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1. INNLEDNING
Rogaland fylkeskommune og Kolumbus er ansvarlig for den lokale
kollektivtrafikken i fylket. Kollektivtrafikken spiller en viktig rolle for fylkets
innbyggere. I tillegg til å sikre god mobilitet er kollektivtrafikken med på å
begrense kø- og miljøproblemer.
Antall innbyggere i Rogaland har økt betraktelig de siste årene. Mye av veksten er
kommet i byområdene. For å håndtere veksten på en bærekraftig måte har det
vært nødvendig å prioritere, øke og tilpasse kollektivtilbudet i disse områdene.
Prognoser for befolkningsutvikling tilsier fortsatt vekst – spesielt i byområdene.
Selv om de senere års negative utvikling i oljenæringen gir usikkerhet omkring
omfanget, kreves det klare mål og retningslinjer for utvikling av kollektivtilbudet
framover.

2. FORMAL
Kollektivtilbudet blir kontinuerlig tilpasset for å gi brukerne et best mulig tilbud.
Kartlegging av innbyggernes reisemønster og behov er sentralt i dette arbeidet.
En optimal ressursutnyttelse forutsetter imidlertid at tilbudet utformes i tråd med
en del overordnede prinsipper. Dette sikrer en best mulig bruk av offentlige midler
og et effektivt kollektivtilbud.
Dette heftet er en kortversjon av hovedrapporten om prinsipper for planlegging av
kollektivtransport. Rapporten har til hensikt å gi en felles forståelse av
planleggingsprinsippene som ligger til grunn.
Oppsummert skal disse prinsippene sikre at det blir enklere, hurtigere og mer
effektivt for kundene å reise kollektivt. Prinsippene er sammenfattet under
følgende tema:

•
•
•
•
•
•
•

Enkelt kollektivtilbud og enkel formidling
Prioritert frekvens i hovedkorridorer
Høy framkommelighet – ingen omveier
Faste og taktede rutetider
Gjennomgående "pendelruter" gjennom sentrum/knutepunkter
Sterke knutepunkter
Samordning av kollektivtrafikk og byutvikling
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3. KOLLEKTIVTRAFIKKEN I DAG OG VEIEN VIDERE
Det største passasjergrunnlaget for kollektivtransporten ligger i byområdene. Selv
om tilbudet er godt i disse områdene har kollektivtrafikken relativ beskjedne
markedsandeler. Årsaken er i hovedsak en arealbruk som ikke bygger opp om
kollektivtrafikken, manglende regional samordnet parkeringspolitikk, høy
biltilgjengelighet og høy velferd. Nord-Jæren har riktig nok opplevd en relativ
nedgang i biltrafikken i perioden 1998 til 2013/14 og andelen turer med bil
(bilfører) har gått ned med fire prosent, til fordel for miljø- og byvennlige
transportformer. Biltrafikken har likevel fortsatt økt i perioden målt i absolutte tall.

Figur 1 Kø problem på fv. 44 ved Gausel - Spredte byområder og dårlig fremkommelighet gir ikke
optimal ressursutnyttelse eller dyktighet på reisetid.

Både rutetilbudet, i form av rutekilometer, fylkeskommunalt tilskudd og
passasjertall har endret seg betydelig de siste 30 årene. Større busser innebærer
at kapasiteten er omtrent doblet i Sør-Rogaland i perioden 1986 - 2016 selv om
rutekilometer ikke har økt like mye.
I Sør-Rogaland registreres det ca. 22 mill. kollektivreiser pr. år. Flesteparten av
disse skjer på Nord-Jæren hvor reisene er fordelt mellom buss (86 prosent), tog
(12 prosent) og båt (to prosent). Haugalandet har på sin side kun rundt 3,3
millioner årlige kollektivreiser (96 prosent på buss og 4% på båt). Innbyggerne i
Sør-Rogaland foretar dermed i gjennomsnitt dobbelt så mange turer med
kollektivtransport som innbyggerne på Haugalandet.
Busstilbudet driftes stort sett med samme antall rutekilometer og tilskudd pr.
innbygger i Nord-Rogaland som i Sør-Rogaland. Med rundt 57 vognkilometer pr.
år pr. innbygger ligger Nord-Jæren på topp i forhold til en rekke europeiske byer
som er sammenlignbare med Nord-Jæren.

IDE 5

Utvikling i reiser med buss i Rogaland (tall i hele 1000)
25000
20000
15000
10000
5000
0

Haugalandet

Sør-Rogaland

Ryfylke m.fl.

Figur 2: Utviklingen i antall reiser med buss i Rogaland, fordelt på Haugalandet, Sør-Rogaland og
andre (Ryfylke).
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Figur 3: Utviklingen i rutetilbudet (antall vognkilometer) i Rogaland, fordelt på Haugalandet, SørRogaland og Ryfylke.
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De viktigste utviklingstrekkene har vært:

A. SØR-ROGALAND:
•
•

Betydelig økning i rutetilbud
Betydelig økning i antall reiser, men store variasjoner i de ulike tidsperiodene

Enkelthendelser påvirker utviklingen:
•
•
•
•

Ruteomlegginger med økning i rutetilbud
Reduksjon i rutetilbud i år med budsjettmessige begrensinger
Takstøkninger/reduksjoner påvirker etterspørselen
Kraftig økning i tilskuddsbehov

Figur 4: % vis endring pr år for befolkning, rute km og reiser, Sør-Rogaland.

Særlige betydelige enkelthendelser i perioden har vært reduksjoner i rutetilbudet
grunnet budsjettmessige forhold i årene rundt 1990 og 2000. Ruteomlegginger har
også spilt inn, særlig i 1989, 1992 og 2003. Gradvis innfasing av tilbuds økninger
særlig i form av ekspressruter til Forus (både på 90-tallet og de siste 10 årene)
spiller også inn. Generelle takstøkninger og omlegginger av takstsystem har også
hatt betydning, særlig innføring av ungdomskort, endringer i nattbusstakster og
kraftig forenkling av soknestrukturen i 2015. Tidlig på 90-tallet og begynnelsen av
2000-tallet var perioder hvor kollektivtrafikken særlig slet markedsmessig. Ellers
har passasjerveksten vært relativt stabil. Tilskuddsbehovet har imidlertid økt
kraftig.
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B. NORD-ROGALAND:
•
•

Betydelig økning i rutetilbud
Nedgang i antall reiser over tid, men store variasjoner i de ulike tidsperiodene.
Regionen har imidlertid en høy andel tvungne bussbrukere, særlig i form av
skoleelever

Enkelthendelser påvirker utviklingen:
•
•

Ruteomlegginger med økning i rutetilbud
Takstøkninger/reduksjoner påvirker etterspørselen

Figur 5: % vis endring pr år befolkning, rutekm og reiser, Nord-Rogaland.

Særlig betydelige enkelthendelser har vært ruteomlegginger i 1987, 1997 og 2006.
Rutetilbudet på Karmøy ble utvidet på 90-tallet og bybussnettet i Haugesund
hadde en særlig positiv utvikling i årene etter ruteomleggingene i 1987 og 2006.
Årene 1997-2005 var imidlertid preget av vedvarende nedgang i antall
passasjerer. For Haugesund har ruteendringer i 2015, samt takstreduksjon fra
januar 2016 igjen bidratt til passasjervekst.
I tillegg til effektene nevnt over har det både i byområdet på Haugalandet og på
Nord-Jæren i hele perioden vært en trend med byspredning. På Nord-Jæren i form
av boligbygging men mest markant; tyngdepunktet for arbeidsplasslokalisering
har flyttet seg fra bysentrum til Forus. På Haugalandet har endringen i arealbruk
særlig kommet til uttrykk gjennom forskyving av handel fra bysentrum til byens
randsone (Raglamyr og Norheim). Dette er utviklingstrekk som favoriserer
bilbasert transport, og svekker kollektivtrafikkens konkurranseevne.
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4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Bussene i Sør-Rogaland kjører årlig ca. 12 mill. rutekm, noe som er høyt i forhold
til passasjertall og innbyggertall. Generelt er driften på Nord-Jæren betydelig økt
i volum de senere årene bl.a. med den kraftige utvidelsen av rutetilbudet til Forus.
Samtidig er hovedreisestrømmene prioritert og nettet forenklet (Se tidslinjen,
Figur 4).
Til tross for dette er antall passasjerer pr. rutekilometer lavere enn i mange
sammenlignbare byområder.
Ved flere anledninger er det forsøkt å øke kollektiv-andelen gjennom forbedringer
i rutetilbudet. En omfattende omlegging og for-enkling av bussnettet i 2003 ga en
økning på rundt 30% flere passasjerer på få år. I 2009 åpnet dobbeltspor med
avgang hvert 15. minutt på jernbanen mellom Stavanger og Sandnes. Dette
sammen med styrkingen av x-rutetilbudet til Forus innebærer at tilbudet er kraftig
forbedret de siste årene.

Figur 6
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NORD-JÆREN: BUSSVEIEN LEGGER FØRINGER
FOR FRAMTIDENS KOLLEKTIVLØSNING
A. DAGENS NETT
Det lokale togtilbudet mellom Stavanger og Egersund (Jærbanen) utgjør en viktig
del av kollektivtrafikken i Sør-Rogaland. Med kvarters drift på strekningen
Stavanger-Sandnes, er dette tilbudet også en sentral del av kollektivtransporten i
byområdet på Nord-Jæren.
En rekke hovedbussruter binder byområdet sammen og dekker de viktigste
reisemålene, inkludert bysentrene i Stavanger og Sandnes, Universitet (UiS),
Sykehuset (SUS) og Forus. Rutene gir et høyfrekvent heldagstilbud i de viktigste
korridorene.
Flere øvrige ruter dekker de tynnere reisestrømmene. Blant de viktigste
produktene er X-rutene - et pendlertilbud spesielt rettet mot Forus.

Figur 7

B. UTFORDRINGER
På tross av de mange tiltakene for å forbedre kollektivtilbudet har ikke
kollektivandelen økt merkbart i perioden. Dette skyldes blant annet følgende
utfordringer:

•
•
•
•

Dårlig fremkommelighet gir ikke konkurransedyktighet på reisetid.
Nye spredte byområder krever nye tilbud, og gir ikke optimal
ressursutnyttelse.
Kvalitetsbevisste kunder stiller høye krav til materiell og rutetilbud.
Arealbruk, velstandsnivå og tilrettelegging for biltrafikk undergraver
kollektivtrafikkens kundegrunnlag og konkurransefordeler.
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5. BUSSVEIEN SVARER PÅ UTFORDRINGENE OG
GIR KLARE AKSER
Med prosjektet Bussveien styrkes framkommeligheten for kollektivtrafikken på en
måte som ikke er gjort tidligere. Bussveien løser dermed den største utfordringen
kollektivtrafikken på Nord-Jæren har i dag.
Bussveien består av i alt 50 kilometer egen kollektiv trasé i noen av de tyngste
transportaksene. Nettet utvikles fortløpende, og skal etter planen stå ferdig i 2023.
Da vil Nord-Jæren bli dekket som vist på kartet i Figur 4.
Hovedlinjene på den nye infrastrukturen vil være Linje A (Risavika-Vatne) og linje
B (Kvernevik-Forus). Begge linjene vil driftes med 8 avganger i timen på dagtid.
På fellesstrekningen Sundekrossen-Gausel vil det i dagtimene som minimum
passere en buss hvert 4. minutt.
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I tillegg kommer linje C (Sola-Sandnes) som vil sikre solid betjening gjennom
Sola og Forus, og supplere linje B i forbindelsen til Sandnes.
Infrastrukturen kan benyttes av øvrige ruter der hvor det er hensiktsmessig. Slik
får en større del av kollektivtrafikken en framkommelighetsmessig fordel av
prosjektet.
Linje A, B og C erstatter helt eller delvis eksisterende ruter, og medfører en større omlegging av nettet. Omleggingen er langt på vei implementert i 2016. Dette
gir en langsiktig stabilitet omkring tilbudet, og gjør at byutviklingen allerede på
kort sikt kan rettes mot disse korridorene.
I den samlede pakken for rutetilbudet fra 2016/2023 er det foreslått
effektiviseringstiltak i ruter med lavt belegg, bl.a. i Randaberg og på Våland.
Rutetilbudet fra 2016 - 2023 er likevel dimensjonert for vekst slik at totalvolumet
og kostnadene øker, bl.a. på grunn av økt frekvens til Tananger, Forus, Flyplassen
og UiS.
X-rutene vil også i fremtidens bussnett ha en viktig funksjon som supplement til
de ordinære hovedrutene og Bussveien.
Beleggsprosent på X-ruter til/fra Forus er i gjennomsnitt ikke høy (33 prosent) og
det er store variasjoner mellom ruter og avganger. Dette skyldes at en ensartet
bystruktur med meget høy andel arbeidsplasser på Forus gjør det vanskelig å
tiltrekke seg passasjerer i begge retninger.
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6. HAUGESUND: ENKEL OG BILLIG
KOLLEKTIVTRAFIKK
A. DAGENS NETT
Dagens hovedtilbud i Haugesund består av bybusser og forstadsruter til Karmøy
og Tysvær. Rutene fremgår av kartet, Figur 7. Hovedrutene betjenes med 1-4
avganger per time. Blant de viktigste reisemål som dekkes av hovedlinjene er
sentrum, Amandasenteret, Sykehuset, Haugesund Idrettspark og de videregående
skolene. Linjene gir dessuten forbindelse til en rekke tettsteder.
Hovedrutene suppleres av forstadsruter til Tysvær med 1-2 avg/time, samt
skoleruter og regionale ruter.

B. UTFORDRINGER
Rutetilbudet i Haugesund er som Stavanger-regionen utfordret av spredt
byutvikling og høyt bilhold. Samtidig er byen godt tilrettelagt for bil. Gode
parkeringsforhold og ikke de store rushtidsutfordringene som en kan finne i større
byer betyr at reisetidsulempen for buss kontra bil er stor, selv om bussene ikke
har spesiell lav hastighet.

C. LANGSIKTIG UTVIKLING
Med omleggingen i 2015 er kollektivnettet i Haugesund lagt til rette som grunnlag
for fremtidens kollektivnett. Det er derfor ingen planer om større endringer nå

7. PRINSIPPER FOR PLANLEGGING AV
KOLLEKTIVTRAFIKKEN
I planleggingen av kollektivtrafikken arbeider Rogaland fylkeskommune /
Kolumbus ut fra en rekke prinsipper som tar høyde for hva passasjerene etterspør
og hva som erfaringsmessig gir det mest effektive tilbudet samlet sett.
Prinsippene som presenteres nedenfor er dermed ikke nye i planleggingen. De
følger i all hovedsak retningslinjer som allerede ligger til grunn for
utviklingsprosjektene i fylket. Prinsippene gir til gjengjeld et enkelt og klart
sammendrag av hva som skal gjøres for å oppnå flere reiser i de enkelte plan- og
utviklingsprosjekter.
Overordnet skal prinsippene sikre at det blir enklere for nye og eksisterende
kunder å reise med kollektivtrafikk.
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Kollektivtrafikken baseres på disse hovedprinsippene:

A. ENKELT KOLLEKTIVTILBUD
Enkelhet oppnås bl.a. ved å prioritere ressursene på færre ruter. Større byttebehov
men enklere reise for de fleste og lettere byttesituasjonen. (her eksempel fra
Ruters K2012). Dette øker samtidig viktigheten med høykvalitetsknutepunkter,
slik at ulempen ved byttet reduseres

B. PRIORITERT FREKVENS I HOVEDKORRIDORER
Frekvensens store betydning for opplevelsen av busstilbudet understreker behovet
for å samle ressursene på færre ruter, og prioritere der hvor behovet er størst. Et
kollektivnett hvor ressursene er spredt jevnt over et stort geografisk område og
på mange forskjellige ruter og varianter, betyr at rutenett og tidstabeller er
vanskelig å forstå og bruke for passasjerene. Frekvensen på de enkelte rutene blir
også lav. Ved å prioritere ressursene på færre, direkte ruter, kan frekvensen økes.
Konsekvensen er at noen passasjerer vil få lengere vei til stoppestedet, men til
gjengjeld blir tilbudet her betydelig bedre.
Illustrasjon av gjennomsnittlig ventetid ved forskjellige frekvensnivåer. Høy
frekvens gir korte ventetider og dermed et attraktivt kollektivtilbud, og gir også
flere passasjerer. Høy frekvens gjør det enklere å skifte og reduserer sårbarheten
ved forsinkelser (Ruter, K2012, 2011).
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C. HØY FRAMKOMMELIGHET: INGEN OMVEIER
Reisetiden er blant de viktigste argumentene for å velge bil fremfor
kollektivtransport. Dette er dermed også et av de viktigste elementene for å bedre
konkurransesituasjonen for kollektivtrafikken.
Det er tre overordnede måter å sikre kort kjøretid på:

•
•
•

Linjeføringen skal være rett og uten omkjøringer
Holdeplassavstanden må ikke være for kort
Framkommeligheten skal vær høy, og bussen kan gjerne prioriteres
fremfor bilen

D. FASTE OG TAKTEDE RUTETIDER
Faste rutetider (f.eks. 30, 20, 15, 12, 10 eller 5 minutters-intervall) på en rute er
generelt å foretrekke framfor uregelmessige intervaller som varierer over timen
eller over dagen. Det er lettere å huske for kundene, og overgangstidene i
forbindelse med korrespondanser blir lik. Dermed oppfattes overgang mellom to
transportmidler som enklere. Samtidig blir det betydelig lettere å formidle tilbudet
i tidtabeller og markedsføring.
Faste minuttall kan innføres på ruter med ensartet linjeføring og stoppmønster
gjennom hele dagen. Samtidig kreves det en rimelig høy regularitet på ruten, da
kjøretiden overordnet må holdes konstant hele dagen.
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E. HELPENDELRUTER GJENNOM SENTRUM OG KNUTEPUNKTER
Rutene skal, hvis mulig, bevege seg gjennom sentrumsområder og knutepunkter
fremfor å terminere i sentrum.
Slik reduseres antall omstigninger fordi noen passasjerer kan bli sittende i bus-sen
gjennom sentrum. Selv om det er sjeldent at passasjerer reiser fra en ende til en
annen på en helpendelrute, bidrar denne type ruter å binde flere områder sammen.
Samtidig gir dette en direkte adgang til en større del av sentrum.
For å skape gode helpendelruter, bør kortere ruter bindes sammen på tvers av
sentrum eller et knutepunkt. Her skal rutene pares, for å gi best mulig direkte
reisemuligheter for passasjerene. Bindes en rute fra nord sammen med en annen
rute fra nord gir det begrenset verdi for passasjerene. En sammenbinding nordsyd vil imidlertid åpne nye reisemuligheter uten bussbytte som illustrert i følgende
figur.

F. STERKE KNUTEPUNKTER
Omstigning er en nødvendig forutsetning for å tilby et effektivt transportsystem
med høy frekvens. Omstigning er imidlertid erfaringsmessig noe av det passasjene
anser som mest problematisk. Ventetid i forbindelse med bussbytter vektes
erfaringsmessig også mye høyere enn selve kjøretiden. Dette er knyttet til selve
ventetiden, de fysiske forholdene på omstigningsstedet og den usikkerheten som
er knyttet til bussbyttet. Når kommer min buss eller har den kjørt? Blir bussen
forsinket så jeg ikke når min neste buss?
Det er viktig å sikre god korrespondanse mellom viktige ruter – særlig hvis
frekvensen er lav. Omstigningstiden må være kort, men må samtidig romme tid
til mindre forsinkelser og til selve byttet. Fordi det kan være mange mulige
korrespondanser og tidsmessige bindinger på en rute, er det viktig å identifisere
de mest betydelige byttepunktene, slik at de kan prioriteres.
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G. SAMORDNING AV KOLLEKTIVTRAFIKK OG BYUTVIKLING
Sammenheng mellom byutvikling og kollektivtrafikk. Byutvikling bør skje som
fortetning innenfor eksisterende kollektivnett (fullt opptrukne linjer) og helst langs
traséer med høy frekvens. Utvikling utenfor skaper behov for ny betjening (stiplet)
og underminerer ofte eksisterende ruter gjennom oppsplitting, omvis kjøring eller
sløyfer.
Jo mer aktivitet innenfor nedslagsfeltet til kollektivtrafikken, dess flere passasjerer er det mulig å tiltrekke. Samtidig kan flere aktiviteter bli nådd innenfor sykkelog gangavstand. Fortetning er derfor vesentlig for å nå null-vekstmålet.

Figur 8 – bilde kolumbus A/S
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H. INTEGRERT MOBILITET: DEN SØMLØSE REISE
For å nå nullvekstmålet skal de grønne transportformene - gange, sykkel og
kollektivtrafikk spille best mulig sammen og ikke konkurrere mot hverandre.
Sammen skal de være en attraktiv reisemåte som konkurrerer med bilen. I et
ideelt system blir hver av de grønne transportformene benyttet der hvor den er
sterkest. I tillegg er det lagt til rette for at de ulike transportformene kan benyttes
i kombinasjon.
Gåing er svært undervurdert og underrapportert som transport-form. Disse
reisene er imidlertid en svært viktig og sentral del av transportbildet og må bli gitt
gode rammebetingelser. Det må også legges til rette for at sykkel og bil kan brukes
som tilbringertransport til kollektivtrafikken. Slik vil personer som ellers har for
langt til busstoppestedet kunne reise kollektivt på en del av reisen. Den samlede
mobiliteten skal være i fokus. For å skape optimal utnyttelse av kollektivnettet er
det viktig at passasjerene opplever tilbudet som et samlet system uavhengig av
driftsform og operatør. Dermed oppnås et nett som dekker bredere, og hvor
tilbudene som er tilgjengelige utnyttes optimalt. Grensene mellom transportmidler
og operatører skal vikes ut så forskjellige ruter spiller sammen og styrker
hverandre. Slik vil tilbudet i passasjerenes øyne fungere som et sømløst tilbud.
Disse prinsippene danner grunnlaget for fremtidig utviklingen av den kollektive
trafikk-betjeningen i byområdene i Rogaland.
Prinsippene sikrer et grunnleggende attraktivt tilbud, at ressursene blir optimalt
utnyttet og at kollektivtrafikken i forskjellige områder kan behandles på lik måte.
Lokale planforhold kan likevel gjøre det vanskelig eller umulig å implementere alle
prinsippene fullt ut i alle plansituasjoner. Samtidig kan prinsippene i noen
sammenhenger være selvmotsigende, og dermed kan ikke alt vektes like høyt.
Prinsippene må derfor sees som retningsgivende, og må inngå i den naturlige
avveining av interesser og økonomi som grunnlag for planleggingen.

Figur 9 Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem tilby ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilgang til en månedsbillett
tilgang til fri bruk av Bysykkelen – Bilde fra HjemJobbHjem sin facebook
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8. EKSEMPLER
A. ENDRINGER AV RINGRUTER
Større ringruter i slutten av ruter er ofte en ugunstig løsning både for passasjerene
og for driften av rutetilbudet. De gjør tilbudet komplekst og øker samtidig
reisetiden for passasjerene (da alle på en retur-reise må kjøre hele ringen).
Frekvensen halveres også dersom ringen trafikkeres i begge retninger. Samtidig
vanskeliggjøres reguleringsopphold fordi det ved ringtrasé alltid kan sitte
passasjerer i bussen. Reguleringer er viktige for å ta inn forsinkelser, særlig på
lange helpendelruter. Derfor erstattes ringruter ofte med pendeltraséer for å
forenkle ruten og for å forkorte reisetiden for flest mulig:
Betjeningen av Kvernevik endres ved Bussveiens åpning i 2023 (og er et
eksempel på dette).

Kvernevik er et boligområde fra 1970-tallet med ringveg i randsonen av området.
Dette gir lang reisetid og mange busskilometer pr. passasjer. Flatedekningen i
områdets senter er også svak. Fra Bussveiens åpning vil ringruten endres til
pendel, men eksisterende hovedvegnett beholdes som busstrasé. Busstrasé tvers
gjennom området ville gitt bedre dekning, men har vist seg som en svært krevende
løsning når den må gjøres i et allerede eksisterende område.
Andre lignende eksempler er Godeset og Tasta (endret fra ring til pendel i 2008)
og Bleikemyr som etter planen skal erstattes av to pendelruter når videre
boligbygging i nordre bydel blir iverksatt.
Bogafjell, Skaarlia og Viste Hageby er derimot eksempler på områder hvor
bystrukturen har gjort at det ennå ikke er funnet gode alternativer til ringruter
eller omveiskjøring. Viste Hageby er ikke en ringrute, men et eksempel på at
bussen er blitt tvunget ut av boliggatene for å betjene området perifert. Det øker
kompleksiteten, gir økte driftskostnader for fylkeskommunen, lengre gangavstand
og økt reisetid for passasjerene.
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B. JÅSUND: NÅR BUSSTRASÉEN BLIR FØRENDE FOR
AREALUTVIKLINGEN
Et godt eksempel på hvordan samordnet arealog
transportpolitikk
sikrer
en
god
kollektivbetjening i et nytt utbyggingsområde er
Jåsund i Sola kommune. Her er kollektivaksen
lagt tvers gjennom utbyggingsområdet.
Det eldre utbyggingsområdet i Tananger, sør for
Jåsund, viser den tradisjonelle tilnærmingen
hvor bussene er henvist til en ringvei i utkanten
av boligområdet. Kontrasten mellom disse to
områdene viser tydelig forskjellen i hvordan
kollektivnettet dekker boligområdene.

C. FIGGJO-ÅLGÅRD: FLATEDEKNING KONTRA REISETID
Dette er et eksempel som viser dilemmaene når boligbyggingen ikke følger
eksisterende kollektiv traséer, men skjer så perifert at endringer i rutenettet er
påkrevd.
På
Ålgård
vil
dette
kunne
føre til at rutetraséen splittes i to ulike traséer som dermed får halvparten så godt
servicenivå. Avstikkere og kronglet traséføring gir samlet sett en høyere
flatedekning – men samtidig økt reisetid og gir lavere frekvens for passasjerene.
Dette gjør at konkurransekraften i forhold til privatbil blir dårligere for området
samlet sett.

IDE 25

9. HVA BRINGER FREMTIDEN?
Planleggingen av kollektivtrafikk er løpende i forandring og tilbudet tilpasses
gradvis den teknologiske utviklingen så de nye muligheter utnyttes optimalt. I
utviklingsstadiet vil disse kjøretøyene i nær fremtid trolig bli et supplement til
eksisterende kollektivtilbud, eventuelt erstatte mindre benyttede ruter.
Autonome kjøretøy blir sett på som en ny mulighet for kollektivtrafikktilbyderne
og nærme seg bilens konkurransefortrinn gjennom å bli en totalleverandør av
mobilitet snarere enn av tradisjonelle kollektivtrafikktjenester.
Nye tekniske løsninger gir i seg selv ingen merverdi for kundene dersom det ikke
er relevant for kundenes behov. Autonome busser er derfor avhengig av å gi en
slik merverdi dersom denne nyvinningen skal endre på fremtidens
transportmønster. Rogaland fylkeskommunen vil fremover analysere mulighetene
slik teknologi vil kunne gi og hvordan den kan tilføre oss størst mulig nytteverdi.
Vi følger utviklingen med spenning!

Figur 10: Ullandhaugområdet med Universitetet og fremtidig nytt sykehus blir et målpunkt hvor
en betydelig økning i kollektivbetjeningen planlegges.
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