullandhaug 
vil være attraktiv for trafikantene og vil derfor trolig være et alternativ som kan benyttes. 
Dette vil kunne lede til bedre kapasitetsavvikling på linje X60 og Rute 6, alt annet likt. I våre 
beregninger er ikke linjen samfunnsøkonomisk lønnsom gitt dagens reisestrømmer, men dette 
kan endres når det nye sykehuset bygges.  

Flytting gir trolig økt kapasitetsbehov for dagens linjer: En flytting av sykehuset (gitt dagens 
antall reiser) vil gi en vesentlig økning i kapasitetsbehovet for linjene planlagt for betjening av 
området. Hvis parkeringsdekningen på det nye sykehuset blir lavere enn det gamle, finnes det 
en mulighet for ytterligere økning i etterspørselen etter kollektivreiser gjennom overflytting fra 
bil. 

5.3 Stokka 

Bakgrunn og forslag 

Stokka-området ligger vest for Stavanger sentrum og trafikkeres i dag av ringlinjen rute 14 med 
2 avganger i timen. Området er preget av bosatte med høyere inntekt og kan sådan være 
utfordrende hva gjelder attraktiviteten til kollektivtransporten. I forbindelse med 
byvekstavtalen er det bestemt at man skal ruste opp tilbudet fra 2-4 avganger per time, altså 
en dobling av frekvensen fra et relativt lavt nivå. 

Kolumbus ønsker å utrede hvorvidt denne endringen er gunstig sett fra et samfunnsøkonomisk 
perspektiv, spesielt med tanke på at området er preget av en gruppe som antas å benytte 
kollektivtransport i mindre grad. 
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Vi gjennomfører en beregning hvor frekvensen på linje 14 dobles fra 2 til 4 avganger i rush. 
Figur 5.17 viser området som analyseres. Stokka, Lassa og Eiganes inngår i analysen, men vi 
velger ut noen interessepunkter for å illustrere effektene.  

 
Figur 5.17: Stokka/Eiganes/Lassaområdet. 
 

Effekter for trafikanter 

Figur 5.18 viser andel reiser etter målpunkt med utgangspunkt i Stokka-området. Siden linje 14 
er sentrumsrettet vil de største endringene tilfalle denne relasjonen. Fra kartet fremkommer 
det at 20-25 % av reisene går mot sentrum og vil påvirkes. Samtidig vil en betydelig andel gå 
mot Madla, Sola og Forus. Disse relasjonene vil i mindre grad påvirkes, fordi linje 14 først og 
fremst betjener sentrumsreisene.  
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Figur 5.18: Andel kollektivreiser etter målpunkt for reiser fra Stokka-området.  
 

Figur 19 viser effekter av omleggingen for gjennomsnittsreisen fra området og ulike 
holdeplasser vi har valgt ut.  

Gjennomsnittsreisen opplever en forbedring i tilbudet på 3 % som i hovedsak skyldes redusert 
ventetid. At ikke endringen er større skyldes reisemønsteret på Stokka for dagens 
kollektivreiser.  
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Figur 5.19: Generaliserte reisekostnader på reiser fra utvalgte holdeplasser til holdeplassen «UIS øst» på 
Ullandhaug før og etter innføring av direktelinje fra Stavanger sentrum.  
 
For reiser fra Erika Nissens vei og Stokka kirke til Stavanger sentrum (eks. med holdeplass 20), 
faller ventetidskostnaden fra 21 til 10 kr som skyldes dobling av frekvens. Øvrige 
reisetidskomponenter er likt, som skyldes at man benytter samme linje og trase før og etter. 

For de reisene som påvirkes direkte (sentrumsrettede reiser), reduseres reisebelastningen med 
15 %, som innebærer en vesentlig forbedring. Omtrent ¼ av reisene går til sentrum, som 
innebærer at den gjennomsnittlige forbedringen bør ligger på 15 % * 25 % = 3.75 %, som altså 
er relativt likt endringen for gjennomsnittstrafikanten på 3 %.  

Nytte og kostnader 

Figur 5.20 viser estimerte endringer i trafikantnytte for dagens reisende samt driftskostnader 
som en følge av doblet frekvens på linje 14. Tiltaket har en relativt høy nyttegevinst, til tross 
for at området har relativt få kollektivreiser. Forklaringen er at antallet avganger er relativt lavt 
i dagens situasjon, og dermed blir den marginale reduksjonen i ventetiden relativt høy. En 
økning i antall avganger fra 2 til 4 per time gir en reduksjon på 7.5 minutter ventetid, som 
representerer en endring på ca. 10 kr per reise.  
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Figur 5.20:  Estimert endring i trafikant- og operatørnytte (kun driftskostnader) per år som en følge av 
tiltaket. Tall for rushperioden [6-9 + 15-18] for 220 ukedager med rush per år. «Sum» er summerte 
endringer i kostnader og nytte målt mot referansesituasjonen med Bussveien inkludert. 
 
Driftskostnadene øker som en følge av tiltaket, da frekvensen dobles. Rute 14 er relativt kort 
sammenlignet med mange av Kolumbus’ øvrige linjer. Dette gjør at en økning av frekvensen 
ikke gir like store utslag på driftskostnadene sammenlignet med en tilsvarende økning på, for 
eksempel på linje 2. 

Kombinasjonen av relativt stor gevinst for trafikantene per reise og kort rutelengde gjør at 
tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt under de forutsetningene vi har lagt til grunn, både i 
under «høy» og «lav» scenariet. «Høy» tilsvarer det høye anslaget for antall reiser som 
påvirkes, mens «lav» tilsvarer det lave anslaget for antall reiser som påvirkes, se kapittel 2.5. 

5.4 Bogafjell 

Bakgrunn og forslag 

Bogafjell ligger sør for Sandnes og betjenes i dag av rute 27, som går i ring rundt området. 
Flatedekningen er vurdert til å være god, med unntak av boligområdet sør for selve Bogafjell, 
kalt Vagletjørn. For å benytte busstilbudet må man gå til Buggelandsstubben som tilsvarer en 
distanse på litt over 1 km, og en høydeforskjell på 35 meter.  

Kolumbus ønsker en vurdering av hvorvidt en omlegging av rute 27 om Vagletjørn totalt sett 
gir et bedre tilbud for trafikantene på Vagletjørn og Bogafjell for øvrig. Det er valgt et scenario 
der alle avganger knyttet til linje 27 legges om Vagletjørn. Hvis man kun velger å legge om 
enkelte avganger, vil dette potensielt gi lavere frekvens på østre del av Bogafjell. Årsaken er at 
avgangene som kjører om Vagletjørn risikerer å møte avgangene som ikke gjør det på vestre 
side, som altså gir mindre stabil takting.  

740 

520 

220 

590 520 

70 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

Nytte/år Kostnad/år Sum

En
dr

in
g 

i  
ny

tt
e 

[1
00

0-
kr

on
er

/å
r]

Høy Lav



 
Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren  

 

78 Urbanet Analyse rapport 136/2020 

Rute 27 vil dermed gå mot klokka rundt Bogafjell til Vagletjørn og tilbake. I dagens situasjon 
går rute 27 fra holdeplassen «Bogafjell vest» direkte til «Buggelandsstubben», mens det i 
forslaget kjører nedom Vagletjørn 

 
Figur 5.21: Oversiktsbilde – nedre del av Bogafjell-området. 

Effekter for trafikanter 

Her ser vi først på trafikantkostnadene. De beregnes separat for de bosatte på Vagletjørn og 
Bogafjell. Deretter gjennomgår vi resultatene av analysen.  

I denne analysen er det to grupper som påvirkes ulikt: 
 Vagletjørn: De bosatte på Vagletjørn vil unngå gangtid til Buggelandsstubben som 

representerer en forbedring av tilbudet. Denne forbedringen må vektes etter hvor 
mange som med en viss sannsynlighetsovervekt kan tenkes å benytte tilbudet. 

 Bogafjell: Dersom man legger hele rute 27 om Vagletjørn, vil de som benytter 
holdeplassene på vestre del av Bogafjell få lengre reisetid. I dagens situasjon er 
endeholdeplassen for Rute 27 på Buggelandsstubben. Hvis man regulerer mot 
rutetabellen her, vil de som går på vestre del allerede ha en ekstra tid sett opp mot de 
som går på østre del. Ut fra rimelighetsbetrakninger antar vi at ruten reguleres på 
Vagletjørn, slik at det ikke blir noen endringer i faktisk reisetid for de som stiger på 
vestre del av Bogafjell i dag. 

Beregning av gangtidskostnader 
Beregning av gangtid for de bosatte på Vagletjørn tar utgangspunkt i avstanden fra 
midtpunktet på Vagletjørn til Buggelandsstubben holdeplass og stigningen mellom dem. Vi har 



 Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 136/2020 79 

benyttet en anerkjent metode for å justere ganghastighet basert på stigning7, og 
høydemålinger fra Kartverket8.  

Figur 5.22 sammenstiller data og beregninger av gangtid mellom Vagletjørn og 
Buggelandsstubben9. Fra Vagletjørn til avkjørselen til Buggelandsbakken er det en stigning på 
35 meter og en distanse på 920 meter. Dette gir en ganghastighet på 4.4 kilometer per time og 
en gangtid på 12.6 minutter. Fra Buggelandsbakken og til Buggelandsstubben er det et fall på 

13 meter, som gir en 
ganghastighet på 5.5 km/t og en 
tidsbruk på 1.8 minutter. 

 

Figur 5.22: Sammenstilling av data og 
beregnet hastighet for gangtid 
mellom Vagletjørn og holdeplassen 
Buggelandsstubben. 
Buggelandsbakken er ikke en 
holdeplass.  

Totalt opplever reisende fra Vagletjørn en gangtid på 14.5 minutter. Den gjennomsnittlige 
tidsverdien for gangtid (betalingsvillighet for å redusere gangtiden med ett minutt) er  
2 kr/minutt. Dermed «koster» gangtiden ca. 29 kroner per reise, som er betydelig.  

Beregning reisetidskostnader og øvrige elementer 
Reisetidskostnadene og øvrige elementer beregnes ved 
hjelp av FLODE (linjemodellen), hvor rute 27 legges om 
Vagletjørn. 

Figur 5.23 viser generalisert reisekostnad for en 
gjennomsnittsreise fra Vagletjørn10 før og etter omlegging 
av rute 27. I førsituasjonen er gangtiden den dominerende 
faktoren i trafikantenes kostnader med en samlet kostnad 
på 122 kroner per reise11. Etter omleggingen blir gangtiden 
vesentlig redusert, og tilsvarer nå en kostnad på kun 4 kr. 
Samtidig øker reisetiden om bord på bussen noe, men 
samlet sett faller den generaliserte reisekostnaden med 26 
kroner som tilsvarer 22 % - altså en betydelig forbedring for 
de bosatte på Vagletjørn. 

Figur 5.23: Generalisert reisekostnader for en gjennomsnittlig reise 
fra Vagletjørn med før og etter omlegging av rute 27.  

 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Tobler%27s_hiking_function 
8 https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=14&lat=6556323.85&lon=-33585.15 
9 Buggelandsbakken er ikke en holdeplass.  
10 Antatt prosentvis samme fordeling av reisemål som fra Buggelandsstubben holdeplass.  
11 I denne beregningen har vi også lagt til litt gangtid internt på Vagletjørn, dersom man oppretter en holdeplass 
der.  
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Samtidig som de reisende fra Vagletjørn opplever en forbedring, vil de som går på på vestre 
del av Bogafjell oppleve en forverring. Figur 5.24 viser generalisert reisekostnad for de tre 
berørte holdeplassene for reiser til Ruten før og etter omlegging av rute 27.  

For alle holdeplasser øker reisetiden (og derigjennom reisetidskostnaden i kroner) med ca.  
30 %, altså en betydelig økning. Samlet sett øker kostnaden (for reiser til Ruten) med 10 % for 
de berørte holdeplassene. 

 
Figur 5.24: Generalisert reisekostnader for ulike holdeplasser på vestre del av Bogafjell til Sandnes før og 
etter omlegging av rute 27 om Vagletjørn.  
 

Nytte og kostnader 

Beregning av nytte og kostnader ved tiltaket krever at vi sammenstiller den forverringen i 
tilbudet som oppleves for enkelte reiser mot den forbedringen andre opplever med endringer i 
driftskostnader.  

Vi har ikke oversikt over antall reiser fra Vagletjørn som gjennomføres med kollektiv i dag, og 
som eventuelt stiger på på Buggelandsstubben eller andre holdeplasser. Siden gangtiden er 
relativt lang, virker det rimelig å anta at kun en relativt liten andel av nevnte påstigninger 
kommer fra Vagletjørn-området. Vi må derfor gjøre noen antagelser for å estimere hvor 
mange som påvirkes positivt av omleggingen.  

Følgende antagelser er gjort for å kunne beregne trafikantnytte av tiltaket for reisende fra 
Vagletjørn: 

 I dag er det 390 bosatte i grunnkretsen, ifølge SSB. 
 Hver person gjennomfører i snitt 3.18 reiser per dag (RVU 2018) 
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 Vi antar at 11 % av reisene gjennomføres med kollektiv, basert på gjennomsnittet for 
Stavanger i siste RVU (2018). 

 Alle kollektivreisene gjennomføres i rush 

Forutsetningene gir 136 reiser per dag til og fra Vagletjørn. Forutsetningene gjøre oss i stand til 
å estimere et nivå på potensielt antall reiser som kan tenkes å påvirkes på Vagletjørn per dag, 
som kan sammenlignes med kostnadene. 

 
Figur 5.25: Estimert endring i trafikant- og operatørnytte (kun driftskostnader) per år som en følge av 
tiltaket. Tall for rushperioden [6-9 + 15-18] for 220 ukedager med rush per år. «Sum» er summerte 
endringer i kostnader og nytte målt mot referansesituasjonen med Bussveien inkludert. 
 
Figur 5.25 viser estimert endring i trafikant- og operatørnytte (kun driftskostnader) som en 
følge av tiltaket. «Høy» tilsvarer det høye anslaget for antall reiser som påvirkes, mens «lav» 
tilsvarer det lave anslaget for antall reiser som påvirkes, se kapittel 2.5.  

Endret nytte for reisende fra Bogafjell estimeres mellom -239 og -190 tusen kroner per år, 
mens gevinsten for reisende fra Vagletjørn ligger på ca. + 300 tusen kroner per år. Videre 
tilkommer økte driftskostnader da antall utkjørte kilometer er høyere ved omkjøring mot 
Vagletjørn. 

Samlet sett er ikke tiltaket samfunnsøkonomisk gunstig, gitt de forutsetningene vi har lagt til 
grunn. Vi har kun inkludert nytten for dagens trafikanter på Bogafjell og for de «potensielle» 
på Vagletjørn. Videre er det ikke tatt hensyn til investeringskostnader hvis man behøver nytt 
materiell for å gjennomføre endringen. 

Oppsummering 

Omlegging av rute 27 til Vagletjørn fremstår som et mindre godt tiltak i analysen vi har 
gjennomført i dette prosjektet. Samtidig er det viktig å understreke at dette området har dårlig 
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tilgjengelighet med kollektivtrafikk i dag, samtidig som det er utfordrende å betjene et 
«satellitt»-område utenfor den etablerte bebyggelsen.  

Det kan også nevnes at forutsetningene vi har lagt til grunn er meget optimistiske i favør av 
omleggingen, da vi har antatt samme kollektivandel fra Vagletjørn som gjennomsnittet for 
Stavanger (11 %), samt at alle kollektivreiser gjennomføres i rush. Gitt den geografiske 
plasseringen i området, virker det rimelig å tro at bilen har relativt gode konkurranseflater mot 
kollektiv, noe som kan innebære en lavere kollektivandel enn gjennomsnittet. I så fall vil nytten 
for de bosatte på Vagletjørn være lavere enn våre beregninger tilsier, da færre reiser får en 
gevinst enn antatt. Våre beregninger antyder at tiltaket ikke er gunstig samlet sett og 
usikkerheten ligger på nedsiden (tallene er mest sannsynlig optimistiske). Samlet sett vil vi 
derfor ikke anbefale en forlengelse av rute 27 til Vagletjørn. 

Et alternativ som kan vurderes, er å analysere hvordan en matebuss mellom Vagletjørn og 
Bogafjell kan utformes dersom autonome kjøretøy blir tilgjengelige for Kolumbus i fremtiden. 
Autonome busser er under utprøving i en rekke byer verden over og har spesielle fordeler hva 
gjelder matetilbud. Vagletjørn kan være et interessant case der man kan få belyst en mulig 
rolle autonome kjøretøy kan spille i Kolombus’ rutesystem i fremtiden, som matetilbud til mer 
effektive hovedruter. 

Autonome busser vil kunne ha lavere driftskostnader da en fører ikke behøves. Bussene kan gå 
i skytteltrafikk på en relativt kort strekning som gir relativt lav ventetid og kan taktes med 
avgangene på rute 27. Samtidig er det viktig å understreke at et slikt tilbud kun brukes om 
konkurranseforholdet mot bil er godt nok, hvilket bør undersøkes videre i området, da bilen 
trolig står sterkt. 

Et viktig spørsmål er også hvor man ønsker å benytte den nye teknologien. I mer tettbefolkede 
områder vil markedsgrunnlaget (målt som antall bosatte) trolig være høyere, slik at flere vil få 
nytte av en autonom buss. Samtidig, hvis de autonome bussene har lavere kostnader enn 
vanlige busser, kan bruken av dem bidra til økt flatedekning. Dersom Kolumbus ønsker å 
prioritere flatedekning fremfor markedsgrunnlag, kan en uttesting være interessant i 
Vagletjørn som sikrer området en viss kollektivtilgjengelighet.  

5.5 Skaarlia 

Bakgrunn og forslag 

Skaarlia ligger sørøst for Sandnes sentrum. Rute 28 trafikkerer i dag Skaarlia som ringlinje 
sammen med X79. Det er planlagt omlegging av rutene slik at de ikke lenger kjører til 
holdeplassene 187, 143 og 106 (se figur 5.26). Rutene vil istedenfor kjøre ned til området 
«Kleivane» som ligger sør for selve Skaarlia. Bakgrunnen for omleggingen er både utbygging av 
området på Kleivane og utfordringer i dagens trase, med smale gater som gir 
fremkommelighetsutfordringer.  
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Figur 5.26: Oversiktsbilde – Skaarlia-området. 
 

Effekter for trafikanter 

De som berøres av tiltaket kan deles inn i to grupper: 
 Gruppe 1: Dagens reisende fra Skaarlia 106, 143 og 187 samt Skaarlistien 

o Denne gruppen vil oppleve en forverring av tilbudet gjennom økt gangtid til 
nærmeste aktive holdeplass. For Skaarlia 106, 143 og 187 vil Skarahødden 
mest sannsynlig foretrekkes, mens de som benyttet holdeplassen Skaarlistien 
trolig vil benytte Skogveien etter omleggingen. 

 Gruppe 2: Reisende fra Kleivane 
o Denne gruppen vil oppleve en forbedring av tilbudet fordi reisende fra 

Kleivane unngår gangtiden til Skarahødden.  

Beregning av gangtidskostnader 
Her gjennomgår vi hvordan kostnadene er estimert per gruppe.  

Beregning av gangtid for de bosatte på Kleivane tar utgangspunkt i avstanden fra midtpunktet 
på Kleivane til Skarahødden holdeplass og stigningen mellom dem. Vi benytter samme metode 
og datakilder som for beregningen for Vagletjørn.  
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Figur 5.27 sammenstiller data og beregninger av gangtid mellom Kleivane og Skarahødden. Fra 
Kleivane til Skarahødden er det en stigning på 12 meter og en distanse på 566 meter. Dette gir 
en ganghastighet på 4.7 kilometer per time og en gangtid på 7.3 minutter. Den 
gjennomsnittlige tidsverdien for gangtid (betalingsvillighet for å redusere gangtiden med mett 

minutt) er 2 kr / minutt. Dermed 
«koster» gangtiden hver ca. 15 
kroner per reise  

 

Figur 5.27: Sammenstilling av data og 
beregnet hastighet for gangtid 
mellom Kleivane og holdeplassen 
Skarahødden.  

 

For holdeplassene som ikke lenger vil betjenes etter omleggingen, har vi beregnet gangtid 
basert på antagelse om hvilken holdeplass som foretrekkes og avstand. Figur 5.28 viser 
beregnet gangtid per holdeplass etter omleggingen av rute 28 samt hvilken holdeplass som 
antas å benyttes 

 
Figur 5.28: Beregnet gangtid per holdeplass etter omleggingen av rute 28, samt hvilken holdeplass som 
antas å brukes.  
 
De aller fleste opplever en økt gangtid på 5-9 minutter. Unntaket er «Skaarlistien», med kun 2 
minutter.  

Beregning reisetidskostnader og øvrige elementer 
For reisene som starter på de nedlagte holdeplassene antar vi at de får samme reise-, vente- 
og byttetid som holdeplassen de går til. For reiser fra Kleivane legger vi til grunn tilbudet 
resulterende omlegging av rute 28 med gjeldende frekvens og reisetid. 

Resultater 
Figur 5.29 viser estimert endring i gjennomsnittlig generalisert reisekostnad (vektet for 
reisemønster) fra de berørte holdeplassene i gruppe 1 før og etter omleggingen av rute 28. 

2.3

9.4

6.4

4.6

7.3

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0

Skaarlistien ->
Skogveien

Skaarlia 106 ->
Skarahødden

Skaarlia 143 ->
Skarahødden

Skaarlia 187 ->
Skarahødden

Kleivane ->
Skarahødden

G
an

gt
il 

ho
ld

ep
la

ss
er

 [m
in

]



 Utredning av rutetilbud på Nord-Jæren 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 136/2020 85 

Samlet sett er det relativt små endringer for de fleste holdeplassene, men med en del 
variasjon. 

 
Figur 5.29: Generaliserte reisekostnader for en gjennomsnittlig reise fra berørte holdeplasser med før og 
etter omlegging av rute 28.  
 
En kort oppsummering viser følgende: 

Skaarlistien: Denne holdeplassen får litt lavere trafikantkostnad med de forutsetningene vi har 
lagt til grunn. Dette kan tolkes som at en del reisende allerede i dag kan tenkes å benytte 
holdeplassen Skogveien, som vi har antatt foretrekkes av reisende fra Skaarlistien. 

Skaarlia 106-187: Skaarlia 106 ligger lengst unnå Skarahødden og får en økt reisebelastning på 
13 %, som er relativt mye. Skaarlia 143 og 187 ligger nærmere og får sådan noe lavere økning. 
Det er to effekter som slår inn: Før det første opplever de reisende økt gangtid. For det andre 
opplever de noe redusert tid om bord på bussen. Totalt sett kommer man dårligere ut da 
ganghastigheten er antatt lavere enn kjørehastigheten for bussen. Kolumbus har spilt inn at 
det eksisterer relativt store fremkommelighetsproblemer i området, grunnet smal trase. Den 
reelle busshastigheten kan derfor være vesentlig lavere enn det vi har lagt til grunn. I så fall vil 
ikke endringene være like store, fordi gang- og kjørehastighet er nærere hverandre enn vi har 
antatt. 
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Kleivane: Figur 5.30 viser estimert endring i 
gjennomsnittlig generalisert reisekostnad fra Kleivane 
etter omlegging av rute 28.   

Samlet sett forbedres tilbudet med 8 % (8 kr/reise), altså 
noe mindre enn tilfellet Vagletjørn. Dette skyldes både at 
gangavstanden fra Kleivane til Skarahødden er mindre, 
men også at stigningen ikke er like stor. 
Gangtidskostandene faller fra 15 til 5 kr. Etter 
omleggingen vil det fortsatt være noe gangtid internt på 
Kleivane til og fra holdeplassen. Videre øker ombortiden 
marginalt. 

 

 

 

Nytte og kostnader 

Beregning av nytte og kostnader er gjort på en noe enklere måte for Skaarlia enn Bogafjell og 
vi oppsummerer kort beregningsmetoden under. 

Vi har utelukkende sett på hvordan de ulike trafikantgruppene påvirkes, og utelatt 
driftskostnader. Dette skyldes at avstanden fra Skarahødden til Kleivane er nokså liten (500 
meter hver vei), slik at resultatene for endring i driftskostnader trolig ligger innenfor modellens 
feilmargin. I tillegg unngår man kjøring om vestre del av Skaarlia hvor det er 
fremkommelighetsproblemer i dag, noe som representerer en besparelse. I sum antar vi altså 
at effektene av de to tiltakene utligner hverandre hva gjelder driftskostnader. 

For å beregne om tiltaket vil føre til en netto forbedring for trafikantene (netto endring over de 
berørte gruppene) har vi beregnet hvor mange som må benytte tilbudet fra Kleivane for at 
ulempen for berørte på vestre Skaarlia oppveies. Dette gjøres ved å sammenstille økt kostnad 
per holdeplass med antall påstigninger som gjennomføres. Summen vil deles på 
kostnadsforbedringen for de reisende fra Kleivane og fortelle oss hvor mange som må benytte 
det nye tilbudet fra nevnte holdeplass (Kleivane) for at tiltaket skal være «nøytralt» (gå i null). 

Figur 5.30: Generalisert reisekostnader for en gjennomsnittlig 
reise fra Kleivane med før og etter omlegging av rute 28 
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Figur 5.31. Påstigende sum per rushperiode 6-9 + 15-18 for de berørte holdeplassene.   
 
Figur 5.31 viser sum påstigende per rushperiode for de «negativt» berørte holdeplassene. 
Figuren viser at det er relativt få som benytter disse holdeplassene. Tabell 5.1 sammenstiller 
informasjon om påstigende per rushperiode, avstand til ny holdeplass, antatt ganghastighet og 
tiden som brukes. Videre vises endret kostnad per reise/påstigning og total kostnad per 
holdeplass. 

Tabell 5.1: Antatt ny holdeplass, økt gangavstand, ganghastighet, økt gangtid, antall påstigende per 
rushperiode/dag, endret kostnad/reise og totalt per holdeplass etter omlegging av rute 28. 

Navn Ny holdeplass Avstand [km] Hastighet [km/t] Tid [min] Påstigende rush/dag Endret kost [kr/reise] SumKost [kr] 

Skaarlistien Skogveien 0.19 5.00 2.3 5 0.00 0.00 

Skaarlia 106 Skarahødden 0.79 5.00 9.4 1 11.33 14.13 

Skaarlia 143 Skarahødden 0.53 5.00 6.4 6 5.30 32.45 

Skaarlia 187 Skarahødden 0.38 5.00 4.6 4 1.97 8.76 

      Σ 55  

 

Samlet sett summerer endringene seg til kun 55 kr, som skyldes det lave antall påstigende og 
at holdeplassen med størst økning i kostnader (Skaarlia 106) også har færrest påstigende. 
Videre har vi antatt at Skaarlistien ikke opplever noen forverring, jf. diskusjon ovenfor.  

Som nevnt ovenfor, tilsvarer forbedringen for reisende fra Kleivane omkring 8 kr/reise som 
indikerer at (55 kr)/(8 kr/reise) = 7 reiser. Det betyr at det totalt må gjennomføres 7 reiser per 
rushperiode for at omleggingen skal være nøytral. Kolumbus må selv vurdere hvor realistisk et  
slikt påstigningsantall er. Basert antall boliger, bør Kleivane kunne oppnå like tall som Skaarlia 
143 og 187, som antyder at tiltaket kan gi en netto forbedring.  

Resultatene blir derfor noe annerledes enn for Vagletjørn (se kapittel 5.4). Dette skyldes først 
og fremst få antall påstigende på berørte holdeplasser, samt mindre effekter for de som 
berøres negativt.  
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5.6 Byfjorden 

Bakgrunn og forslag 

Byfjorden er et område i sterk vekst med potensielt mange kollektivreisende. I tillegg til å være 
et sentrumsnært område med gode tilkoblingsmuligheter til andre linjer, gjennomføres 
utbyggingen av området med lavere parkeringsdekning enn det generelle nivået i Stavanger. 
Dette gir muligheter for at kollektivtransporten kan spille en større rolle i området. 

 
Figur 5.32: Foreslått trase for sammenkobling av linje 8 + 11. Merk: Kun delen av linje 8 som går 
gjennom Bjergsted er tatt med i analysen.  

Rute 8 betjener i dag området med 4 avganger i timen, mens det planlegges for 8 avganger per 
time i fremtiden. Ifølge Kolumbus vil dette være tilstrekkelig for å betjene antatt reisevolum. 
På bakgrunn av dette har vi ikke gjort egne vurderinger av kapasitet av hvordan den potensielt 
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økende reiseaktiviteten slår ut på kapasitet (trengsel) og om hvordan dette i så fall vil påvirke 
effekten av tiltak. For at en pendel skal fungere den ha en markedsmessig begrunnelse, og ikke 
minst en «likevekt» i antall passasjerer  

I tidligere utredninger av rutetilbudet i Stavanger, har det blitt pekt på muligheten for å 
etablere pendellinjer gjennom sentrum (Rambøll, 2018). Fordelen med pendellinjer er at flere 
passasjerer kan reise uten bytter, da bussene ikke terminerer i sentrum. Videre sparer man 
areal, da bussene kan regulere på endeholdeplasser som gjerne ligger utenfor sentrum hvor 
arealtilgangen er bedre. Ulempen er samtidig at pendler øker rutelengden, og lengre ruter har 
større sannsynlighet for å pådra seg forsinkelser enn korte. Økte forsinkelser er både en 
kostnad for trafikantene og for operatøren, og bør derfor unngås så langt som mulig.  

Kolumbus ønsker en vurdering av hvorvidt pendellinjer kan være et hensiktsmessig tiltak for å 
utnytte ressursene bedre. På bakgrunn av anbefalinger i Rambøll (2018), har vi valgt et case 
hvor linje 11 + 8 kjøres i pendel. Vi legger til grunn at både linje 11 og 8 får 8 avganger i timen 
og at sammenkoblingen gjennomføres ved Byterminalen.  

For å illustrere effekten av redusert fremkommelighet gjennomfører to case med ulike 
antagelser om gjennomsnittshastighet: 

 Best case: Linje 11 og 8 kjører med en gjennomsnittshastighet på 21 km/t som tilsvarer 
dagens hastighet for linje 11. Vi antar at dette er en nedre grense for hvor god 
fremkommeligheten er i dagens situasjon, slik at eventuelle forverreringer grunnet 
innføring av pendel kommer på toppen av dette. 

 Worst-case: I dette scenariet antar vi at gjennomsnittshastigheten på linja reduseres til 
15 kmt/t. Dette er en meget lav hastighet og er ment som en tilnærming til to forhold: 
For det første innebærer dårligere fremkommelighet forsinkelser, altså lengre reisetid. 
Videre er det slik at ett minutt forsinkelse anses som mer belastende for trafikantene 
enn ett minutt regulær ombordtid (UA-rapport 46/2014). I Stavanger-området har 
Urbanet tidligere estimert at ett minutt forsinkelse oppleves som 6 minutter regulær 
ombortid. Vi har derfor justert ned gjennomsnittshastigheten til et lavere nivå, for å ta 
høyde for denne effekten. 

Effekter for trafikanter 

Vi gjennomgår nå konsekvensene for trafikanter og operatører i de to casene.  

Figur 5.33 viser endring i generalisert reisekostnad for trafikanter før og etter omlegging av 
rute 11 + 8 til pendel for et utvalg av relasjoner hvor hver holdeplass enten betjenes av rute 8 
eller 11 i dag. 

For reiser fra Stavanger legevakt til Bjergsted reduseres reisebelastningen med 31 % som en 
følge av sammenkoblingen. Hovedforklaringen bak dette er redusert byttekostnad hvor to 
komponenter inngår. For det første slipper man å gjennomføre selve byttet, uavhengig av 
byttetiden. Dette er verdsatt av trafikantene til 16 kr. Videre unngår man byttetid fra linje 8 til 
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linje 11, som tilsvarer en kostnad på 10 kr per reise. Til sammen gir dette en besparelse på 26 
kr, altså nesten like mye som om man fjernet direktekostnaden/taksten på reisen.  

 
Figur 5.33: Kostnad per reise mellom utvalgte reiserelasjoner før og etter sammenkobling av  
rute 11 og 8.   
 
For reiser fra Hinna til Bjergsted skriver besparelsen seg til 28 %. På denne reiserelasjonen kan 
man benytte flere alternativer enn bare linje 11 etter at bussveien er innført, slik at byttetiden 
i utgangspunktet er noe lavere. Videre er reisen lengre, slik at reduksjonen i både byttekostnad 
og byttetid utgjør en prosentvis mindre andel av totale reisekostnader, da ombordtid utgjør 
relativt sett mer.  

For reiser fra Gjøas gate til Bjergsted benytter man linje 11 og får dermed samme 
kostnadsbilde som fra Legevakten. Både byttekostnaden og byttetiden frafaller som gir ca. 30 
% lavere samlet reisekostnad.  

Dersom gjennomsnittshastigheten faller til 15 km/t, vil reisetiden øke med ca. 30 %, som er en 
betydelig økning. Dette vises i figur 5.33 med stolpene merket «15 km/t». I dette caset, vil 
trafikantene fortsatt oppleve en vesentlig reduksjon av reisebelastningen på de strekningene vi 
har valgt ut. Årsaken er at byttet fra linje 11 til 8 er så belastende at selv vesentlige 
reduksjoner i fremkommeligheten ikke snur resultatene. Samlet sett viser resultatene at 
tiltaket gir en vesentlig forbedret reise for de som berøres direkte, selv om 
fremkommeligheten er relativt dårlig.  
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Figur 5.31 viser gjennomsnittlig reduksjon i generaliserte reisekostnader per holdeplass vektet 
for reisestrømmene. Figuren viser at det først og fremst er de som reiser fra holdeplasser langs 
den øvre delen av dagens linjer 11 som opplever en forbedring og at mye av nytten kommer 
herfra. Denne beregningen er gitt dagens reisemønster. Dersom man åpner linjen vil dette 
kunne gjøre at flere reiser fra Byfjorden gjennom Stavanger sentrum, som vil gi en litt grønnere 
farger for holdeplassene langs dagens rute 8. 

 
Figur 5.34: Gjennomsnittlig reduksjon i generaliserte reisekostnader (større enn null representerer 
forbedring) for reiser med utgangspunkt i hver enkelt holdeplass som en konsekvens av 11+8 i pendel.  
 
Figur 5.35 viser estimert antall passasjerer på ruten etter retning for rushperioden (totalt antall 
i hele perioden) mellom 6-9 + 15-18. Å vise resultater på dette nivået innebærer en vesentlig 
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usikkerhet, men peker på et viktig poeng som er problematisk med pendellinjer. For at det skal 
være lurt å gjennomføre en pendel, bør man ha balanse i frekvens på hver «side». For at det 
skal være samfunnsøkonomisk forsvarlig med lik frekvens, bør også markedsgrunnlaget være 
noenlunde likt.  

 
Figur 5.35: Belegg (sum alle reiser i rushperioden, ikke per avgang) for pendelruten 8 + 11 i fordelt per 
retning.  
 
Figur 5.35 viser at pendelen ikke er i balanse, hvor markedet linje 11 betjener er vesentlig 
mindre enn det linje 8 gjør. Legg merke til at vi kun har analysert reisene fra Byfjorden inn til 
Stavanger sentrum. I praksis undersøker vi derfor en linjevariant tilsvarende dette, men 
resultatene endres trolig lite om vi teller med alle reiser ut mot Randaberg. 

Et viktig poeng er at pendler som ikke er i balanse (passasjermessig) vil effektivt sett «kaste 
bort» ressurser i den enden av pendelen med lavest antall reisende. For å etablere en pendel, 
må man ha balanse i avgangsfrekvens, og denne må dimensjoneres etter behovet på siden der 
etterspørselen er størst. I de tilfellene det er vesentlig forskjell på markedsgrunnlaget i hver 
side av pendelen (som i vår beregning), vil man kjøre med en betydelig overkapasitet på delen 
av pendelen med lavest markedsgrunnlag. Denne kapasiteten har trolig en alternativ 
anvendelse som kan gi bedre måloppnåelse. Det er i utgangspunktet kun i tilfeller det ikke 
finnes noe bedre bruksområde for ressursene at en pendel som vist ovenfor bør igangsettes, 
hvilket er lite trolig at er tilfelle i vårt eksempel.  

Ut fra beregningen, er det relativt få som skal passere sentrum. Det er først og fremst denne 
gruppen som får nytten av pendelen, og når den er liten, faller også noe av gevinstene med en 
pendel bort.  

Nytte og kostnader 

Vi gjennomgår nå beregningene av trafikantnytte og kostnader som en følge av pendelen. Vi 
ser først på tilfellet med god fremkommelighet (21 km/t) og deretter på tilfellet med vesentlig 
dårligere fremkommelighet (15 km/t). 
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God fremkommelighet 
Figur 5.36 viser endring i nytte og kostnader som en følge av tiltaket når vi legger til grunn god 
fremkommelighet. «Høy» tilsvarer det høye anslaget for antall reiser som påvirkes, mens «lav» 
tilsvarer det lave anslaget for antall reiser som påvirkes, se kapittel 2.5. 

Beregningene viser at tiltaket ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, selv om det bidrar med 
en relativt stor økning i trafikantnytten. Forklaringen er at pendelen ikke er i balanse. Rute 8 er 
planlagt med 8 avganger i timen, og dette er et for høyt tilbudsnivå gitt dagens reisemønster 
for linje 11, hvor det kreves nærmest en dobling av markedsgrunnlaget for å ha balanse i 
pendelen. En slik endring later til å ligge helt i randsonene av hva som er en realistisk 
reiseøkning noe vi anser som lite sannsynlig at inntreffer.  

 
Figur 5.36: Estimert endring i trafikant- og operatørnytte (kun driftskostnader) per år som en følge av 
tiltaket. Tall for rushperioden [6-9 + 15-18] for 220 ukedager med rush per år. «Sum» er summerte 
endringer i kostnader og nytte målt mot referansesituasjonen med Bussveien inkludert. Figuren gjelder 
caset med god fremkommelighet.  
 
Dårlig fremkommelighet 
Figur 5.37 viser resultatene når vi legger til grunn dårlig fremkommelighet, altså 15 km/t. 
«Høy» tilsvarer det høye anslaget for antall reiser som påvirkes, mens «lav» tilsvarer det lave 
anslaget for antall reiser som påvirkes, se kapittel 2.5.  

Tiltakene er også samfunnsøkonomisk ulønnsomme i dette scenariet. I dette scanariet er heller 
ikke trafikantnytten positiv. Endringer i fremkommeligheten har en stor effekt på 
lønnsomheten av tiltaket, og bidrar til vesentlig større samfunnsøkonomisk underskudd. Det er 
viktig å presisere at dette er relativt ekstreme tall fordi vi benytter gjennomsnittshastigheten 
på hele ruta, men det gir likevel en illustrasjon av at en sentral risiko med pendelruter er 
utfordringer knyttet til fremkommelighet.  
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Figur 5.37: Estimert endring i trafikant- og operatørnytte (kun driftskostnader) per år som en følge av 
tiltaket. Tall for rushperioden [6-9 + 15-18] for 220 ukedager med rush per år. «Sum» er summerte 
endringer i kostnader og nytte målt mot referansesituasjonen med Bussveien inkludert. Figuren gjelder 
caset med dårlig fremkommelighet. 

5.7 Hinna 

Kolumbus ønsker en vurdering av hvordan mating til tog kan optimaliseres og med et case på 
Hinna som kan illustrere generellere prinsipper bak mating. I dette kapitlet starter vi derfor 
med en generell drøfting av prinsippene for når man bør mate til tog, før vi deretter 
undersøker et konkret case på Hinna.  

Generelt om mating til tog/bussvei 

Mating til fra en linje til en annen kan være et godt alternativ for å utnytte høyfrekvente linjer 
på tilrettelagt infrastruktur ved å øke deres influensområde utover traseens umiddelbare 
nærhet.  

Samtidig er det slik at tilbudet faktisk må fremstå som mer attraktivt for trafikantene. 
Fordelene ved å benytte matebusstilbudet må naturlig nok være større enn ulempene. Det er 
to faktorer spesielt man kan trekke frem: 

 Byttekostnad - Ulempe: Her inngår både selve ventetiden, men også en generell 
kostnad, uavhengig av selve byttetiden, som trafikantene opplever når et bytte 
gjennomføres. Byttekostnaden avhenger av «kvaliteten» på byttet; står man ute og 
fryser, oppleves det trolig mer belastende enn et oppvarmet oppholdsrom. Det samme 
gjelder hvor langt man må gå for å gjennomføre byttet, jo lenger avstand og jo mindre 
oversiktlig gangruten er, jo høyere må man forvente at bytteulempen fremstår. 

 Reisetidsgevinst – Fordel: Reisetidsgevinsten er normalt sett den største (antatte) 
fordelen ved å bytte transportmiddel – gitt at en slik forbedring faktisk finnes. Dersom 
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man bytter fra buss til tog, vil toget (ofte) kunne opprettholde en høyere hastighet enn 
bussen, som representerer en fordel ved byttet. 

Et viktig poeng fra momentene ovenfor er at det først og fremst er på litt lengre reiser man vil 
oppleve et matetilbud som konkurransedyktig. Dette skyldes at man «betaler» en viss avgift 
for hvert bytte (den faste byttekostnaden) og at får en «gevinst» per kilometer gjennom lavere 
reisetid. 

Figur 5.38 viser hvor langt man må reise dersom det skal lønne seg å benytte et 
matebusstilbud til tog fremfor en direktebuss. Vi antar her følgende: 

 Hastighet på buss: 26 km/t (snitthastighet i oversendt data fra Kolumbus) gjeldende 
både for matebussen og direktealternativet (normalt vil trolig en matebuss ha noe 
lavere hastighet enn et direktealternativ, men dette ser vi bort fra). 

 Hastighet på tog: 60 km/t i tilsvarende gjennomsnittshastighet for Jærbanen hentet 
fra tidtabellene på morgenen.  

 Avstand til stasjon: Gjennomsnittlig reiseavstand på matebusstilbudet (satt til 1 000 
meter).  

 Skinnefaktor: Komfortgevinst av å benytte tog. Alt annet likt, fremstår kostnaden ved 
å sitte på toget fremfor bussen som 10 % lavere, per minutt.  

 Byttekostnad: Fast kostnad per minutt i kr/bytte, uavhengig av selve byttelengden. 
 Frekvens: Vi antar 4 avganger i timen på mate- og direktebussen 

Videre lager vi tre «scenarier» som viser hvordan resultatene avhenger av forutsetningene vi 
legger til grunn: 

 Scenario 1 (Supertilbud): I dette scenariet gjennomføres byttet fra buss til tog 
«perfekt». Bussen ankommer rett før toget går fra plattformen, trafikantene kommer 
seg akkurat tidsnok om bord og bussen «misser» aldri toget. 

 Scenario 2 (Redusert fremkommelighet for tog): I dette scenariet ser vi på hva som 
skjer når togets hastighet går ned med 10 km/t. Økt oppholdstid grunnet flere 
passasjerer kan f.eks. være en bakgrunn for dette, evt. forstyrrelser på linjen. Scenariet 
er derfor ment å illustrere hva som skjer om man ikke alltid «holder ruta» på toget. 

 Scenario 3 (Redusert fremkommelighet for tog og taktingskostnad): I de to 
foregående scenariene har vi antatt at byttet fra buss til tog gjennomføres uten 
ventetid eller forsinkelser (toget kjører fra bussen). Dette er trolig lite realistisk og vi 
har derfor lagt til et case hvor man legger til 6 minutter «taktingskostnad» som består 
av to deler: 1) Selve ventetiden på togstoppet når bussen ankommer med en 
sikkerhetsmargin for å ikke misse toget 2) Sannsynligheten for at toget er likevel kjører 
forbi bussen multiplisert med ventetiden man da opplever.  

Figur 5.38 viser den generaliserte reisekostnaden (i kr) ved å benytte direktebussen kontra 
matetilbudet i de ulike scenariene avhengig av reiselengde. De konkrete tallene vil avhenge av 
tilbudet man ser på, men prinsippene vil trolig gjelde. Man må derfor ikke se på tallene som en 
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nøyaktig beregning, men at anslag med usikkerhetsmarginer rundt det «nøyaktige» 
kilometertallet.  

I scenario 1 («supertilbudet») er det først gunstig å benytte matetilbudet dersom man reiser 
lenger enn 10 km. Selv under optimale forhold (høy hastighet på tog versus buss + ingen 
taktingskostnad) må man altså reise relativt langt før et matebusstilbud er aktuelt.  

I scenario 2 (lavere hastighet – avvik fra planlagt rutetabell) faller hastigheten med 10 km/t 
øker nødvendig reiselengde med ca. 4 km. Så for hver prosentenhet redusert hastighet, øker 
nødvendig reiselengde med 2.5 %, som viser sårbarheten i mattilbudets attraktivitet overfor 
hastighet og fremkommelighet på tilbudet man mater til.  

I scenario 3 (både avvik fra planlagt rutetabell og realistisk taktingskostnad) øker nødvendig 
reiselengde til 16 km som viser at også taktingen mellom buss og tog påvirker attraktiviteten. 

 

 
Figur 5.38: Generalisert reisekostnad med direktebuss og matealternativ.  
 
Figur 5.39 viser resultatene på en forenklet måte i kart hvor vi har tegnet inn avstandene er 
sirkel rundt Stavanger og Sandnes sentrum i luftlinje. Sirklene er kun ment å representere 
noen prinsipper og vi tegner inn for alle scenariene for å lage et «usikkerhetsintervall». Kartet 
viser at på reiser fra Stavanger må man trolig helt ned til Sandnes før et matebusstilbud er å 
foretrekke. Litt avhengig av hvilke forutsetninger vi legger til grunn, er hele eller deler av 
Sandnes innenfor sirklene. For Sandnes er situasjonen den samme. 
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Resultatene indikerer at man må reise relativt langt i området før det et matebusstilbud 
foretrekkes fremfor en direkterute, og at det først og fremst er reisene mellom Stavanger og 
Sandnes hvor potensiale er størst.  

 
Figur 5.39:  Illustrasjon av matebussberegninger i kart hvor sirkelen viser hvilke områder man foretrekker 
matebuss- fremfor direktealternativet (forenklet fremstilling målt i luftlinje). 

Mating til bussveien 

Foregående avsnitt drøftet mating til tog da dette scenariet trolig er det vanligste. Vi utvider nå 
kort analysen ved å drøfte mating til bussveien.  

Sammenlignet med tog er det trolig en faktor som endres når man sammenligner mot 
bussveien nemlig hastigheten. Studier av Bus-Rapid-Transit er gjennomført flere steder i 
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verden og det estimeres en gjennomsnittlig økning i hastighet på 15-26 km/t mot «vanlig» 
buss. De raskeste casene går mellom 45 - 80 km/t og er såkalte «track-guided buses» som går i 
et eget spor og må trolig regnes som et «tak» på hvor raskt man kan lage et slikt tilbud som 
også vil avhenge av bl.a. holdeplass-strukturen.   

Det virker rimelig å anta at superbussen trolig maksimalt vil kunne oppnå samme hastighet 
som toget, muligens noe lavere avhengig av hvordan trase og holdeplass-struktur 
gjennomføres i praksis. Følgelig virker det rimelig å anta at mating til bussveien først og fremst 
er mest aktuelt på lengre reiser, trolig mellom Sandnes og Stavanger (av de områdene vi har 
undersøkt). Dette skyldes at bussveien i «beste fall» er like god som toget, og dermed følger 
det at sirklene i figur 5.39 vil bli minst like store om vi gjør en prinsipp-beregning av bussveien.   

Det er viktig å understreke at dette kun er en forenklet og illustrerende beregning gjennomført 
på et overordnet nivå.  

Bakgrunn og forslag 

Vi gjennomfører derfor en beregning av hvordan et matebusstilbud «innenfor» sirklene tegnet 
i figur 5.39 kan slå ut med Hinna som case. 

Hinna-området vil berøres når bussveien omlegges fordi traseen for bussveien er ulik dagens 
for rute 2 og 3 som illustrert i figur 5.35. Bussveien vil kjøre om Jåttåvågen, som innebærer at 
holdeplassene langs Hinna ikke lenger betjenes av det samme høykvalitetstilbudet. De som i 
dag benytter berørte holdeplasser som utgangspunkt for deres reiser, vil enten måtte benytte 
gjenværende tilbud eller gå til bussveien. I vår analyse har vi lagt til grunn at de benytter 
nåværende holdeplasser. Økt gangtid vil i seg selv representere en kostnad, og mer detaljerte 
analyser kan gjennomføres for vurdering av hvilke holdeplasser som benyttes.  
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Figur 5.40: Kart over dagens trase for linje 2 og 3 samt planlagt trase for bussveien som går via 
Jåttåvågen istedenfor Hinna.   
 

 
Figur 5.41: Foreslått trase for ny matebuss på Hinna   
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Kolumbus ønsker en vurdering av hvorvidt matebusser er et godt tiltak, og Hinna-området er 
valgt som case. Da kan man samtidig få vurdert tiltak for eventuelt å ruste opp tilbudet når 
deler av dagens tilbud bortfaller. Vi har i tillegg gjennomført en egen beregning av i hvilke 
områder man bør satse på matebuss kontra direktebusser til viktige målpunkter.  

Vi har valgt å ikke se på kjøring i Hinnasvingene knyttet til usikkerhet rundt muligheten for å 
trafikkere med matebuss her.  

Vi gjennomfører en beregning av et tiltak hvor en matebuss som vist i figur 5.36 innføres med 
2 avganger i timen hver vei og 21 km/t gjennomsnittshastighet tilsvarende linje 11 i dag.  

Videre ønsker Kolumbus en vurdering av hvordan omlegging av traseen påvirker kostnadene 
for Hinna-reisene. For å svare ut denne problemstillingen, fokuserer vi på tre reiserelasjoner 
med utgangspunkt i holdeplassen Hinna kirke, som ligger omtrent midt i Hinna-området: 

 UIS Øst: Dette er en holdeplass på Ullandhaug og vil kunne belyse hvordan koblingen 
mot dette området påvirkes. 

 Sentrum av Stavanger: Kostnad per reise til Byterminalen vil trolig påvirkes av 
omlegging av trase, og dette er også en viktig reiserelasjon. 

 Foruskanalen: Forus er et område med mange arbeidsplasser. I dag kan man reise 
direkte til vestre del av Forus med linje 3 fra Hinna, mens denne muligheten faller bort 
når bussveien kommer. Det er derfor interessant å vurdere hvordan reiser i denne 
relasjonen påvirkes. 

Effekter for trafikanter 

For hver relasjon, viser vi kostnader før og etter omlegging av trase er gjennomført. 

Vi gjennomgår nå effekter for trafikantene, hvor vi starter med konsekvenser av omlagt trase 
før vi gjennomgår effekter av matebussen. 

Omlegging av trasé 
Omlegging av trase vil gi negative konsekvenser for reisende fra Hinna-området. Figur 5.37 
viser generalisert reisekostnad fra holdeplassen «Hinna kirke» til tre utvalgte målpunkter.  

For reiser fra Hinna til Ullandhaug (UIS Øst), innebærer omleggingen en økning i 
ventetidskostnaden fra 2 til 10 kr, som skyldes at man ikke lenger kan benytte rute 2 og 3 for å 
bytte til rute 6. I praksis gjenstår nå linje 11, som er lagt inn med 4 avganger per time i rush. 
Videre øker byttetiden noe mens reisetiden reduseres. For å kunne forklare disse effektene 
kreves en grundigere gjennomgang av rutevalg enn det vi har rom for i denne rapporten, 
herunder å hente ut hvilke konkrete linjer som benyttes fra hver enkelt holdeplass.  Totalt sett 
øker kostnaden for reisene fra Hinna mot Ullandhaug med ca. 5 %. Hovedforklaringen på at 
endringer ikke er større ligger i at rute 11 og 6 består.  
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Figur 5.42: Gjennomsnittlig generalisert reisekostnad for holdeplass «Hinna kirke» til et utvalg av andre 
holdeplasser i rush før og etter omlegging av trase.  
 
Reiser til Stavanger sentrum vil oppleve to hoved-effekter av endret trase:  

1. For det første leder tiltaket til økt reisetid. Dette skyldes at man benytter linje 11 
fremfor å bytte over til bussveien da dette innebærer et ekstra bytte. Begge 
bussveiene har 8 avganger i timen som gir under 2 minutter rén byttetid. Den faste 
byttekostnaden på 16 kr tilkommer, som gjør at redusert reisetid ved å ikke bytte må 
tilsvare mer enn 19 kr12 for at man velger bort linje 11. Vi legger til grunn av bussveien 
har samme gjennomsnittshastighet som rute 2 og 3, 25 km/t. Benytter man linje 11 får 
man en merkostnad på 9 kr grunnet lengre reisetid tilsvarende 7 minutter. Følgelig 
lønner det seg ikke å bytte til bussveien med de forutsetningene vi har lagt til grunn. 
En rask sidehåndsberegning viser at bussveien må kjøre i 50 km/t13 for at byttet ikke 
skal lønne seg. 

2. For det andre gir tiltaket økt ventetid. Dette skyldes at man benytter linje 11 etter 
omleggingen, som har vesentlig lavere frekvens enn linje 2 og 3. 

 
12 Byttetid blir 1.8 minutter med 16 avganger i timen. Med en tidsverdi på 76 kr/time og en ventetidsvekt på 1.1, blir 
summen av fast byttekostnad og byttetid 1.8 * 76 / 60 * 1.1 + 16 = 18.508 kr, som rundes opp til 19 kr.  
13 Reisetid med rute 11 er 20 minutter mens bussveien bruker ca. 13. Differansen er på 7 minutter (9 kr), men må 
tilsvare 19 kr for at bussveien skal foretrekkes. Med en tidsverdi på 76 kr / time, er 19 kr det samme som: 19 kr / 
((76 kr / time) / 60 min/time) = 15 minutter. I dag er differansen på 7 minutter, som betyr at hastigheten må øke 
med 15 / 7 = 2.1, altså omtrent en dobling fra 25 til 50 km/t. Alternativt kan man dele 19 kr / 9 kr og få samme 
resultat, men det er kanskje litt mindre intuitivt at man skal gange hastigheten med dette tallet, så derfor tas hele 
beregningen med.  
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Samlet sett øker kostnadene på reiser som drar fra Hinna kirke med ca. 30 % på reiser til 
Stavanger sentrum. Alternativt kan man gå til bussveien, som vil innebære en gangtid på (for 
enkelthets skyld målt fra holdeplassen Hinna kirke til planlagt holdeplass øst for 
Auglendsbakken) minimum 5 minutter som tilsvarer omkring 10 kr14. 

For reiser fra Hinna til østre del av Forus, her representert ved Foruskanalen, blir endringene 
på samme nivå som til Stavanger sentrum. I dag kan reisende ta linje 3 direkte til Foruskanalen 
uten bytte og med høy frekvens. Når traseen legges om vil det byttefrie alternativet ikke være 
tilgjengelig, og man får økt byttekostnad. Videre påvirkes ikke ventetiden som kan virke noe 
paradoksalt. Årsaken til dette er at man bytter til bussveien både ved Vaulen og Jåttå. Ifølge 
modellen kan man spare tid på å hoppe på den første avgangen som ankommer på linje 11, og 
da enten bytte på Vaulen eller Jåttå fremfor å bare benytte linje 11 i sørgående retning. Gitt at 
trafikantene faktisk gjør dette, vil en nedre skranke på økningen i reisebelastningen skrive seg 
til 30 %, altså en relativt stor økning. Dersom vi utelukker at man kan benytte linje 11 i begge 
retninger, vil kostnaden øke med ca. 40 %, grunnet økning i ventetid med kun 4 avganger hver 
retning.  

Innføring av matebuss 
Figur 5.43 viser konsekvenser av å innføre matebuss for reiser fra holdeplassen «Hinna kirke» 
til de samme holdeplassene som vist i forrige avsnitt. Det overordnede bildet er at matebussen 
gir mindre endringer i reisebelastningen i området. Effektene er regnet inn etter at bussveien 
legges om. 

 
Figur 5.43: Gjennomsnittlig generalisert reisekostnad for holdeplass «Hinna kirke» til et utvalg av andre 
holdeplasser i rush før og etter innføring av matebuss mellom Mariero og Jåttåvågen stasjon. Effekten 
regnet inn etter at bussveien legges om.  
 

 
14 Antar gangtidsvekt på 1.6 fra den lokale SP-undersøkelsen i Stavanger (UA-rapport 46/2014). 
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Reiser til Ullandhaug opplever en 2 % reduksjon i generaliserte reisekostnader, som i hovedsak 
består i noe lavere frekvens. Samtidig endres reisetiden noe grunnet hastigheten på 
matebussen. Samlet sett er endringene så små at man vanskelig kan vurdere de som utenfor 
feilmarginene. 

Reiser til sentrum opplever i realiteten ingen endring. Årsaken til dette er at innføring av 
matebussen ikke gjør det mer attraktivt å bytte til hverken bussveien eller toget. Ved å benytte 
matebussen kan man få redusert ventetid på første holdeplass med 2.5 minutter (fra 15- til 10-
minutters frekvens), som ikke er tilstrekkelig for å velge bort rute 11 hvor man unngår et bytte.  

 
Figur 5.44: Fordeling av påstigninger på reier fra Hinna kirke til Byterminalen i dag, ved innføring av 
bussveien og bussvei + matebuss. 
 
Figur 5.44 viser beregnet rutevalg fra Hinna kirke til Stavanger Byterminal i ulike scenarier. I 
dagens situasjon fordeles reisene likt mellom linje 2 og 3. Når bussveien innføres, vil alle 
benytte rute 11, mens innføring av matebuss ikke påvirker dette resultatet.  

Reisene til Hinna kirke er i stor grad upåvirket av matebussen, hvor endringene er så små at de 
er innenfor modellens usikkerhetsmarginer. Vi kan allikevel se at ventetiden går ned, som 
indikerer at matebussen blir brukt på denne relasjonen. Men siden man allerede har linje 11 
og denne mater både til Vaulen og Jåttå, blir den marginale reduksjonen i ventetid nokså lav 
hvis matebussen innføres.  

Videre er gangavstanden såpass kort (under 1 km) for de fleste bosatte på Hinna, slik at det 
trolig er raskere å gå til toget eller bussveien enn å benytte en matebuss som involverer 
ventetid.  

Nytte og kostnader 

Figur 5.45 viser sammenstilling av nytte og kostnader som en følge av matebuss-tiltaket. 
«Høy» tilsvarer det høye anslaget for antall reiser som påvirkes, mens «lav» tilsvarer det lave 
anslaget for antall reiser som påvirkes, se kapittel 2.5. 
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Linjen er relativt kort, slik at økningen i driftskostnader er relativt lav. Samtidig gir ikke 
matebussen vesentlige forbedringer i de reisendes generaliserte kostnader, som resulterer i 
relativt lav trafikantnytte.  

Samlet sett, er tiltaket derfor samfunnsøkonomisk negativt. Tiltaket er relativt lite, slik at 
effektene er små i absolutt forstand. Konklusjonen er at matebusstiltaket er billig, men vil 
trolig ha liten effekt på den opplevde tilbudskvaliteten. Vi har ikke tatt hensyn til evt. ekstra 
økninger i posisjonskjøring i dette caset, som kan øke kostnadene ytterligere avhengig av 
hvordan skiftplanene realiseres.  

 
Figur 5.45: Estimert endring i trafikant- og operatørnytte (kun driftskostnader) per år som en følge av 
tiltaket. Tall for rushperioden [6-9 + 15-18] for 220 ukedager med rush per år. «Sum» er summerte 
endringer i kostnader og nytte målt mot referansesituasjonen med Bussveien inkludert. Økning av 
frekvens på rute 6 

Konklusjon 

Oppsummert ser det ut til at matebuss i Hinna-området til tog / bussvei ikke gir vesentlig 
forbedring av tilbudet. 

 Flere vil trolig benytte linje 11 til Stavanger sentrum fremfor bytte til tog/bussveien. 
 Det er relativt kort gangavstand fra Hinna-området til bussveien/toget slik at det for 

flere trolig vil være like enkelt å gå til øvrig tilbud.  
 Gitt våre beregninger, gir ikke tiltaket noe positivt bidrag til samfunnsnytten. 

Det kan være verdt å bemerke at både den overordnede analysen av konkurranseflater 
mellom direktebuss og matetilbud samt den mer detaljert analysen har gitt samme svar hvor 
et matebusstilbud på Hinna trolig ligger for nært både Stavanger og Sandnes sentrum til å gi en 
vesentlig forbedring for trafikantene.  
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5.8 Økt frekvens på linje 6 

Bakgrunn og forslag 

Rute 6 er en av linje med relativt 
mange reiser i dag, og det kan 
derfor være interessant å se på 
effekten av å øke frekvensen. 
Kolumbus ønsker en best mulig 
ressursutnyttelse, og et argument 
for å øke frekvensen på rute 6 er 
at det vil komme mange reisende 
til gode siden linja er mye brukt.  

 

 

 

 

Figur 5.46: Kart over trase for rute 6.  

 

For å vurdere effekten av økt frekvens på ruten har vi lagt til grunn to ulike scenarier: 
 2 avganger i timen ekstra, fra 4 til 6 avganger per time langs hele linja 
 2 avganger i timen ekstra, fra 4 til 6 avganger per time mellom Gausel og Stavanger 

sentrum. For øvrig holdes linja lik. 

Rute 6 har noe ulikt markedsgrunnlag underveis, og er en relativt lang linje. Det kan derfor 
være interessant å vurdere hvorvidt en frekvensøkning på en kortere del av ruta gir bedre 
effekt enn økning på hele strekningen. 

I denne delen gjør vi ingen egne analyser av generalisert reisekostnad mellom ulike punkter, 
men ser heller på nytte og kostnader direkte.  

Nytte og kostnader 

Figur 5.47 og 5.48 viser endring i nytte og kostnader som en følge av tiltakene ved økning langs 
henholdsvis hele og deler av linja. «Høy» tilsvarer det høye anslaget for antall reiser som 
påvirkes, mens «lav» tilsvarer det lave anslaget for antall reiser som påvirkes, se kapittel 2.5. 

En økning langs hele linja (figur 5.47) er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt våre 
forutsetninger. Ved høyt anslag er nytten negativ, tilsvarende ved det lave anslaget. 
Resultatene kan indikere at dersom antall kollektivreiser vokser, kan linje 6 være en av de 
linjene som bør prioriteres når man skal øke kapasiteten i systemet, men økningen bør da 
være relativt betydelig. 
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Figur 5.47: Estimert endring i trafikant- og operatørnytte (kun driftskostnader) per år som en følge av 
tiltaket. Tall for rushperioden [6-9 + 15-18] for 220 ukedager med rush per år. «Sum» er summerte 
endringer i kostnader og nytte målt mot referansesituasjonen med Bussveien inkludert.  Lang variant. 
 
Videre viser figur 5.48 sammenstilling av nytte og kostnader når vi legger til grunn den korte 
varianten. «Høy» tilsvarer det høye anslaget for antall reiser som påvirkes, mens «lav» tilsvarer 
det lave anslaget for antall reiser som påvirkes, se kapittel 2.5.  

Som figuren viser er ikke dette tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt hverken i det 
optimistiske og mer pessimistiske anslaget. Dette skyldes i hovedsak at reduksjonen i 
driftskostnader ikke blir tilstrekkelig stor til å motvirke den reduserte trafikantnytten. 

 
Figur 5.48: Estimert endring i trafikant- og operatørnytte (kun driftskostnader) per år som en følge av 
tiltaket. Tall for rushperioden [6-9 + 15-18] for 220 ukedager med rush per år. «Sum» er summerte 
endringer i kostnader og nytte målt mot referansesituasjonen med Bussveien inkludert. Kort variant. 
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Samlet sett kan man si at beregningen viser følgende:  
 Det finnes en viss mulighet for at økning av frekvens på linje 6 er et godt tiltak. Dette 

er en av de større linjene i dagens situasjon hvor det ennå ikke er vedtatt noen 
styrking. Det må trolig komme en betydelig vekst i antall reiser hvis økningen skal 
lønne seg. 

 Gitt dagens reisemønster er det mest fordelaktig med økning av frekvens langs hele 
linjen. Dette skyldes at reduksjonen i driftskostnader man oppnår ved en kortere 
variant ikke er stor nok til å motvirke den «tapte» trafikantnytten.  
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6 Vurdering av gule ruter og helgetilbud 

Gule ruter har avganger som ikke går i ferieperiodene når etterspørselen er lavere. 
Helgetilbudet er gjerne noe redusert sammenlignet med hverdagstilbudet. Kolumbus ønsker 
en vurdering av to forhold: 

 Bør perioden hvor man fjerner gule avganger reduseres, slik at tilbudet blir høyere i 
deler av ferieperiodene? 

 Bør man øke tilbudet i helgen gitt nivå på etterspørselen? 

Begge problemstillinger springer ut fra et behov for å optimalisere kapasiteten på linjene opp 
mot den reelle etterspørselen. Hovedformålet med dette kapitlet er derfor å undersøke 
hvorvidt det finnes argumenter for å øke tilbudsnivået slik at det tilbys tilstrekkelig kapasitet i 
form av sitteplasser for de reisende. Videre er det ønskelig med en vurdering av tidligere start 
på lørdagsruter for å imøtekomme arbeidsreisene bedre.  

Vi analyserer først nivå på de gule rutene, deretter gjennomgås helgetilbudet. Vi har mottatt 
data for to uker fra Kolumbus som benyttes i analysen av de gule rutene. Videre har vi mottatt 
data for to helger, en i september og en i oktober som analysers hver for seg i delkapitler 
vedrørende helgetilbudet. 

6.1 Gule ruter 

Gule ruter er kapasitet som kjøres på hverdager utenom ferier på en stor del av linjene til 
Kolumbus.  

I denne analysen undersøkes det om gule ruter bør forlenges inn i ferietiden. Dette gjøres ved 
å sammenligne passasjertall på gule ruter for uke 25 og uke 26 i 2019. Uke 25 er tredje uke i 
juni i 2019 og da kjørte Kolumbus gule ruter. Uke 26 var siste uke i juni og da ble det ikke kjørt 
gule ruter.  

Tre forhold undersøkes i statistikken. Det ene er maksavgangene (max load) mot 
kapasitetsgrensene på bussene. Det andre er å undersøke passasjerkilometer per avgang som 
en indikasjon på om det over tid er et stort antall passasjerer på enkelte linjer. Det tredje er å 
undersøke antall passasjerer per avgang, da noen linjer kan ha lengre reiser.  

Dersom disse forholdene viser seg å øke inn i uke 26, når de gule rutene blir tatt bort, gir det 
en indikasjon på at de gule rutene kan være viktig å videreføre også inn i deler av 
sommertiden.  
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Analyse av ukessammendrag for linjer med gule ruter 

Inneledende gjøres en analyse av ukessammendragene for uke 25 og uke 26 for linjene med 
gule ruter. Dette er for å plukke ut enkeltlinjer som kan være interessante å analysere mer i 
dybden. Det gjøres analyser av både maksimumsbelastning, passasjerkilometer per avgang 
samt antall passasjerer per avgang i den innledende analysen.  

Maksimumsbelastning er det største antall passasjerer om bord mellom to holdeplasser som 
er registrert på avgangene i løpet av en uke. Tallet kan gi en indikasjon på maks passasjertrykk 
på linjen for et punkt på linjen. Dette kan være også være en indikasjon på en mer generell 
trend eller bare et enkelttilfelle.  

Figur 6.1 viser en oversikt over antall passasjerer per maksavgang i uke 25 (gule ruter) og 26. 
Blå farge representerer uke 25 mens oransje farge representer uke 26.  

Det er også vist kapasitetsgrenser for ulike busstyper. Kapasitetsgrensene gjelder sitteplasser. 
Totalkapasitet er ikke vist grafisk i figuren, men kan leses av for hver busstype. Det vises tre 
busstyper. Vanlig buss med 40 seter og totalkapasitet på 70. Stor buss med 50 seter og 
totalkapasitet på 80, samt leddbuss med 60 seter og totalkapasitet på 110.  

Figur 6.2 viser oversikt over passasjerkilometer per avgang for busslinjer i uke 25 (blått) og uke 
26 (oransje) i 2019. Høye tall kan tyde på få avganger tilpasset passasjertallet. På noen linjer vil 
passasjerene reise lengre. X-linjene har et typisk lengre reisemønster. De er ekspressbusser i 
rushtiden. Figur 6.3 viser derfor antall passasjerer per avgang for å se forholdet utenom 
reiselengde.  
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Figur 6.1: Antall passasjerer på maksavgang. Busslinjer uke 25 (blått) og uke 26 (oransje) i 2019.  
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Figur 6.2: Passasjerkilometer per avgang. Busslinjer i uke 25 (blått) og uke 26 (oransje) i 2019. 
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Figur 6.3: Passasjerer per avgang. Busslinjer i uke 25 (blått) og uke 26 (oransje) i 2019. 
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Vurdering av enkeltlinjer 

Nedenfor gjøres det en vurdering av enkeltlinjer basert på to kriterier. Det ene kriteriet er 
maksimumsbelastning over 60 i uke 26 basert på Figur 6.4. Det andre kriteriet er om det 
gjennomgående er en skjønnsmessig vurdering av de største og mest betydningsfulle 
forskjellene mellom uke 25 og 26 i de tre figurene. Det er nok med utslag på ett av kriterium 
for at linjen blir vurdert. Linje 27 blir valgt ut basert på det første kriteriet og linje 2, 42 og X40 
blir valgt ut basert på det andre kriteriet.  

Formålet er å vurdere om bortfall av gule ruter i ferietiden kan sies å ha skapt 
kapasitetsproblemer på linja.  

Linje 2 
Linje 2 er en høyt trafikkert linje med mange avganger. På linja er de guler rutene satt inn som 
rushtidsavganger for å øke kapasiteten i denne tidsperioden. Halvparten av rushtidsavgangene 
er gule ruter i uke 25, som indikerer en halvering av frekvensen i uke 26. Det samme gjelder 
ettermiddagsrush. 

Fra uke 25 til uke 26 øker antall passasjerer per avgang en god del som gjør at det kan være 
interessant å se nærmere på linja. Linja ligger også relativt høyt i de tre figurene som i seg selv 
taler for å undersøke om det er problemer med kapasiteten i uke 26.  

Figuren 6.4 viser utviklingen i antall passasjerer på maksavgangene over dagen i uke 25 
sammenlignet med uke 26. X-aksen er en tidsakse fra første avgang til midnatt.  

Linja har 94 avganger over dagen, hver representert med ett datapunkt i uke 25. Antall 
avganger i uke 26 uten gule ruter er 74.   

Uke 26 viser 2 tydelige rushtidstopper som i mindre grad er tydelige i uke 25. Årsaken til dette 
er trolig at færre avganger i større grad klumper passasjerene sammen på de mest attraktive 
tidspunktene i rushtiden da mange reiser samtidig. Med flere avganger i rush, som i uke 25 
med gule ruter, blir de reisende spredt mer utover.  

Oppsummert viser det at fjerning av gule ruter i uke 26 fører til større rushtidstopper. Siden 
kun noen få avganger overstiger makskapasiteten for de største bussene, er vår vurdering at 
det ikke er nødvendig med økt kapasitet i form av høyere frekvens. For å minske trengselen på 
disse avgangene kan man alternativt kjøre bussmateriell med større kapasitet, for eksempel 
ved omdisponering av eksisterende materiell. Vi har ikke oversikt over hva slags materiell som 
benyttes i dag. Dersom tilstrekkelig store busser benyttes, behøver man ikke gjøre annet enn å 
sikre kapasiteten, etter vår vurdering. Busser med 50 til 60 sitteplasser vil være å anbefale. Da 
vil alle få sitteplass også på disse avgangene. 
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Figur 6.4: Antall passasjerer over dagen (x-aksen) for maksavganger per uke. Linje 2 begge retninger i 
uke 25 (over) og uke 26 (under). 

Linje 27 
På linje 27 er 1 av 2 avganger gule ruter på dagtid mellom 06:00 og 17:30, som utgår i uke 26. 

Gjennomsnittlige antall passasjerer per avgang øker fra uke 25 til uke 26 (se figur 6.1 – rute 
27). Vi undersøker derfor nivå på trengsel i uke 26 alene for å vurdere bakgrunnen for 
økningen. 

Figur 6.5 nedenfor viser antall passasjerer over dagen for maksavgang per uke for linje 27 i uke 
26. Figuren viser at utslaget gjelder 1 avgang i hver retning. På de andre avgangene er ikke 
passasjertrykket like høyt. Det konkluderes med at bortfall av gule ruter følgelig ikke er en 
utfordring på linje 27. Det er også mulig at utslaget skyldes teknisk feil, eller spesielle 
omstendigheter. 
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Figur 6.5: Antall passasjerer over dagen (x-aksen) for maksavganger per uke. Linje 27 begge retninger i 
uke 26. 

Linje 42  
Linje 42 har 1 av 2 gule ruter mellom kl 06:00 og 19:00 på hverdager. Dette gir 65 avganger 
over dagen i uke 25 og 38 avganger over dagen i uke 26.  

Figuren nedenfor viser hvordan antall passasjerer på maksavgangene fordeler seg over dagen i 
hver av ukene. Vi ser at uke 26 får høyere topper i rushtiden. Årsaken til dette er trolig at færre 
avganger i større grad klumper passasjerene sammen på de mest attraktive tidspunktene. Med 
flere avganger i rush blir de reisende spredt mer utover i uke 25.  

Oppsummert viser det at fjerning av gule ruter i uke 26 fører til større rushtidstopper. For å 
minske trengselen på disse avgangene kan man kjøre med bussmateriell med større kapasitet. 
Busser med 40 til 50 sitteplasser vil være å anbefale. Da vil alle få sitteplass også på disse 
avgangene, uten at man øker frekvensen ved å justere på perioden de gule rutene fjernes. 
Frekvensøkning er trolig vesentlig dyrere enn omdisponering av materiell, gitt at man har 
mulighet til sistnevnte. Vi har ikke oversikt over hva slags materiell som benyttes i dag. Dersom 
tilstrekkelig store busser benyttes, behøver man ikke gjøre annet enn å sikre kapasiteten, etter 
vår vurdering. 
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Figur 6.6: Antall passasjerer over dagen (x-aksen) for maksavganger per uke. Linje 42 begge retninger i 
uke 25 (over) og uke 26 (under). 

Linje X40 
Linje X40 er en ekspressavgang i rushtiden. Linja har 5 avganger morgen og ettermiddag i uke 
25. Dette reduseres til 2 avganger per retning i uke 26.  

Figuren nedenfor sammenligner antall passasjerer per maksavgang i uke 25 med uke 26. Selv 
om antallet avganger reduseres betydelig fra uke 25 til uke 26 gjør ikke det at trengselen på 
linja øker til et kritisk nivå. Antallet passasjerer per avgang øker, men trengselen blir ikke et 
problem da alle fortsatt har sitteplass sammenlignet med sitteplasskapasitet for bussene. 
Kapasiteten tilpasses derfor godt endringen i passasjergrunnlaget på linja fra uke 25 til uke 26. 

  

  

Figur 6.7: Antall passasjerer over dagen(x-aksen) for maksavganger per uke. Linje X40 begge retninger i 
uke 25 (over) og uke 26 (under). 
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Oppsummering 

Bortfall av gule ruter i sommertiden sammenlignet med perioden før gir i snitt økning i antall 
passasjerer per avgang, antall passasjerkilometer per avgang og antall passasjerer per 
maksavgang for linjer med gule ruter. Det er noen variasjoner mellom linjene.  

Det er undersøkt om lavere frekvens ved bortfall av gule ruter gir utfordringer som økt 
trengsel. Ukesstatistikken viser at de fleste linjene har kapasitet slik at ikke dette blir et 
problem. For noen linjer med ekstreme utslag er det gjort analyser utover analysene av 
gjennomsnittsstatistikken for uka. Linjene er vist i tabellen nedenfor.  

Linje 2 og 42 opplever høyere rushtidstopper i uke 26. Av statistikken ser vi at dette trolig 
skyldes at flere passasjerer samles på avgangene som er mest attraktive i rushtiden. Dette kan 
avhjelpes med mer kapasitetssterkt materiell dersom passasjerene opplever trengsel.  

For linje 27 og X40 er det enkelte datapunkter i statistikken som bidrar til de store utslagene. 
Vi har ikke kjennskap til årsaken til disse utslagene. Statistikken viser at det ikke er generelle 
utfordringer med eksempelvis trengsel på flere avganger ved bortfallet av gule ruter for disse 
linjene. 

Vår anbefaling er at man vurderer omdisponering av materiell, slik at tilstrekkelig kapasitet kan 
sikres på de avgangene som får høyere belegg i sommerferien. Gitt at man ikke kjører 
skoleruter, og opprettholder reduksjon av frekvens på en rekke avganger i perioden, virker det 
rimelig at ekstra bussmateriell er tilgjengelig og en slik omdisponering er mulig. 

Tabell 6.1: Oppsummerte konsekvenser for enkeltlinjer ved fjerning av gule ruter ved overgang til 
sommerferie. År 2019.  

Linje  Utfordringer med færre 
avganger (gule ruter) i uke 26 
vs. uke 25? 

Anbefaling 

Linje 2 Høyere rushtidstopper Vurdere kapasitet på buss og eventuell 
omdisponering av materiell 

Linje 27 Nei Ingen tiltak 

Linje 42 Høyere rushtidstopper Vurdere kapasitet på buss og eventuell 
omdisponering av materiell 

Linje X40 Nei Ingen tiltak 

 

6.2 Helgetilbud - September 

For helgetilbudet tar analysene utgangspunkt i data for lørdag 21 september og søndag 22 
september.  
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Det gjøres analyser over antall passasjerer på maksavgangene og antall passasjerer per avgang. 
På bakgrunn av de overordnede analysene gjøres det analyser av enkeltlinjer som skiller seg 
ut. Det undersøkes om tilbudet kan sies å være tilpasset antall passasjerer.  

Figur 6.9 viser antall passasjerer per maksavgang sammenlignet med kapasitetsgrenser på 
bussen (antall sitteplasser). Totalkapasitet er ikke vist i figuren, men kan leses av for hver 
busstype. Det vises tre busstyper. Vanlig buss med 40 seter og totalkapasitet på 70. Stor buss 
med 50 seter og totalkapasitet på 80, samt leddbuss med 60 seter og totalkapasitet på 110.  

Figuren viser at enkelte avganger overgår makskapasiteten på bussene. Linjene som overgår 
kapasiteten på 60 sitteplasser (leddbuss) er i en eller begge retninger er linje 1, 2, 3, 4 og 5. Det 
er i større grad lørdagslinjene som overgår kapasitetsgrensen sammenlignet med 
søndagsrutene.  

For å undersøke om dette er en generell trend på disse linjene undersøkes det om antall 
passasjerer per avgang i snitt overgår kapasitetsgrensene.  

Figur 6.10 viser antall passasjerer per avgang lørdag og søndag. På enkelte linjer overgår antall 
passasjerer per avgang kapasitetsgrensene for sitteplasser. Linjene som overgår 60-grensen for 
en eller to retninger er linje 2 og 3. Det er lørdagsrutene som i større grad overstiger 
kapasitetsgrensen.  

Linje 1, 4 og 5 som oversteg kapasitetsgrensen ved 60 sitteplasser for maksavgangen 
overstiger ikke kapasitetsgrensen for antall passasjerer per avgang. Dette skyldes at enkelte 
avganger ikke har like mange passasjerer som drar ned gjennomsnittet.  

Basert på resultatene kan det være interessant å se nærmere på linje 2 og 3, som overstiger 
kapasitetsgrensen på 60 sitteplasser i begge figurene.  
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Figur 6.8: Antall passasjerer per maksavgang lørdag og søndag. Data helg: 21 og 22 september.  
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Figur 6.9: Antall passasjerer per avgang lørdag og søndag. Data helg: 21 og 22 september. 
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Analyser av enkeltlinjer  

Linje 2 
Linje 2 har 52 avganger på lørdager og 39 avganger søndager representert med hvert sitt 
datapunkt i figuren nedenfor. Punktet viser maksimalt antall passasjerer på bussen på et punkt 
på linja. Det er ikke informasjon om hvor lenge denne maksimaltilstanden varer.  

Det er tydelig at de mest belastede avgangene er sent lørdag kveld. Her er det flere 
enkeltavganger med over 60 passasjerer i makstiden. Lørdag morgen er antall passasjerer 
ganske få i begge retninger.  

På søndager er toppen midt på dagen. Søndag morgen er det relativt få passasjerer, og antall 
passasjerer faller særlig mye søndag kveld.  

Statistikken viser tydelig at bussene på denne linjen burde benytte det største bussmateriellet 
på lørdager. Bussen virker noe overbelastet særlig på lørdager. Det kan være interessant å 
undersøke nærmere over hvor store deler av dagen dette er tilfellet.  

  

  

Figur 6.10: Antall passasjerer over dagen (x-aksen) for maksavganger per uke. Linje 2 begge retninger i 
lørdag (over) og søndag (under). Data helg: 21 og 22 september. 

Linje 3 
Linje 3 har 63 avganger lørdag og 33 avganger søndag. Avgangene er representert med hvert 
sitt datapunkt i figuren nedenfor. Punktet viser maksimalt antall passasjerer på bussen på et 
punkt på linja. Det er ikke informasjon om hvor lenge denne maksimaltilstanden varer. 
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Linje 3 har mange avganger med høyt antall passasjerer spredt over lørdagen. På søndagen er 
avgangene med flest passasjerer sentrert på midten av dagen. Begge dager er det færrest 
passasjerer på de tidlige og sene avgangene.  

Flere av avgangene lørdag har passasjerer opp mot 60 personer i makstiden. Dette tyder på at 
linja burde benytte det største bussmateriellet på lørdager. Det kan være interessant å 
undersøke nærmere over hvor store deler av dagen det er høy trengsel på linja.  

  

  
 
Figur 6.11: Antall passasjerer over dagen (x-aksen) for maksavganger per uke. Linje 3 begge retninger i 
lørdag (over) og søndag (under). Data helg: 21 og 22 september.  
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6.3 November 

For å sammenligne med resultatene over gjøres en tilsvarende analyse av helgetilbudet med 
data for lørdag 26 oktober og søndag 24 november.  

Figur 6.12 viser oversikt over antall passasjerer per maksavgang sammenlignet med 
kapasitetsgrenser på bussen (antall sitteplasser). Totalkapasitet er ikke vist med grenser i 
figuren, men kan leses av for hver busstype.  

Figuren viser at enkelte avganger overgår makskapasiteten på bussene. Linjene som overgår 
kapasiteten på 60 sitteplasser (leddbuss) i en eller begge retninger er linje 1, 2, 3, 5, 7 og 16. 
Det er i større grad lørdagslinjene som overgår kapasitetsgrensen sammenlignet med 
søndagsrutene. Det tas forbehold om at det kan være enkelte ekstreme utslag i denne 
statistikken som gjør at noen linjer kommer høyt ut. 

Sammenlignet med september er det noen flere linjer som overgår kapasitetsgrensen på 60 
sitteplasser i oktober og november. De nye rutene er 7 og 16. Linjer 4 overgikk 
kapasitetsgrensen på 60 i september men gjør det ikke i for gjeldende lørdag i oktober.  

For å undersøke om dette er en generell trend på disse linjene undersøkes det om antall 
passasjerer per avgang i snitt overgår kapasitetsgrensene.  

Figur 6.13 viser antall passasjerer per avgang lørdag og søndag. I dette tilfellet er det bare linje 
2 som overgår kapasitetsgrensen på 60 sitteplasser mens linje 3 når nesten opp. Linje 1, 5, 7, 
og 16 har lavere gjennomsnittstall passasjerer per avgang over dagen. Det er derfor ikke et 
vedvarende problem med trengsel på bussen på disse avgangene, men enkeltavganger som 
skaper utfordringen.  

For oktober ser vi derfor bare nærmere på linje 2 for å se om vi kan finne tilsvarende trend i 
passasjerantallet over dagen som i september.  
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Figur 6.12: Antall passasjerer per maksavgang lørdag og søndag. Data helg: lør 26 okt og søn 24 nov. 
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Figur 6.13: Antall passasjerer per avgang lørdag og søndag. Data helg: 26 og 27 oktober. 
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Analyse av enkeltlinjer 

Linje 2 
Linje 2 har 52 avganger lørdager og 39 avganger søndager representert med hvert sitt 
datapunkt i figuren nedenfor. Punktet viser maksimalt antall passasjerer på bussen på et punkt 
på linja. Det er ikke informasjon om hvor lenge denne maksimaltilstanden varer.  

Fordelingen av passasjerer er ganske likt fordelt i lørdager og søndager i helgene som 
sammenlignes. Det er flest som bruker tilbudet på midten av dagen. Flere av de belastede 
avgangene er fordelt mot kvelden på lørdagen. Kveldsavgangene i oktober er ikke like fulle 
som i september. På søndagen er toppen i midten av dagen slik som i september, men noe 
flere reiser tidligere på dagen.  

Statistikken viser tydelig at bussene på denne linjen burde benytte det største bussmateriellet 
på lørdager. Bussen virker å kunne bli noe overbelastet særlig på lørdager. Det kan være 
interessant å undersøke nærmere over hvor store deler av dagen dette er tilfellet og i hvor stor 
grad det er til bry for passasjerene.  

  

  

Figur 6.14: Antall passasjerer over dagen (x-aksen) for maksavganger per uke. Linje 2 begge retninger. 
Lørdag (over) og søndag (under). Data helg: 26 oktober og 24 november. 

 

Oppsummering og anbefaling 

Analysen av helgetilbudet viser at bussene relativt sett har høyere belegg på lørdag kveld, og 
at flere av maksavgangene overskrider sitteplasskapasiteten på de største bussene Kolumbus 
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har tilgjengelig. Følgelig er det mindre sannsynlighet for at omdisponering av materiell kan gi 
samme effekt som for de gule rutene.  

Resultatene er imidlertid noe ulikt for rutene vi har undersøkt. Linje 3 har et belegg hvor man 
trolig kan løse eventuelle kapasitetsutfordringer med å kjøre det største materiellet. Vi ser at 
enkelte avganger går noe over 60-grensen, men med så liten margin at det mest sannsynlig er 
mer effektivt med omdisponering av materiell fremfor økt frekvens. 

Linje 2 har imidlertid et belegg som går utover 60-grensen, og dette er tilfellet for flere 
avganger med relativt god margin. Av etterspørselsmønsteret fordelt per avgang, ser vi at det 
først og fremst er på lørdag kveld at belegget øker vesentlig, på enkelte avganger opp mot 80 
personer. 

Det ligger utenfor rammen av denne rapporten å gjennomføre en detaljer nytte-
kostnadsanalyse av frekvensøkning på linje 2. Vi kan imidlertid slå fast at det i våre analyser 
kun er linje 2 på lørdagskvelder det eventuelt kan være aktuelt å gi høyere frekvens for å 
redusere trengselen. 

En del av leveransen har vært å utarbeide et normtall for hvor mange som må stå før man 
eventuelt skal øke kapasiteten. Dette kan gjøres ved å sammenligne kostnaden per kilometer 
ved økt frekvens (kostnad per rutekilometer) og trafikantenes ståplasskostnader. Ifølge UA-
rapport 46/2014, har den gjennomsnittlige kollektivreisende i Stavanger-området en 
betalingsvillighet for redusert reisetid med ståplass på 90 øre / minutt, i forhold til reisetid 
med sitteplass. Ved å sammenstille denne kostnaden med rutekilometersatsen, kan man 
beregne antall personer som må stå per kilometer for at det skal svare seg å øke frekvensen 
for å redusere trengsel. 

 
Figur 6.15: Antall stående per rutekilometer før det lønner seg med økt frekvens for å redusere trengsel. 
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Figur 6.15 viser antall personer som må stå per kilometer før det lønner seg å øke frekvensen 
for å gi flere sitteplass. Vi har lagt til grunn to hastigheter: 25 km/t (god fremkommelighet) og 
15 km/t (dårlig fremkommelighet) og ulike grader av kostnad per rutekilometer.  

Figuren viser at mellom 12-17 personer må stå hver rutekilometer før det lønner seg med en 
ekstra avgang. Jo raskere bussen går, jo flere må stå før det er lønnsomt å øke antall avganger. 
Dette skyldes at ståplasskostnaden reduseres når man står kortere (økt hastighet). Dette viser 
at god fremkommelighet også bidrar til å redusere trengselskostnader om bord, og er sådant 
et tiltak som også kan benyttes for å redusere trafikantenes ulemper i perioder med høy 
etterspørsel. Vi ser også at jo høyere kostnaden per rutekilometer er (uavhengig av hastighet), 
jo flere må stå som skyldes at det nå koster mer å redusere ståplassulempen. 

Tallene ovenfor gjelder per rutekilometer og antar derfor et konstant belegg over linja. I 
virkeligheten varierer ofte belegget langs en linje, og man må derfor justere for hvor stor andel 
av linjelengda det oppleves kapasitetsproblemer for å finne et anvendbart tall.  

Figur 6.16 viser andel som må stå før en ekstra avgang settes inn for ulike andel av ruta med 
ståplassproblemer15 justert for andel av linja (km) hvor det oppgitte antallet personer står. Når 
en relativt liten andel av ruta har problemer (passasjerantall overstiger sitteplasskapasitet), må 
veldig mange stå for at det skal lønne seg med en ekstra avgang. Med 10 % av linjelengda, 
tilsvarer dette opp mot en fullstendig overbelastet buss (100+ stående). Dette betyr at dersom 
man har en 10 km lang linje med kapasitetsproblemer langs 1 km av traseen, må 100 personer 
stå langs denne kilometeren for at det skal lønne seg med en økning i avgangsfrekvensen (som 
påløper hele linja). 

 
15 Formelen vi har brukt her er som følger:  

𝑃 = 𝑐/ 𝑎
𝑉𝑂𝑇 ∗ (𝑆𝑡å𝑝𝑙𝑎𝑠𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡 − 1)

𝑣
  

 
Hvor P er antall passasjerer som må stå før en ekstra avgang settes inn, a er andel av ruta med ståplassproblemer, 
VOTer betalingsvillighet ett minutt kortere reisetid i kr/time, v er hastighet målt km/t, ståplassvekt er antall 
minutter ombordtid som stående tilsvarer i minutter om bord som sittende (1.7, i dette tilfellet) og c er kostnad per 
rutekilometer målt i kr/km. Det ikke tatt hensyn til reduserte ventetider av økt frekvens i formelen. 
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Figur 6.16: Antall passasjerer som må stå for at det skal lønne seg med en ekstra avgang etter 
rutekilometerkostnad og andel av linja som opplever kapasitetsproblemer lik andel som må stå. 
 
For linje 2, så vi at opp mot 20 personer må stå på enkelte avganger. Vi kjenner ikke til hvor 
lenge de må stå. Dersom vi benytter en kostnad per rutekilometer på 30 kr16, ser vi at 30 
personer eller mindre er tilstrekkelig dersom 50 % eller mer av ruta har kapasitetsproblemer 
med 30 personer stående. Da linje 2 er 33.5 km lang, tilsvarer dette omkring 30 stående på en 
strekning lik 17 km for linja. Kolumbus er trolig bedre stilt enn oss til å vurdere om denne 
forutsetningen er oppfylt. Men ut fra vår kjennskap til markedsgrunnlaget for linja, virker det 
mer sannsynlig at man har mindre enn 17 km med 30 personer stående enn mer. Vi vil derfor 
ikke anbefale en økning av frekvensen, evt. kan man gjøre dypere analyser av 
markedsgrunnlaget på linja og hvor stor andel av avgangene, altså andel av rutelengden, på 
lørdag kveld som opplever at et betydelig antall (opp mot 30 personer) må stå. 

En mulighet er å sette inn forsterkning på deler av linja, slik at kapasitetsøkningen bare tilfaller 
delen med reelle problemer. Denne løsningen vil imidlertid medføre ekstra kostnader knyttet 
til økt bemanning og posisjoneringskjøring, samt utfordringer knyttet til fornuftig bruk av 
personell for at ikke økte reguleringskostnader tilkommer hvis man kjører en kort 
forsterkningsrute.  

6.4 Tidligere oppstart lørdag 

Kolumbus ønsker å få belyst hvorvidt enkelte linjer bør få en tidligere oppstart på lørdager for 
å dekke inn en større del av arbeidsreisene som gjennomføres.  

For å belyse dette har vi gjennomført en forenklet analyse av avreisetidspunkt for 
arbeidsreiser, og sammenlignet dette med først avgang (inn mot sentrumsområder) for et 

 
16 Basert på nøkkeltall fra SSB Tabell 06670. Deler kostnader på rutekilometer for 2015 (siste år med data) og KPI-
justerer til 2019-kr på 11 % gir dette en kostnad/km på 28 kr som et snitt for hele Rogaland Vi justerer denne opp til 
30 for å ta hensyn til evt. reelle kostnadsøkninger og for å gi et rundt tall. 
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utvalg av linjer. Datagrunnlaget er RVU 2013/14 i for ni byområder for lørdager, men tallene er 
trolig gyldige også for Nord-Jæren, da arbeidstidsbestemmelser er relativt like i hele landet. 
Videre er det ikke noen umiddelbar grunn til å forvente at selve fordelingen av reiser skal være 
vesentlig forskjellig på lørdager. Til sist er det viktig å poengtere at vi ser på reiser til jobb, da 
oppgaven er å vurdere tidligere oppstart, og derfor benytter vi arbeidsreiser.  

Figur 6.17 viser fordelingen over arbeidsreiser etter time på døgnet. De aller fleste 
arbeidsreisene starter mellom 6 og 10, totalt 47 %, men med et en betydelig «hale» 
sammenlignet med hverdager. Dette antyder at avgangstidspunkter senere enn klokken 10 vil 
fange relativt færre av arbeidsreisene som gjennomføres sammenlignet med et tilbud som 
starter opp en time eller to tidligere. Datagrunnlaget for arbeidsreiser på lørdager er lite, totalt 
178 tilgjengelig i de ni byområdene vi har inkludert som gir en viss usikkerhet illustrert ved 
tosidige 95 % konfidensintervall inntegnet i figuren. Vi har benyttet en kurvetilpasning, 
«modell», for å glatte ut sprangene i andelene. Selv om datagrunnlaget er lite, er det gode 
grunner til å tro at selve formen på kurven er annerledes lørdager da mange bedrifter har 
senere åpningstider enn på hverdager.   Mange arbeidsplasser, som kontorer ol., Ikke har 
lørdagsåpnet, som også kan påvirke kurvens form.  

Det er en rekke faktorer som bør inngå i en vurdering av økt åpningstid, bl.a.: 

 Linjens driftskostnad per avgang som påvirkes av lengde, hastighet og krav til materiell 
(og hvorvidt ekstra busser må kjøpes inn eller ikke) 

 I hvilken grad man kan utvide skift på en fleksibel måte, eller om man må opprettholde 
sjåfører i tjeneste i en ny skiftperiode. 

 Konkurranseflatene mot andre transportmidler, vil avgjøre hvor mange som evt. velger 
kollektiv fremfor bilen ved tidligere avganger.  

 Markedsgrunnlaget, altså hvor mange reiser som foretas totalt i linjens 
«opptaksområde» er viktig. 

 Økt åpningstid er kun ett av flere virkemidler kollektivplanleggere kan anvende. Økt 
frekvens på eksisterende linjer vil være en relevant alternativ anvendelse av 
ressursene. 

Alt annet lik, vil det være ruten som på marginen gir størst økning i antall reisende, gitt 
nødvendig ressursinnsats som bør få utøket åpningstid først. For å returnere til figur 6.17, vil 
de linjene som har relativt gode konkurranseflater, et solid markedsgrunnlag og som starter 
opp rett etter klokken 10, få den største effekten av utøket åpningstid. Dersom man starter 
opp kl. 14, er det relativt sett liten effekt av å øke åpningstiden med 2 timer, sammenliknet 
med å øke åpningstiden før klokken 10. 
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Figur 6.17: Avreisetidspunkt for bilreiser.  
 
Figur 6.18 viser andel av trafikken som utelates per linje og gir et bilde av hvilke linjer som har 
lavest effekt på marginen av en tidligere oppstart, alt annet likt. Her ser vi på hvor stor andel 
av kurven i figur 6.17 hver linje dekker inn gitt oppstartstidspunktet for første avgang. De 
større linjene som 1 og 2, har alle dekket inn en relativt stor andel av de potensielle reisende, 
mens flere linjer som 7, 10 og 3 ligger et sted midt imellom. Deretter følger en lengre hale av 
linjer som har relativt sen oppstart og som derfor dekker inn kun en lav andel av 
arbeidsreisene. Figuren er regnet med utgangspunkt i hver enkelt linje, som indikerer at 
prosentsatsen er relativt til totalt antall påstigende per linje.  

 
Figur 6.18:  Andel av trafikk som utelates per linje. 
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For å kunne vurdere hvilke linjer som kan vurderes for økt åpningstid, har vi gjennomført en 
beregning som også tar hensyn til markedsgrunnlaget. Dette er gjort ved å øke åpningstiden 
med 2 timer, slik at en rute som for eksempel starter kl. 09:00 vil ha ny oppstart 07:00. 
Endringen i andel av trafikk som fanges opp vil dermed avhenge av hvor nært man ligger 
«humpen» i figur 6.17 i dag. Videre vektes effekten etter andel påstigninger på linjen for 
samtlige linjer vi har inkludert i analysen. Dermed vil en økning i andel av trafikk som dekkes 
inn på en stor linje få større betydning enn for en liten, alt annet likt. Siden vi ikke har 
tilgjengelig antall påstigninger for alle linjer per lørdag, har vi benyttet antall påstigninger per 
ukedag som en tilnærming til størrelsen på hver enkeltlinjes markedsgrunnlag.  

Rent formelt går beregningen slik: 

 Øk åpningstiden med 2 timer for alle linjer og beregn effekt per linje 
 Beregn totalsum «nye» reiser (TOTSUM = LINJESUM_1 + …. + LINJESUM_N) 
 Beregn andel av summen som forekommer per enkeltlinje (A_1 = 

LINJESUM_1/TOTSUM) 

Siste steg gir en prosentsats som gir et visst grunnlag for å vurdere hvilke linjer som bør 
prioriteres videre. Figur 6.19 viser resultatene av beregning fordelt per linje. Et eksempel kan 
være med å tydeliggjøre meningen bak tallene. Linje 3 har 17 % av den totale økningen i reiser 
som ville funnet sted dersom alle linjer vi har vurdert får 2 timer økt åpningstid. Følgelig ville 
linje 3 bidratt mer enn andre til en økning ved en generelt lengre åpningstid og bør derfor 
være en av linjene som først vurderes mer nøye med hensyn til utvidet åpningstid. Linje 3 har 
første avgang klokken 06:34, samtidig som den har et relativt stort markedsgrunnlag. 

 
Figur 6.19: Andel av utelatte reiser totalt per linje.  
 
Videre fremkommer det at linje 27 og 11 har et høyere potensial enn de øvrige målt etter vår 
metode. Rute 27 har første avgang 09:58, som antyder at ca. 56 % av de potensielle reisene 
ikke er dekket inn, samtidig som linjas markedsgrunnlag er mellomstort. Linje 11 har første 
avgang 08:35 og omtrent det samme markedsgrunnlaget som linje 27. Følgelig blir effekten på 
marginen relativt stor på denne linjen fremfor de som starter noen timer senere. Også linje 7 
er en av de man kan vurdere dersom en økning i åpningstiden lørdager er aktuelt.  
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Det er viktig å nevne noen begrensninger ved denne beregningen og hva den kan benyttes til: 

 Vi har ikke vurdert kostnaden ved å øke åpningstiden som i første omgang bestemmes 
av linjas lengde. Hvis man har to linjer hvorav en er dobbelt så lang som den andre må 
potensialet (målt i antall passasjerer) på den lengste linjen være det dobbelte av den 
korteste for at de skal fremstå som likeverdige. Slike vurderinger bør også trekkes inn. 

 Konkurranseflatene mot bil og markedsgrunnlaget er ikke fullstendig analysert, men 
tilnærmet ved å vekte mot totalt antall påstigende og benytte reisetidsfordelingen for 
bilister.  

 Usikkerheter ved beregninger på linjenivå bør reduseres ytterligere. For eksempel 
kommer linje 27 relativt godt ut i vår beregning, men for å øke sikkerheten i 
beregningene bør man også vurdere hvorvidt arbeidsreisene på lørdager faktisk går til 
steder med samme nivå på kollektivdekningen som for hverdagsreisene. Dersom de 
som arbeider på lørdager i området kun reiser til arbeidsplasser med lavere 
kollektivdekning enn den gjennomsnittlige arbeidsreiser på hverdager, vil vår 
beregning være noe misvisende. Slike forhold vil trolig gjøre seg mer gjeldende på 
mindre linjer, hvor det totale antallet påstigende er lavere som derfor gir noe øke 
sårbarhet i resultatene for hvordan enkeltpersoners atferd forløper seg. 

Beregningene kan først og fremst benyttes som en tommelfingerregel på hvilke linjer man bør 
starte ytterligere utredning av med tanke på økt åpningstid, hvor flere elementer må vurderes 
og lokalkunnskap trekkes inn.  

På bakgrunn av beregningene og drøftingen ovenfor anbefaler vi at Kolumbus går videre og 
vurderer økt åpningstid for linje 3 på lørdager. I en slik vurdering bør også kostnader inngå 
sett opp mot de øvrige linjene. 

Sekundært kan man også vurdere økt åpningstid på linje 27, 7 og 11, men her anbefaler vi at 
man gjør noen ytterligere vurderinger av potensialet på bakgrunn av den lokale kunnskapen 
Kolumbus besitter som et tillegg for å redusere usikkerheten gitt størrelsen på linjene.  
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7 Øvrige analyser 

7.1 X-ruter 

Bakgrunn og problemstilling 

X-rutene er «ekspressavganger» som kjøres i periodene med høyest etterspørsel. Mange av 
rutene er relativt lange og går mellom forskjellige befolkningssentra til Stavanger, gjerne med 
færre stopp underveis en ikke-X-ruter.  

De fleste X-rutene benytter i dag E39, 
spesielt mellom Solasplitten og 
Schancheholen. Under en tid var det 
planlagt innføring av kollektivfelt på 
denne strekningen, men dette er nå 
frafalt. Et kollektivfelt vil kunne bidra 
til forbedret fremkommelighet for 
kollektivtransporten. Mer spesifikt vil 
det kunne skjerme 
kollektivtransporten fra eventuelle 
økninger i reisetiden på strekningen 
som skyldes økt biltrafikk. E39 er både 
en viktig vei for de bosatte på Nord-
Jæren, men benyttes også av 
gjennomfartstrafikken og er 
stamveien langs hele Vestlandskysten.  

Uten kollektivfelt, er sådan en 
vesentlig andel av X-rutene i større 
grad eksponert ovenfor risiko knyttet 
til økt reisetid for trafikantene og økte 
driftskostnader for operatøren. 
Kolumbus ønsker derfor en vurdering 
av hvorvidt fjerning av kollektivfeltet 
påvirker kollektivtransporten. 

 

Figur 7.1: Trase for x-ruten på E39 
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Vi har valgt å gjøre en forenklet analyse der RTM benyttes til å fremskrive reisetiden på 
strekningen mellom Schancheholen og Solasplitten. Endringen i reisetid vil uten kollektivfelt 
være direkte proporsjonal med både driftskostnadene og de kollektivreisendes kostnader. 
Følgelig vil en slik analyse gi en indikasjon på konsekvensen av et frafalt kollektivfelt.  

Det er viktig å understreke at dette ikke er en uttømmende analyse, og for å svare ut hvorvidt 
et kollektivfelt bør innføres, behøves det mer detaljerte trafikkanalyser av hvordan bil- og 
kollektivturer påvirkes, samt anleggskostnader ved utbygging og videreføring av dagens 
situasjon. 

Kort om prognosekjøringene i RTM 

Vi har gjennomført to kjøringer av RTM basert på to ulike prognoseår: 

 2018: Dagens situasjon og tilsvarende RTM-kjøringen som er benyttet som grunnlag 
for Urbamod og FLODE i rapporten 

 2024: Prognose for 2024, basert på oppdatert inndata (befolkning, arbeidsplasser) 
oversendt fra SVV. Videre ligger det inne vedtatte og ferdigstilte 
infrastrukturprosjekter, som ny sentrumstunnel i Stavanger og Ryfastforbindelsen. 

Etter at begge modeller er kjørt, henter vi ut kjøretid mellom Solasplitten og Schancheholen. 

 
2018 

 
2024 

Figur 7.2: Illustrasjon av strekningen det er beregnet reisetid for i 2018 og 2024 basert på RTM  
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Resultater 

Resultatene fra analysen er vist i figur 7.3. 
Beregningen viser at reisetiden øker med ca. 40 % 
mellom 2018 og 2024, som er en stor økning. Hvis 
modellens prognose slår til, indikerer dette at 
kostnader for trafikanter og operatører på akkurat 
den delen av ruten som går på nevnte strekning vil 
øke med 40 %. For å kunne vurdere den totale 
konsekvensen, må man se på hvor stor andel av 
kostnadene dette utgjør, men resultatene peker 
mot en vesentlig forverring av 
fremkommeligheten på strekningen. 

 

Figur 7.3: Kjøretid mellom Solasplitten og 
Schancheholen 2018-2024. Kilde: RTM. 

 

Det ligger utenfor rammene av denne analysen å gi en uttømmende forklaring og vurdering av 
økningen i reisetid. Vi har imidlertid gjort noen enklere vurderinger, basert på 
trafikkstrømmene i 2018 og 2024.  

To viktige endringer er ny sentrumstunnel og Ryfasttunnelen. Disse prosjektene kobles direkte 
mot E39 og gir trolig en bedre tilknytningsmulighet for bilreiser. Følgelig øker tilgjengeligheten 
og attraktiviteten ved å benytte E39, som kan bidra til å forklare den økningen vi ser. En annen 
mulighet er at etterspørselen på veien nærmer seg kapasitetsgrensen, slik at selv mindre 
endringer i trafikkvolum gir større utslag. 

Det er også viktig å nevne at beregningen og tallet som hentes ut kun er gyldig i rushperiodens 
toppbelastningstime (når trafikkvolumet er som høyest). Hvorvidt X-rutene kjører alle 
avganger akkurat i tidsrommet køene er størst, har vi ikke vurdert, og vil sådan kunne bidra til 
at effekten blir mindre. Dette er også et mulig tiltak som kan vurderes. 

7.2 Optimalisering av holdeplassavstand 

Bakgrunn og metode 

Formålet med holdeplassanalysen er å undersøke om det vil ha en etterspørselseffekt i antall 
reisende og kostnadsreduksjon på driften ved å redusere antall holdeplasser, hvor linje 3 er 
valgt som case.  

Vi benytter en modell som optimaliserer holdeplassavstanden ved å minimere summen av 
trafikantenes reisetids- og gangstidskostnader. En lengre holdeplassavstand vil gi lavere 
reisetidskostnader, som representerer en gevinst for gjennomsnittstrafikanten. Samtidig vil 
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gangtiden øke, som representerer en kostnad. Gevinsten av å fjerne holdeplasser er relativt 
høy i starten, men avtar så etter hvert. Ved å bruke en matematisk modell, kan vi beregne den 
holdeplassavstanden som minimerer summen av de to kostnadene. Forutsetningene og 
metoden beskrives ytterligere i dokumentasjonen av Urbanets holdeplassmodell ved 
Haraldsen og Betanzo (2017). 

I beregningen benytter vi samme tidsverdier som i analysen for øvrig, videre benyttes følgende 
forutsetninger: 

 Jevn fordeling av trafikantene langs linjen 
 Konstant oppholdstid på 25 sekunder per stopp 
 Ganghastighet på 4 km/t 
 Akselerasjons- og retardasjonsrate på 1.0 m/s2 
 Gangtiden (til + fra holdeplass) settes lik halvparten av gjennomsnittsavstanden) 
 Fartsgrensen er satt til 60 km/t 

Vi har i samråd med Kolumbus valgt ut linje 3 som et case hvor dagens holdeplassavstand.  

Optimalisering på linje 3 

De generaliserte kostnadene (GK) knyttet til en gjennomsnittsreise på linje 3 er 75,3 kroner i 
dagens situasjon. Disse er vist i dagens situasjon (til venstre) og ved økt holdeplassavstand (til 
høyre) i figur 7.4 nedenfor. GK er basert på gjennomsnittstall for linja med ombordtid, ventetid 
og gangtid. De andre verdiene er basert på transportmodellen (RTM) som er satt opp for 
området og gjennomsnittsverdier for storsonene som linja passerer gjennom. GK stabelen 
viser at taksten er den desidert største delen av kostnadene til de reisende, hvor vi i denne 
analysen har benyttet enkeltbillett.  

Linje 3 har endeholdeplasser på Viste Hageby og Forus nord. Det er 63 mellomstopp. I dagens 
situasjon er det om lag 400 meter mellom holdeplassene. En optimalisering gir økning til 475 
meter, altså 18 % lengre avstand.  

 
Figur 7.4: Endring i generalisert kostnad for linje 3.  
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Økt holdeplassavstand øker kjørehastigheten og øker gangtiden. For de reisende blir det noe 
mer attraktivt å benytte tilbudet da reisetiden utgjør en større del av de generaliserte 
reisekostnadene (GK) enn gangtiden. Dette gjør at GK totalt sett reduseres marginalt.  

Den største effekten av tiltaket er redusert kostander ved driften. Holdeplassmodellen 
beregner at kostnadene av tiltaket reduserer kostnadene knyttet til linja med 9 prosent. 
Gjennomsnittshastigheten på linje øker med 10 %, som gir ca. 9 % reduksjon i kostnader, gitt 
et normtall fra Bekken (2004). 

Reduserte driftskostnader kan entes benyttes til andre formål enn kollektivtransport, eller 
benyttes til å forbedre tilbudet. Dette kan gi en ytterligere gevinst på antall reisende vi ikke har 
tatt hensyn til i analysen. 
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8 Forslag til videre arbeid 

I denne rapporten har vi gjennomført en rekke analyser av ulike tiltak som Kolumbus ønsker å 
analysere effektene av. Analysene er et første steg til å utvikle rutetilbudet på Nord-Jæren, og 
er sådan ikke en uttømmende analyse av alle problemstillinger som kan være interessante. 

Analysene har både vurdert hvor gode ulike tiltak er, og hvilke konsekvenser ulike 
trafikantgrupper opplever hvis de gjennomføres. På bakgrunn av dette har vi avledet en rekke 
problemstillinger vi foreslår å jobbe videre med hva gjelder utvikling av tilbudet på Nord-
Jæren.  

Dette kapitlet gjennomgår mulige tiltak som kan vurderes, evt. analyseres på et senere 
tidspunkt. 

8.1 Mulige tiltak som kan vurderes 

 

Vurdere økt frekvens på linje 6/X60 etter flytting av sykehuset 

Analysen av frekvensøkning på linje 6 viste at tiltaket ikke var hensiktsmessig gitt dagens 
reisesstrømmer. Samtidig har vi analysert hvordan (blant annet) rute 6 kan påvirkes hvis det 
legges om for å betjene det nye sykehuset. Resultatene viste her en betydelig økning i antall 
påstigninger. 

Både for å sikre tilstrekkelig kapasitet, men samtidig å vurdere disponering av ressurser, kan 
det være interessant å vurdere om frekvensen på linje 6 bør økes hvis den legges om til å 
betjene sykehuset. Analysen av frekvensøkningen viste at markedsgrunnlaget i dag ikke tilsa 
noen økning, men dette kan endres. 

Rute 6 er en relativt lang rute og betjener derfor et stort geografisk område. Følgelig kan det 
være interessant å vurdere to ulike løsninger: 

 Kort variant: Her øker man bare frekvensen på linjen mellom SUS og Stavanger 
sentrum. Denne løsningen vil altså først og fremst forbedre tilgjengeligheten for de 
reisende fra Stavanger. Fordelen med denne løsningen er prisen, er kortere rute er 
billigere. Ulempen er at økningen ikke kommer reisende fra Sandnes til gode. Det vil 
derfor være nødvendig å vurdere hvor stor markedsgrunnlaget er på reiser fra Sandnes 
og Stavanger.  

 Lang variant: Her øker man frekvensen på hele dagens trase. Dette vil være en dyrere 
variant, men vil dekke et større antall reiser, slik at trafikantnytten blir høyere. 
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Analysen av linje 6 viste at man ikke vinner noe på en kortere variant gitt dagens 
markedsgrunnlag, men dette kan endres i fremtiden. 

En slik analyse vil kunne bidra til å avdekke hvilke rammer flyttingen av sykehuset setter for 
hvilke linjer som skal prioriteres når ressurser skal omfordeles i fremtiden.  

Sammenkobling av linje 6 og 8 i pendel etter flytting av sykehuset 

I tråd med forrige forslag, kan man se for seg flere tiltak som påvirkes av flytteprosessen rundt 
sykehuset. Et av tiltakene vi har analysert er bruk av pendler igjennom Stavanger sentrum, 
hvor sammenkobling av linje 8 og 11 ble valgt som case.  

Linje 6 og linje 8 har et mer likt markedsgrunnlag enn linje 8 og 11, hva gjelder totalt antall 
påstigninger. Videre kan man forvente en økning dersom linje 6 legges om det nye sykehuset. 
Følgelig vil det kunne være interessant å vurdere om en pendel der linje 6 og 8 kobles 
sammen, etter at sykehuset er flyttet. Man vil da måtte undersøke om pendelen kan sies å 
være i «balanse» markedsmessig.  

Det er planlagt styrking av frekvens på linje 8, og følgelig vil analysen av økt frekvens på linje 6 
derfor være interessant, da pendler krever balanse i frekvens. Fordelen med en slik løsning vil 
være å knytte utbyggingsområdet ved Byfjorden og nordre del av Stavanger sentrum tettere til 
det nye sykehuset, da man unngår et bytte. 

Vurdere tilbudsnivået på linjene som i dag betjener sykehuset 

Analysen av rutene til det nye sykehuset anga en forventning om reduksjon for linjene som 
betjener dagens sykehus. Som nevnt i analysen, vil det være interessant å vurdere hvilke 
rammer denne endringen legger for rutene.  

Man kan se for seg to alternativer: 

 Omfordeling av rutekilometere til sykehuslinjene: Man kan redusere tilbudet og 
omfordele ressurser til de linjene som betjener sykehuset etter omleggingen. Et 
eksempel vil være linje 11 og 4, som i dag både betjener sykehuset, men også gir 
flatedekning i nærområdet (linje 11). Videre vil en reduksjon av tilbudet på linje 11 
også påvirke reisene på deler av Hinna som får et dårligere tilbud når bussveien 
innføres. 

 Traseendring til sykehuset: Man kan vurdere å endre trase for noen av linjene. I dag 
betjenes området av en rekke X-linjer, hvor man kan vurdere hvorvidt disse kan flyttes 
til det nye sykehuset. Her vil man måtte vurdere hvor stor andel av reisende på nevnte 
linjer som går til sykehuset.  

Hvert av alternativene vil eventuelt måtte utredes nærmere og man må vurdere hvorvidt de 
kan gjennomføres, men samtidig tilfredsstille de tilgjengelighetskrav som skal oppfylles.  
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Optimalisere tilbudet på lørdager for linje 2 og mer inngående analyser 

Analysen av tilbud og trengsel på lørdager har vist at linje 2 kan ha enkelte 
kapasitetsproblemer på deler av linjen. Det er videre gjennomført en forenklet av analyse av 
hvilke kriterier som bør være på plass før man velger å øke tilbudsnivået.  

Samtidig kan det være interessant å vurdere en mer detaljert analyse av linje 2, hvor man i 
større grad gjennomfører en samfunnsøkonomisk av økt frekvens for redusert trengsel, basert 
på mer detaljerte data. 

Vurdere økt åpningstid for linje 3 på lørdager 

Analysen av tidligere oppstart på lørdager viste at linje 3 kan vurderes for økt åpningstid. Av 
rutene vi undersøkt hadde linje 3 det klart største potensialet. Vi anbefaler likevel at man 
vurderer nødvendig ressursinnsats av tiltaket opp mot effekten av økt åpningstid for andre 
linjer og øvrige tiltak (utenom økt åpningstid) Kolumbus måtte besitte. 

Undersøke hvilke konkrete områder det er aktuelt å legge til rette for matetilbud til 
toget/bussveien 

I Hinna-området har vi gjennomført en beregning av hvordan et matetilbud til toget vil påvirke 
reisene, og resultatene viser at det i liten grad har noen effekt.  

På bakgrunn av dette kan det være interessant å vurdere hvilke områder på Nord-Jæren det 
kan være aktuelt å legge til rette for mating til toget, fremfor å etablere direkteruter med buss.  

I denne rapporten er vurderingen gjennomført på et overordnet nivå, der man tar hensyn til 
kostnadene og gevinstene for trafikantene av matebuss kontra direktelinje. Trolig må reisene 
være relativt lange før et matetilbud er aktuelt. Dette skyldes at (antatt) høyere hastighet på 
toget må oppveie økt ventetid på togstasjon og byttekostnad, som mest sannsynlig er aktuelt 
for lengre reiser. 

En endelig vurdering bør ta utgangspunkt i metodikk og hovedresultater fra analysen og se 
nærmere på de indikerte områdene hvor man gjennomfører mer detaljerte vurderinger.  

Vurdere forlengelse av matebuss på Smeheia til Midtbergmyra 

I vår vurdering av endret tilbud for bosatte på Smeheia, konkluderte vi med relativt liten 
endring for reiser til Forus-området. Samtidig er det en viss mulighet for at reisene til 
Stavanger vil oppleve et redusert tilbud. En mulighet er å forlenge matbussen på Smeheia til 
Midtbergmyra, hvor man vil kunne bytte til bussvei B i tillegg til A, som har høy frekvens og 
direkte forbindelse til Stavanger. Dette vil sikre større tilgjengelighet for de reisende på 
Smeheia som mister direkteforbindelsen til Stavanger når bussveien innføres og rute 2 fjernes. 

Vurdere økning av frekvens på de tyngre linjene  

Gitt at man har en gitt mengde ressurser som skal fordeles på dagens linjenett, virker det 
rimelig å prioritere alternativer som gir størst nytte for flest. Forbedringer på de tyngste linjene 
(som ikke er undersøkt i denne rapporten) bør trolig prioriteres i videre analyser. Samtidig er 
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det viktig å poengtere at de tyngste linjene ofte har høyest frekvens, og når frekvensen 
overstiger et gitt antall (> 6 kan være en tommelfingerregel) vil forbedringene i ventetid på 
marginen være relativt små. Videre kan hensyn til kapasitet kreve at man bør øke frekvensen 
ytterligere. Hver enkelt linje må derfor analyseres for å gi et godt svar på hvor man skal fordele 
ytterligere ressurser, men det kan likevel være et godt sted å starte arbeidsprosessen.  
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10 Vedlegg 

 

10.1 Gangtid- og høydedata 

Bogafjell 

 

Figur xx. Høyde over havet – Vagletjørn. 
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Figur xx. Høyde over havet – Buggelandsbakken. 

 

 

Figur xx. Høyde over havet – Bugglandsstubben. 
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Figur xx. Gangavstand – Vagletjørn til Bugglandsstubben. 

 

Figur xx. Gangavstand – Vagletjørn til Bugglandsbakken. 

Skaarlia 

 

Figur xx. Høyde over havet – Kleivane. 
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Figur xx. Høyde over havet – Skarahødden. 
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