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Parallellført bussvei mellom 
Stavanger sentrum og Mosvatnet 

Parallellført bussvei sikrer bedre fremkommelighet 

for bussreisende. Trafikkberegninger viser 

samtidig at parallellført bussvei reduserer fare for 

kø fra Kannik og inn på E39. 

1. Innledning 

 

Motivasjon og bakgrunn  

Madlaveien i Kannik har vært en kjent trafikal utfordring i mange år. All kollektivtrafikk 

som skal vestover fra Byterminalen følger fylkesveg 509 Madlaveien. Dette er en av de 

mest høyfrekvente bussrutene på Nord-Jæren, med over 60 busser i timen i rushet. 

Både i morgen- og ettermiddagsrushene i Kannik har det over lang tid vært betydelige 

trafikkavviklingsproblemer som fører til køer og forsinkelser.  

Reisetidsregistreringer fra januar 2019 viser at mange busser var forsinket med flere 

minutter på strekningen fra Olavs Vs gate og opp Kannik til E39-rundkjøringen. 

Gjennom blant annet Klimaforliket, Nasjonal transportplan og Bymiljøpakken er det 

fastslått at nullvekst i personbiltrafikken skal legges til grunn for transportplanleggingen 

i byområdet på Nord-Jæren. Bussveiens mål tar utgangspunkt i konseptvalget gjort av 

Samferdselsdepartementet 8. april 2013. Dette vedtaket innebærer en politisk 

forpliktelse til å bygge sammenhengende kollektivtraseer slik at man sikrer 

• punktlighet  

• høy kapasitet  

• forutsigbarhet  

Dette notatet beskriver hvorfor Rogaland fylkeskommune ønsker å etablere 

parallellført bussvei gjennom Kannik på strekningen sentrum–Mosvatnet.  

Parallellført bussvei vil i hovedsak sikre bedre fremkommelighet for kollektivreisende 

samtidig som trafikkberegninger viser at løsningen reduserer fare for kø fra Kannik og 

inn på E39.  
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Figur 1 Linjekart for Bussveien 

2. Innhold i notatet 

 
Parallellført bussvei gjennom Kannik gir store fordeler fremfor andre kollektivløsninger.  

Bakgrunnen for dette konseptvalget er utfyllende beskrevet i notatet.  

Alle de trafikale sammenligningene er gjort med utgangspunkt i midlertidige sidestilte 

kollektivfelt som ble etablert 22. april 2020.    

Notatet beskriver de trafikale virkningene av parallellført bussvei på strekningen 

sentrum–Mosvatnet, med utgangspunkt i de fire store kryssene, 

Løkkeveien/Madlaveien, Holbergs gate/Madlaveien, samt rundkjøringene ved Teateret 

og Motorveien.  

Vurderingene av trafikkavviklingskapasiteten i kryssene på strekningen er gjort av 

Multiconsult.  

Noen vurderinger er hentet fra trafikkrapporten som ble utarbeidet av Statens 

vegvesen i forbindelse med etableringen av kollektivfelt i Kannik. Det beskriver de 

viktigste og største trafikale grep som alt er gjennomført. Rapporten som var grunnlag 
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for etableringen av midlertidige kollektivfelt i Kannik legges med som vedlegg til dette 

trafikknotatet.  

Notatet omtaler også hvilken betydning parallellført bussvei har for tilgrensende 

næring, trafikk i boliggater og fremkommelighet for utrykningskjøretøyer. 

 

3. Konseptet Bussveien 

 
Bussveien blir livsnerven i transportsystemet på Nord-Jæren. Bussene kommer presis 

og ofte, og reisen er behagelig. Den kommende Bussveien innebærer en ny måte å 

tenke busstransport på.  

Presis betyr at bussene kjører i egen veibane og dermes slipper å hindres av bilkø. En 

kan stole på at bussen kommer punktlig og har en reisetid som er fast, selv i rushtiden. 

Reisetiden er tilnærmet upåvirket av trafikken på vegnettet ellers. Rutetabellene har 

samme reisetid hele døgnet.  

Ofte er knyttet til bussens frekvens og antall avganger. Noen linjer har avganger 16 

avganger i timen, enkelte linjer går hele døgnet. 

Behagelig betyr bedre vei med færre svinger. Bussene er store og moderne med lavt 

støynivå. Denne målsetningen knyttes i første rekke opp mot hvordan kryssene er 

utformet og hvilken type busser som skal benyttes. Linjeføringen er basert på 

bybanetenking med rette linjer gjennom kryss. Tradisjonelle rundkjøringer er mindre 

behagelige for passasjerene enn signalregulerte kryss hvor bussen har grønt.  

Grunntanken i prosjektet Bussveien er «tenk bane, kjør buss». Dette innebærer at 

opplevelsen av å ta Bussveien kan sammenlignes med den man får på moderne 

sporvogner. Rette traseer der bussen har prioritering, kombinert med moderne luftige 

busser, skal sørge for at totalopplevelsen blir noe helt annet enn slik det er å ta bussen 

i dag. Også stasjonene bidrar til dette. Busstasjonene skal ha et eget design som klart 

formidler at du er på Bussveien. Stasjonene skal gi bedre ly for vær og vind 

sammenlignet med dagens holdeplasser. Videre skal reisende på hver stasjon få den 

informasjonen de trenger for reisen. Avstanden mellom stasjonene blir i gjennomsnitt 

cirka 500 meter, og det skal være enkelt både å gå og sykle til Bussveien. På de aller 

fleste blir det også lagt til rette for at reisende skal kunne ta med og sette igjen 

sykkelen.  
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Figur 2 Holdeplass (stasjon) med parallellført bussvei (Multiconsult)  

I Bussveien legges det opp til rette veistrekninger uten unødvendige svingebevegelser 

til stasjonene, blant annet ved at busslommene erstattes av kantsteinstopp. Det vil si at 

bussen stopper i bussveien, uten å svinge inn til siden. Høy kantstein gjør at adkomst 

til bussene er trinnfri og gir universell fremkommelighet. 

Med sine 50 kilometer er Bussveien ett av de største samferdselsprosjektene i Norge. 

Når Bussveien er ferdig blir den Norges første fullverdige bussveisystem.  

Bussveien er regionens viktigste svar på det nasjonale nullvekstmålet, som innebærer 

at all vekst i persontransport i byområdene skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler 

og går.  

For å sikre at personbiltrafikken ikke øker, planlegger fylkeskommunen 

sammenhengende gang- og sykkelsystemer langs Bussveien. Dette representerer den 

største satsingen på gående og syklende i vår region, i en skala vi aldri tidligere har 

hatt på Nord-Jæren.  

Bussveien må være et attraktivt alternativ til bilen for at folk skal endre reisevaner. Det 

er derfor viktig at vi bygger Bussveien med god kvalitet og med materialer som har 

lang levetid, og som bidrar til en behagelig bussreise. 
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4. Prinsipper for utforming av Bussveien  

 
Bussveien kan etableres etter flere forskjellige prinsipper, avhengig av blant annet 

trafikkmengde og omkringliggende områder. Det er parallellført bussvei, midstilt 

bussvei og egen trasé for bussen. 

Det er i dag etablert midtstilt bussvei på fylkesveg 44, fra Hillevåg til Vaulen, og på 

Forussletta. På Jåsund er det bygget egen trasé for bussen, uten biltrafikk. Parallellført 

løsning er så langt ikke benyttet som prinsipp for de etablerte strekningene av 

Bussveien. 

Figur 3 Parallellført bussvei (Multiconsult) 

Illustrasjonen i figur 3 viser parallellført bussvei slik den er tenkt gjennom 

Mosvannsparken. Bussene går på en egen vei parallelt med biltrafikken. Løsningen er 

utført uten inngrep i parkområdet eller midtrabatten, bare ved å la bil mot vest og buss 

mot øst bytte side. 
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Figur 4 Midtstilt kollektivfelt i Hillevåg (Statens vegvesen)  

Den midtstilte Bussveien i Hillevåg (og på Forussletta) tilfredsstiller også kravene til 

presis og behagelig bussvei. Bussene går rett gjennom rundkjøringene og har alltid 

grønt lys. Løsningen er arealkrevende og egnet der en har et bredere og mer åpent 

gateprofil.   

 
Figur 5 Bussveien på Jåsund går i egen trasé uten annen trafikk 
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5. Kollektivtrafikkens utfordringer gjennom Kannik 

 
Madlaveien i Kannik har vært en kjent trafikal utfordring i mange år. All kollektivtrafikk 

som skal vestover fra Byterminalen følger fylkesveg 509 Madlaveien. Dette er en av de 

mest høyfrekvente bussrutene på Nord-Jæren, med over 60 busser i timen i rushet. Se 

figur 6 på neste side. I tillegg kommer andre busser som skolebusser, ekspressbusser, 

flybusser med flere. 

I morgen- og ettermiddagsrushene i Kannik har det over lang tid vært betydelige 

trafikkavviklingsproblemer, som har ført til køer og forsinkelser. Frem til april 2020 gikk 

all kollektivtrafikk sammen med personbilene. Reisetidsregistreringer fra januar 2019 

viser at mange busser ble forsinket med flere minutter på strekningen fra Olavs Vs 

gate og opp Kannik til E39-rundkjøringen. 

I påvente av at parallellført bussvei gjennom Kannik blir ferdig planlagt og bygd, 

etablerte Rogaland fylkeskommune midlertidige sidestilte kollektivfelt gjennom Kannik 

samme dag som Ryfastprosjektet ble åpnet, 22. april 2020. Hensikten er å utnytte den 

umiddelbare reduksjonen av trafikk i sentrum til å reservere to felt i Kannik for 

kollektivtrafikk. Åpningen av Ryfast ga i utgangspunktet bedre kapasitet i Kannik. Med 

dette grepet unngår en at kapasiteten fylles opp, som dermed, mot overordna mål, ville 

gitt vekst i personbiltrafikken. 

Figur 6 Frekvens på busser i rushtiden (Multiconsult) 
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5.1 Kryssløsningene 
Parallellført bussvei på strekningen fylkesveg 509 / riksveg 509 fra sentrum til 

Mosvatnet ble behandlet i Formannskapet i Stavanger i 2016 (sak 83/16: På 

delstrekning 1 (Stavanger sentrum - Mosvatnet) anbefales parallellførte bussfelt på 

nordsiden av fv./rv. 509). Dette ble gjort ut fra de overordnede premissene for 

Bussveien. Det var flere grunner til at parallellført løsning ble vurdert som best for 

denne strekningen.  

Parallellført bussvei er vurdert som mer fremkommelig for bussene enn for eksempel 

midtstilt løsning. Med parallellført løsning er det mulig å etablere en egen trasé for 

buss i utenom rundkjøringen ved Rogaland teater og i det nye krysset ved E39 

(Motorveien). Det gjør at bussen kan gå upåvirket av annen kjøretrafikk og det gir 

færre konfliktpunkter mellom buss og bil på strekningen. Annen trafikk blir heller ikke 

påvirket av bussen, og kan kjøre gjennom rundkjøringen som i dag.  

En annen vesentlig fordel med parallellført løsning er at den er mulig å gjennomføre 

uten å måtte endre vesentlig på rundkjøringen ved motorveien som nylig er bygget i 

forbindelse med Ryfastprosjektet. Det er allerede lagt til rette for en fremtidig 

fremføring av Bussveien over denne kompliserte konstruksjonen som har tre nivåer 

(rundkjøring øverst, gang- og sykkelundergang under, og biltunnel nederst).   

Figur 7: Bussveien går i filterfelt gjennom motorveikrysset (Multiconsult) 

Å føre bussen helt utenom rundkjøringene i et parallellført system gir en stor fordel for 

trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Figur 7 viser en illustrasjon av rundkjøringen 

mellom Madlaveien og Motorveien slik den vil bli med parallellført løsning. Her vil 

Bussveien i begge retninger gå i filterfelt, en smidig løsning både for buss og bil. 
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Rogaland fylkeskommune planlegger å opprettholde dagens lyskryss i Holbergs gate 

med noen endringer. I Løkkeveien planlegges nytt signalregulert kryss. Lyskryssene vil 

gi bussen meget bra fremkommelighet, nesten uten forsinkelse. Noen grep må gjøres 

for å kunne prioritere bussen på best mulig måte uten å gjøre avviklingen vesentlig 

dårligere for annen trafikk. Det vil ikke bli tillatt å svinge til venstre inn Løkkeveien eller 

ut av Løkkeveien. Se figur 8. 

Figur 8: Signalregulering i krysset mellom Madlaveien og Løkkeveien (Multiconsult) 

Figur 8 viser hvordan bussen går gjennom Løkkeveienkrysset sammen med annen 

trafikk i retning øst-vest på Madlaveien. Det er ikke tillatt å svinge til venstre ut av 

Løkkeveien eller inn på Løkkeveien. Dette gjør krysset effektivt for trafikken på 

Madlaveien. 

Figur 9: Krysset mellom Madlaveien og Holbergs gate (Multiconsult) 
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Krysset mellom Madlaveien og Holbergs gate er lyskryss i dag og vil fortsatt være det 

med parallellført Bussvei. Da unngås større inngrep på tilgrensende nærings- og 

boligeiendommer. På sørsiden av krysset vil det være behov for å justere kantlinjen 

noe som kan føre til mindre inngrep på eiendommene.   

Venstresvingen inn fra Madlaveien til Holbergs gate nord er tatt ut.   

5.2 Gatetverrsnittet beholdes 
På strekningen mellom Motorveien og Mosvatnet har veien et relativt smalt tverrsnitt, 

med nærliggende bolighus på begge sider. En parallellført bussløsning gjør det mulig å 

tilpasse seg eksisterende situasjon, som tar hensyn til eksisterende bebyggelse og 

flotte trær.  

En kan i størst mulig grad beholde store deler av dagens gateprofil, uten å måtte rive 

hus. En vil også kunne beholde fortausareal for gående på hele strekningen, men 

bredden vil variere ettersom man tilpasser seg eksisterende situasjon. 

Figur 6: På Madlaveien kan dagens tverrsnitt i stor grad opprettholdes (Multiconsult)   

 

6. Sidestilte kollektivfelt versus parallellført bussvei 
 

Fra Motorveikrysset til sentrum er det samtidig med åpning av Ryfast på deler av 

strekningen etablert sidestilte kollektivfelt. Sammenlignet med tidligere utgjør dagens 

sidestilte kollektivfelt gjennom Kannik en forbedring for å få bussen fram. Løsningen gir 

likevel dårligere fremkommelighet for bussen enn en fremtidig parallellført løsning vil 

gjøre. Det er flere forhold som med dagens sidestilte kollektivfelt påvirker busstrafikken 

negativt.  
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I dagenes løsning må bussen dele kollektivfeltet med høyresvingene trafikanter i alle 

kryss. Dette forsinker bussen som også har vikeplikt i rundkjøringene på samme måte 

som annen trafikk. I kollektivfeltene deler busser vegen med taxier og el-biler. På 

grunn av kort avstand mellom de ulike kryssene i Kannik blir strekningen med 

kollektivfelt begrenset. Dette gjelder spesielt i retning vestover ut av Stavanger 

sentrum.  

Multiconsult har laget en trafikksimulering for Bussveien. Figur 11 på neste side viser 

hvordan trafikken flyter gjennom Kannik med dagens sidestilte kollektivfelt og med 

dagens trafikk. Figuren viser gjennomsnittlig kjørehastighet med ulike fargekoder etter 

hvor raskt det går. Grønn farge er relativt raskt, mens jo rødere det blir jo saktere går 

trafikken. Tallene indikerer gjennomsnittshastigheten for hver delstrekning. 

Vi kan se at trafikken går sakte inn mot rundkjøringene (rød farge). Selv om bussen 

har kollektivfelt, vil den stå i samme køen som øvrig trafikk inn mot rundkjøringene. 

Dette gjelder ut på Madlaveien fra Olav Vs gate, gjennom krysset ved Løkkeveien, og i 

rundkjøringen på E39 ved Motorveien mot øst. 

I signalanlegget ved Holbergs gate er det i dag ikke tilstrekkelig bussprioritering. Ved 

stor belastning av annen trafikk vil bussen få rødt lys. I de neste kapitlene er kryssene 

beskrevet med utgangspunkt i dagens situasjon med sidestilte kollektivfelt og 

sammenlignet med en fremtidig løsning med parallellført bussvei på Madlaveien 

gjennom Kannik. Bakgrunnen for stengingen av Wessels gate er også beskrevet. 

Figur 11: Trafikksimuleringer av hastighet i rush (Multiconsult)  
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7. Endringer i kryssene på nordsiden - langs Bussveien  

7.1 Teaterkrysset 
I krysset Madlaveien/Muségata/Olav Vs gate er det i dagens løsning en rundkjøring 

hvor bussen har vikeplikt for annen trafikk. Rundkjøringen opprettholdes som i dag. I 

tillegg får bussen bedre fremkommelighet med eget filterfelt til og fra Olav Vs gate. 

Bussen som kommer fra vest og skal svinge til venstre i rundkjøringen ved Rogaland 

teater blir ikke lenger til hinder for annen trafikk som kommer fra Bergelandstunnelen. 

Når Olav Vs gate blir etablert som kollektivgate vil trafikkmengden i denne gaten gå 

mye ned. Dette gir også bedre trafikkavvikling fra Bergelandtunnelen og fylkesveg 44. 

 

Figur 12: Teaterkrysset med filterfelt for bussen (Multiconsult) 

Olav Vs gate er i Sentrumsplanen - kommunedelplan for Stavanger sentrum 2019-

2034, planlagt stengt for gjennomkjøring. Adkomst til parkeringsanlegget på 

Jernbanelokket blir opprettholdt som innfartsparkering for Stavanger sentrum. Det skal 

vurderes å endre på adkomsten til parkeringsanlegget for St. Olavskvartalet slik at 

denne trafikken ikke går i Olav Vs gate/ Bussveien.   

7.2 Løkkeveienkrysset 
I krysset Madlaveien/Løkkeveien har bussen i dag vikeplikt for annen trafikk i 

rundkjøringen. I tillegg deler biler som skal til høyre i Løkkeveien kollektivfeltet med 

bussen når de kommer fra sentrum og Bergelandstunnelen. Med parallellført bussvei 

blir dette krysset signalregulert. Bussen blir prioritert og vil ikke ha nevneverdig 

forsinkelse gjennom krysset. Bussen blir ikke stående i kø sammen med annen 

saktegående trafikk som skal til høyre inn Løkkeveien, som den gjør med sidestilte 

kollektivfelt. 

Venstresvingen til- og fra Løkkeveien tas ut for å gjøre krysset mer effektivt. Trafikken 

som går på Madlaveien får bedre avvikling enn i dag, da den går samtidig med 

bussen. Det gir mindre kø tilbake til E39 (Norconsult, 2019).  
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Det vil bli noe redusert trafikkavvikling fra Løkkeveien inn på Madlaveien på grunn av 

den strenge bussprioriteringen gjennom krysset. Sannsynligvis har dette en avvisende 

effekt, slik at trafikkbelastningen blir mindre på Løkkeveien mot Madlaveien enn i dag. 

Trafikanter fra nedre Eiganes-området som likevel vil benytte Løkkeveienkrysset som 

adkomst til Madlaveien får ca. 900 meter ekstra kjørelengde mot Stavanger sentrum, 

da de ikke kan svinge til venstre i Løkkeveienkrysset. De må kjøre opp og snu i 

Motorveienkrysset. Det finnes alternative kjøreruter for disse trafikantene.  

Trafikanter på Madlaveien fra vest som vil svinge til venstre inn Løkkeveien, må kjøre 

ned til Teaterkrysset og gjøre en u-sving. Dette er ca. 300 meter omvei. Krysset blir 

likevel mer effektivt med denne løsningen, til nytte for både buss- og biltrafikken. 

Trafikkavviklingen blir bedre, og lengden på kø tilbake til E39 blir redusert. 

7.3 Motorveienkrysset 
I krysset mellom Madlaveien og E39 er det i dag rundkjøring der bussen har filterfelt 

(bypass) i retning vest, og vikeplikt for annen trafikk i rundkjøringen i retning øst (inn 

mot sentrum). En parallellført bussvei går helt utenom krysset i begge retninger og blir 

dermed ikke påvirket av køen fra E39 og eventuelle forsinkelser i selve rundkjøringen.  

Ryfastprosjektet har alt tilrettelagt for denne løsningen i den konstruksjonen som er 

bygget. Trafikksimuleringen viser at den fremtidige Bussveien ikke skaper forsinkelser i 

E39 krysset og på strekningen mot Holbergs gate-krysset. Parallellført bussvei vil gi 

bedre forhold også for biltrafikken i dette krysset.   

Figur 13: Krysset E39 Motorveien/Madlaveien med buss som passerer i filterfeltet (Multiconsult) 

7.4 Holbergs gate - krysset 
Krysset Madlaveien/Holbergs gate er signalregulert i dag og blir signalregulert også 

med parallellført løsning. Bussen har i dag en viss prioritering, men må dele 

kollektivfeltet med annen trafikk som skal til høyre. I parallellført løsning prioriteres 

bussen i større grad og blir ikke hindret av annen trafikk som skal inn Holbergs gate. 

Trafikktellinger etter åpning av Ryfast viser en halvering av antall kjøretøy som 
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kommer fra Motorveikrysset og svinger inn Holbergsgate nord. Annen trafikk som 

kjører gjennom krysset har stort sett samme avvikling som i dag.Trafikken som skal 

rett fram på Madlaveien får god avvikling fordi den går samtidig med busser på 

Bussveien.  

Venstresvingen inn Holbergs gate fra øst er tatt ut for å gjøre krysset mer effektivt. 

Denne trafikken kan kjøre via Tjensvollkrysset og benytte avkjørsel fra gamle E39 på 

nedre Stokka for å komme til Holbergs gate fra nord, eller andre kjøreruter for å 

komme til sitt reisemål. 

Etter åpning av E39 Eiganestunnelen har det blitt en stor reduksjon av trafikk i 

Tjensvollkrysset. Dette kan benyttes i stedet for Holbergs gate som adkomst til 

Madlaveien.  

7.5 Wessels gate 
Wessels gate er vist stengt i forslag til reguleringsplan for parallellført bussvei gjennom 

Kannik, først og fremst fordi det ikke kan gå annen trafikk på Bussveien. Dersom en 

skulle holde Wessels gate åpen, måtte en ha et lyskryss her for å slippe biltrafikken inn 

på Madlaveien. Det er ikke mulig uten store ulemper for buss og annen trafikk. Det er 

nesten ikke trafikk som skal inn i Wessels gate fra Madlaveien (til høyre). Det er kun 

mulig å svinge til høyre fra Wessels gate ut på Madlaveien i dag.  

Ved Wessels gate kommer en ny holdeplass (stasjon). Stasjonen er lett tilgjengelig fra 

St. Olav videregående skole, og gir et godt busstilbud for elever og ansatte der. Når 

adkomst fra Wessels gate til Madlaveien stenges blir det ikke mulig å kjøre igjennom 

boligområdet og biltrafikken reduseres, noe som gir god miljøgevinst for beboerne der. 

Wessels gate er ikke en del av hovedvegnettet i Stavanger sentrum. Målpunktene i 

denne enden av gaten kan nås på andre måter via øvrig kommunalt vegnett. 
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Figur 14: Holdeplassen ved Wessels gate (Multiconsult) 

Trafikkregistreringer viser at i underkant av 300 biler kjører ut av Wessels gate i 

rushtiden. Ca. 70 % av disse skal inn på E39 mot sør, mens de resterende 30 % skal 

vestover mot Madla, Sunde og E39 mot nord.  

Trafikkberegningene antar at ca. 50 % av trafikken fra Wessels gate vil forflytte seg 

over på Løkkeveien og at de resterende 50 % finner andre kjøreruter til sitt 

bestemmelsessted. Det er aktuelt for trafikantene å benytte Misjonsveien eller Øvre-

/Nedre Stokkavei og gamle E39 dersom de skal inn på nye E39 mot nord eller sør 

(Norconsult, 2019).  

7.6 Orknøygata 
Orknøygata stenges mot Madlaveien fordi en ikke kan benytte Bussveien som 

adkomst til eiendommer. Trafikanter som ville benyttet Orknøygata som adkomst til og 

fra Madlaveien må da kjøre via Munkehagen og Erling Skjalgssons gate for å komme 

ut på hovedvegnettet.  

En alternativ løsning kan være å åpne forbindelsen mellom Orknøygata og Færøygata 

som i dag er gang- og sykkelveg. Da kan trafikken fra Orknøygata kjøre via Olav 

Nilssons gate til Eiganesveien og derfra ut på overordnet vegnett.  

8. Endringer i kryss på sørsiden av Madlaveien 
 

På sørsiden av Madlaveien er det to kommunale gater som må stenges inn mot 

Madlaveien mellom E39 og Mosvannsparken. Det er Kannikgata som ligger for nært 
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rundkjøringen til E39 og Lars Vaages gate som må stenges for å sikre trygge forhold 

for gående og syklende som skal krysse Madlaveien i det lysregulerte gangfeltet.  

Videre vil Nedre Torfæus gate envegsregulert inn fra Madlaveien. På grunn av dårlig 

sikt i dette krysset vil det ikke bli tillatt å kjøre ut på Madlaveien.  

9. Endringer av avkjørsler på begge sider av Madlaveien 
 

På begge sider av Madlaveien mellom rundkjøringen til E39 og Mosvannsparken vil 

noen private avkjørsler stenges for å ivareta trafikksikkerheten. Enkelte av disse rygger 

i dag ut på Madlaveien. De som får stengt avkjørselen sin får ny adkomst til eiendommen 

og må kjøre ut på Madlaveien via en av de kommunale gatene i området.  

10.  Overføring av trafikk til andre veier og gater  
 

Resultatene fra trafikksimuleringene viser at innføringen av sidestilte kollektivfelt og 

videre parallellført bussvei, tilsvarer omtrent en halvering av kapasiteten på denne 

delen av Madlaveien i forhold til situasjonen før Ryfast åpnet. Samtidig gir Ryfast og 

E39 Eiganestunnelen effektive forbindelse til næringsområdet på Forus.  

Antall kjørefelt for øvrig trafikk i Kannik er redusert fra fire til to felt langs riksveg 509 / 

fylkesveg 509. Omleggingen fra sidestilte kollektivfelt til parallellført bussvei vil dermed 

i mindre grad påvirke trafikkavviklingen, men forbedre fremføringen av bussen. 

En del bilister har allerede endret reisevaner etter innføring av sidestilte kollektivfelt i 

Kannik. Det er grunn til å tro at adkomstveier til sentrum, som fylkesveg 44, Muségata, 

Stokkaveien, Eiganesveien og Randabergveien får noe økt trafikk, særlig i rushet. 

Innføring av parallellført bussvei kan føre til ytterligere avvisning av trafikk i Kannik, 

men i mindre målestokk. Det er i første rekke trafikken fra Løkkeveien og Wessels gate 

til Madlaveien fra Bergelandstunnelen som blir noe berørt av tiltaket.  

11. Hvordan øvrige bussruter påvirkes av parallellført bussvei  
 

Busser fra blant annet Tasta, Våland og Storhaug får ikke egne kollektivfelt gjennom 

Kannik når Bussveien åpnes. Fra Bussveien ved Teaterkrysset sluses busser fra/til 

Våland på en effektiv måte inn- og ut av Bussveien. 

Busstrafikken til og fra Tasta på Løkkeveien blir ikke forsinket mer enn i dag da 

Løkkeveien-krysset med parallellført løsning opprettholder dagens avviklingskapasitet 

for trafikk inn mot Madlaveien på grunn av redusert trafikk. Dersom det oppstår kø på 

Løkkeveien helt tilbake til Arne Rettedals gate, kan tiltak utføres for å prioritere bussen 

(Norconsult, 2019). Rogaland fylkeskommune ser på tiltak som kan gi økt 

fremkommelighet også for øvrige bussruter. Bussveien-busser skal ha holdeplasser i 
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Jernbaneveien. Rogaland fylkeskommune jobber kontinuerlig med å forbedre 

rutestrukturen for alle bussreiser slik at bussene i minst mulig grad får forsinkelser.  

Busser i Wessels gate med tilliggende områder blir ikke negativt påvirket av prosjektet.   

12. Andre forhold som påvirkes 

9.1 Handel 
Rogaland fylkeskommune har ikke registrert næringsvirksomhet langs nordsiden av 

Madlaveien kun med adkomstmulighet fra Madlaveien. I Kannik-området finnes noen 

virksomheter som har naturlig adkomst fra de planlagt stengte Kannikgata og Wessels 

gate. 

 

Figur 15: Wessels gate og Kannikgata stenges 

Når Kannikgata og Wessels gate stenges går den mest hensiktsmessige adkomsten til 

dette området fra Stavanger sentrum via Eiganesveien og nordre del av Wessels gate i 

stedet for via Madlaveien. Området har i dag gode sykkel- og gangforbindelser inn mot 

sentrum. Lokalt vil det gi et godt transportløsning.  

Gatestruktur og veisystem gir flere alternative kjøreveger ut av området. Det gjør at 

trafikken i større grad kommer til å fordele seg, slik at belastningen på omkringliggende 

gater ikke blir særlig større enn i dag.  



Parallellført bussvei sentrum–Mosvatnet 19 

 

Figur 16: Alternativ kjørerute ved stengt Wessels gate og Kannikgata 

9.2 Varelevering 
Varelevering i Kannik-området planlegges som i dag. Det forutsettes at varelevering i 

Olav Vs gate går på Bussveien i krysset mellom Olav Vs gate og Jernbaneveien.  

9.3 Utrykningskjøretøy 
Bussveien åpner for at utrykningskjøretøy får en parallell vei som kan benyttes ved 

behov. Det blir koplinger til ordinært vegnett i kryssene, slik at utrykningskjøretøy kan 

komme seg inn- og ut av Bussveien. Alle kryssene er slik utformet at også 

brannvesenet sine kjøretøy kan komme fram. Wessels gate kan være stengt for trafikk 

mot Madlaveien, men likevel åpen for utrykningskjøretøy. 

 

13. Konklusjon 
 

Basert på vurderinger som kommer frem i dette notatet anbefaler Rogaland 

fylkeskommune parallellført bussvei som fremtidens trafikksystem på strekningen fra 

Olav Vs gate til Mosvatnet. Parallellført bussvei vil dekke behovet for presis og 

behagelig bussreise på Madlaveien gjennom Stavanger sentrum, og kan etableres 

uten særlige inngrep i nærliggende bebyggelse og stort sett innenfor dagens veiareal. 
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