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Superbuss i Rogaland, like bra 
som bybane?  

Tore Jensen,  

prosjektleder  
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Stavangerregionen – noen utviklingstrekk 

• Ca 230.000 innbyggere 

• Kollektivandel 6% 

• Spredt arealbruk 

    og høy ruteproduksjon 

    pr. passasjer 

• Region preget av  

    befolkningsvekst og  

    høyt inntektsnivå 

• Bysentraene ikke lenger 

    viktigst mht arbeidsplasser 
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Regionalplan for Jæren (2013-2040) 

«I tillegg til nye utbyggingsområder så legger 

regionalplanen opp til 50 % fortetting i 

byområdene. I eksisterende utbyggingsområder er 

det et stort potensiale for fortetting ved opprydning, 

gjenbruk og revitalisering som muliggjør en bedre 

arealøkonomisering.»  
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Stavangerregionen – noen viktige utviklingstrekk    

Regionens geografiske 

omfang øker i tråd med 

vedtatt fylkesdelplan – og så 

kommer Ryfast, Rogfast (i 

NTP perioden og senere 

dobbelsporet Sandnes – 

Nærbø/Egersund 

Fylkesdelplanen peker ut 

utbyggingsakser som følges 

opp med 

kollektivtrafikksatsing 

Dynamikk: fortetting & 

regionforstørring = ? 
 

(Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, 

kilde: Stavanger kommune,2011)  

Bussvei2020 
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Hierarki 

• Jærbanen 

• Bussvei2020 

• Øvrige hovedruter 

• Sekundærruter 

 

• Knutepunkt 

• Byttepunkt 

 

• Arbeidsdeling 

tog/buss 
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Vi er i gang…! 
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«Bussvei 2020» 
 

Et av Europas mest omfattende Bus Rapid Transit 

(BRT)-nett skal bygges i Stavangerregionen innen 2021. 

 

Hovedelement  i prosjektet som sikrer helheten er 

• Infrastruktur; kjøreveg, kryssløsninger og holdeplasser 

• Bussmateriell (18-24m, BRT-design) 

• Profilering og markedsføring (Eget profilprogram) 

• Drift 

• Et tydelig og varig kollektivtilbud av høy kvalitet som 

er til å stole på 

• Hovedstrekningen skal være forberedt for mulig 

senere konvertering til bybane 
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Fakta om «Bussvei 2020» 

• To linjer med 8 avg. pr time hver 

• Ca 45 km samlet trasélengde 

• Ca 60 busser 

• Separat kjøreveg på ca 90% 

•     av strekningen 

• Inv.kostnad ca 6 mrd.kr 

• Ca 20.000 pass.pr dag (2014) 

• 75.000 bosatte og 85.000 arbeidsplasser langs traséene 

• +fremtidig vekst; betydelige utbyggingsområder & stor 

kapasitetsreserve i Bussvei2020 

• Rutestruktur: hovedtrekkene fastlagt i KVU 

• Uavklarte traséer i Sandnes 
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«Bussvei 2020» - infrastruktur 

• Totalproduktet «Bussvei 2020» med branding og 

bussmateriell lanseres i juni 2021. 

 

• Infrastrukturen tas i bruk etappevis frem mot 2021 

med de gevinster for fremkommeligheten som det gir. 
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De første 6 km er åpnet, 2021: 45 km 
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«Bussvei 2020» - teknologivalg  

• Eget dedikert BRT-materiell 

• Krav: utprøvd og kunne 

    leveres som 18/24m-buss 

• Diesel, gass el. trolley inkl 

    hybrid 

• Avgjøres i fylkestinget i juni 

 

 

 

 

  
Foto: PG Andersson, Trivector AB 
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Årlige utslipp fra 

 Bussvei 2020 

 
• Lokalt & globalt 

• Fornybar/ikke-fornybar 
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Finansiering: Bypakke Nord-Jæren 

Kr 18,-/36,- 
(ikke-rush/rush m/rabatt) 
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Hvorfor BRT på Nord-Jæren? 

• Lavere kostnadsnivå enn for bybane; «mest 

kollektivtrafikk for pengene» + økende erkjennelse av 

at en bussløsning også kan holde høy kvalitet 

• Transportvolumene kan håndteres med buss også i et 

lengre perspektiv (spredte reisestrømmer, få tunge 

korridorer) 

• Gradvis implementering (m.h.t. fremkommelighet) = 

rask effekt 

• KS1 utfordret lokalt syn på regionale effekter, 

kostnader og kapasitetsbehov 

• Uro omkring bybaneprosessen 

• Konverteringsmulighet til bybane dersom ønskelig 
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April 2013: avgjørelse fra samferdselsdepartementet 
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KVU: «Bussvei2020» og arealutvikling 

 

 



28.01.2015 

KS1) KSG-gruppen: 

• «KSG kan imidlertid ikke se at det er vesentlige 

forskjeller mellom Bybane og Busway når det 

gjelder lokale og regionale konsekvenser.» 

• «Dersom konseptene må rangeres ut fra hvordan 

de bidrar til lokale og regionale effekter, er KSG i 

tilfelle tilbøyelig til å rangere Busway foran Bybane 

fordi Busway må forventes å score best på reelle 

forhold som regularitet, fleksibilitet og konsekvenser 

av regionforstørrelse. KSG vil imidlertid i sin 

analyse legge til grunn at de to kollektivløsningene i 

all hovedsak er å anse som likeverdige når det 

gjelder deres lokale og regionale konsekvenser» 
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Arealstrukturerende effekt av BRT 

• Lite europeisk forskning på dette – de fleste eksempel 

er fra Nord-/Sør-Amerika, Asia og Australia 

• Gjennomgående resultat; ja, BRT har en 

arealstrukturerende effekt (ofte målt i eiendomspriser), 

men: 

– Må være rendyrket og tydelig 

– Skape inntrykk av varighet 

– «Newness» (California Dept. of Transportation, 2002) 

– Ulike BRT-system er bygget i veldig ulike lokale settinger 

 

• Europeisk case: Fasttrack i Kent Thamesside (UK) hvor BRT-

etableringen er en del av en utbyggingsstrategi for bolig og 

næring  
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Utbyggingsplaner langs Bussvei2020 

Madla-Revheim: 4000 boliger,  

100.000m2  næring/service 

Paradis; 2500 arb.pl.+ bolig 
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Utbyggingsplaner langs Bussvei2020 

Jåttåvågen: 10.000 arb.pl., 2100 boliger 
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Bevisste valg, eller sammenfallende 

omstendigheter? 

• Bussvei2020 er på 45km langs de to viktigste 

korridoren ut fra Stavanger sentrum + samspill med 

overordnede arealplaner 

 

• 30% av befolkningen og 53% av arbeidsplassene i 

byområdet ligger langs bussvei-traséene; andelen 

vil øke i fremtiden, jfr. nye bolig- og 

arbeidsplassetableringer 

 

• Ingen utbyggingsprosjekt er skrinlagt som en følge av 

at det nå blir bussvei og ikke bybane 
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Hillevåg: 

byfornyelse 
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Mariero-Hillevåg før utbyggingen 
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Hillevåg-Mariero – september 2013 
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Europa: hovedfunn (COST, 2011) 

• Viktig å selge inn prosjektet som et høyverdig 

kollektivtilbud (bl.a. med samme estetiske kvaliteter 

som bane) 

• Kritisk å få gjennomført fullstendig prioritering over 

biltrafikk, og å utforme infrastrukturen optimalt 

• Organisatoriske og lovmessige hindre 

• Viktig å ha tilgang på – og spre – kunnskap 
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Bussvei like bra som bybane? 

 

• Kvalitet på bussvei like høy som på bybane: 

– Ja 

 

• Arealstrukturerende effekt: 

– Ja, dersom samsvar mellom arealpolitikk 

og kollektivsatsing 

 

• Bidrar til «mest mulig kollektivtrafikk for pengene» 

• Hva egner seg best for det transportbehovet som 

skal løses? – svaret er steds-spesifikt 
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Viktigere enn teknologivalg:  

Helhetlig virkemiddelbruk 

Virkemidlenes bidrag til nye kollektivreisende 

(KVU Nord-Jæren) 

250 000 

kollektivreisende 

daglig i 2040 
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Et tankekors… 

• På de 20 årene man har diskutert baneløsninger på 

Nord-Jæren skjedde samtidig en dramatisk endring i 

arealbruken:  

Forus gikk forbi Stavanger sentrum som 

største arbeidsplasslokalitet. 

• Perioden har vært preget av både fortetting og 

byspredning 

 

• Forventningene fremover: trendskifte, nullvekst i 

biltrafikk 

• Bompengepakke med 70% til kollektiv/sykkel/gange 
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Takk for oppmerksomheten! 


