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Bussveien 
Reguleringsplan Mosvatnet til 

Olav V’s gate 

Plan nr. 2623



29. okt. 2020. Presentasjon av prosjektet

• Orientering om viktige føringer 

og tekniske forutsetninger 

• Film: Bussveien Mosvatnet til 

Olav Vs gate

• Spørsmål..
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Bussveien 
Mosvatnet til 

Stavanger sentrum



Stasjonsområdet
i Olav Vs gate.

Dagens situasjonGangforbindelse til 
stasjonsområdet 

Fremtidig utbygging
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Lange perronger gir dobbel kapasitet

6



Trafikken  i Stavanger sentrum 

etter åpning av Eiganestunnelen 

og Ryfast

• Trafikken i Kannik er per august 2020 

redusert med 21%

• Redusert trafikk på veier som:

➢ Bybrua

➢ Madlaveien ved Holbergsgate

➢ Gamle E39 

For Nord-Jæren var det en nedgang i 

kollektivreisende i august på 9,6% i 

forhold til august 2019.
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Forsinkelse for buss med 

dagens sidestilte kollektivfelt

E39 Motorveikrysset

Rundkjøringen ved Løkkeveien 

og ved Rogaland teater



Trafikk i Løkkeveikrysset 

9. juni 2020

• Totalt antall kjøretøy i rushtiden er 

redusert med rundt 30 %

• Antall inn Løkkeveien fra vest  og ut 

mot E39 er redusert med ca. 50%

• Antall inn og ut Løkkeveien i retning 

øst er tilnærmet lik som i 2019.



Krysset Kannik/Løkkeveien



Fremtidig situasjon på strekningen
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Endret kjøremønster
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Wesselsgate

• Enebolig i kvartalstruktur gir 

begrenset lokaltrafikk

• Ingen gjennomkjøringstrafikk i 

fremtiden

• Gang og sykkelavstand til sentrum
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Endret adkomst til Orknøygata
Kannik

skole

Eiganesveien

Madlaveien

• Direkte adkomst fra Orknøygata til Madlaveien 

stenges

• 19 boliger i Orknøygata får adkomst til 

Madlaveien via Eiganesveien

• Munkegata stenges ved Orknøygata

• Oppnår bedre trafikksikkerhet ved Kannik skole 



Stenging av private adkomster til Madlaveien

Madlaveien ved Holbergsgate



Anleggsgjennomføring

Systemskiftet

Holbergsgatekrysset

E39 Motorveien

Nytt Stasjonsområde

Løkkeveikrysset

Krysset ved teater

Olav V’s gate
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• Forutsigbart busstilbud på en trafikkert veistrekning, inn og ut av 

Stavanger sentrum. 

• Busser kjører tidseffektiv, noe som er nødvendig for å kunne konkurrere 

med bil.

• Nødvendig for å lykkes med byutvikling i tråd med sentrumsplanen

• Parallellført bussvei gir gode stasjonsområder (holdeplasser)

• Bussveien er viktig for å oppnå bedre utnyttelse av kollektivtransporten i 

regionen. 

Bussveien - Presis, ofte og behagelig.

Fordelene med parallellført bussvei i Madlaveien
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Spørsmål 



Systemskifte fra parallellført bussvei til dagens sidestilte 

kollektivfelt

• Overgangen til sidestilte kollektivfelt 

etableres innenfor dagens veiareal

• Systemskiftet lysregulering 

• Trær på strekningen blir bevart



Nye stasjonsområder

• 50 m lange med plass til to busser

• Universelt utformet, god skjerming mot 
vær og har sykkelparkering

• I Kannik. Gode forbindelser til blant annet 
Kannik skole, Våland skole og St Olav 
videregående

• Ved Holbergsgate. God forbindelse til
viktige målpunkt som Stavanger stadion
og Mosvannsparken

Dagens holdeplass i Kannik Nytt stasjonsområde i Kannik

Dagens holdeplass ved HolbergsgateNytt stasjonsområde ved Holbergsgate
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Arbeidsskisse. Konsekvenser ved

oppgradering av eksisterende

holdeplass i Kannik
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• Stort tre vil måtte fjernes

• Adkomst til perrongen vil komme i konflikt med undergangen



Arbeidsskisse. Konsekvenser av 

oppgradering av eksisterende 

holdeplass ved E39 
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Ny rundkjøring må eventuelt 

bygges om og dagens 

konstruksjon må endres 



Arbeidsskisse. Konsekvenser ved oppgradering av 

eksisterende holdeplass ved Mosvatnet
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Trær i rabatten vil komme i konflikt med holdeplass



Krysset Kannik/Løkkeveien



Bussveien går i egen trasé utenom to trafikkerte kryss

Krysset ved Rogaland TeaterKrysset ved E39


