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1. INNLEDNING 

1.1. PLANLEGGINGSPRINSIPPER SIKRER ET OPTIMALT 

TILBUD 

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. 

Rogaland fylkeskommune og Kolumbus arbeider løpende med å tilpasse kollektiv-

tilbudet til markedet. Det er for tiden et spesielt fokus på utvikling av effektive 

kollektivforbindelser og god framkommelighet for buss i de overordnede traséene 

i byområdene. Bussveien er et kjerneeksempel. Med 50 km dedikert busstrasé får 

Nord-Jæren den lengste samlede BRT-strekning i Europa. 

 

 

 

Hva er Bus Rapid Transit (BRT)? 

Bussveien innebærer en ny måte å tenke busstransport på, der grunntanken er «tenk 

bane, kjør buss».  Konkret innebærer dette blant annet at Bussveien skal ha: 

› Forsinkelsesfri fremkommelighet, noe som både sikrer høy reisehastighet og et 

kollektivsystem  

passasjerene kan stole på 

› En rettlinjet trasé, som gir passasjerene en komfortabel reise 

Høye arkitektoniske kvaliteter, som gjør at Bussveien kan integreres som en attraktiv del 

av bybildet og fremme god byutvikling 
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1.2. FORMÅL 

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 notatet beskriver noen av de prinsippene som ligger til grunn for 

planleggingen av kollektivtransporten i Rogaland. Notatet innebærer ingen endring 

av praksis, men har til hensikt å gi en felles forståelse av planleggingsprinsippene 

som ligger til grunn. Dette dreier seg om faglig anerkjente prinsipper for god areal- 

og transportplanlegging. 

1.3. PRINSIPPENE PRIORITERER KUNDENES BEHOV 

Prinsippene blir gjennomgått i kapittel 5. 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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2. TRANSPORTBEHOVET I ROGALAND 

Rogaland fylke hadde i 2016 ca. 470.000 innbyggere. De største 

befolkningskonsentrasjonene er på Nord-Jæren (ca. 245.000 innbyggere) og 

Haugesund/Karmøy/Tysvær (ca. 90.000 innbyggere). Disse to hovedsentrene i 

regionen dekker rundt 60 prosent av fylkets innbyggere, og har i løpet av de 

seneste årene også hatt den høyeste befolkningsveksten med hhv. 30 prosent og 

20 prosent siden år 2000. 

Den store veksten i byområdene har imidlertid skjedd uten god samordning med 

kollektivtrans¬portsystemet. Dette ser vi blant annet ved at andelen boliger og 

sysselsatte som er lokalisert i nærheten av en hovedrute for kollektivtransport er 

redusert. For å bøte på konsekvensene av etablering av transportintensive 

reisemål utenfor hovedkollektivårene, er det opprettet et utstrakt kollektivtilbud 

med mange ekstraruter bl.a. i rushtiden. Dette er ineffektiv ressursutnyttelse. 

SSBs prognoser tilsier en fortsatt befolkningsvekst konsentrert i byområdene. De 

to byområdene dekker klart størstedelen av både dagens og fremtidens 

transportbehov og utgjør dermed hovedgrunnlaget for kollektivtrafikken. 
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Figur 1: Utbredelse av byområdet på Nord-Jæren i forhold til Amsterdam. Illustrasjonen understreker 

Nord-Jærens trafikale utfordring - spredt bebyggelse. Mens det på Nord-Jæren (det gule område) 
bor omkring 240.000 innbyggere har Amsterdam ca. 900.000 innbygger 
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3. PLANRAMMER FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

Med tanke på regionens vekst og de trafikale utfordringene som følger, er det 

vesentlig hvilken rolle kollektivtrafikken skal spille i framtiden, og hvilke rammer 

de gjeldende planer setter for den. Her slår både nasjonale og regionale planer for 

Rogaland fast at miljøvennlig og bærekraftig transport må styrkes i byene i 

framtiden. I grunnlagsdokumentene til NTP (2018-2029) står det blant annet 

"Mobilitet er avgjørende for moderne byområder, men mobiliteten må i framtiden 

i vesentlig større grad tas med miljøvennlige transportformer. Veksten i 

persontransporten skal tas med gåing, sykling og kollektivtrafikk."  

Dette understreker et ambisjonsnivå i tråd med Klimaforliket – at biltrafikken ikke 

må vokse, og viser samtidig til et mål om at mobiliteten skal styrkes. Skal dette 

målet nås er det essensielt at det settes fokus på miljøvennlige løsninger i 

planleggingen av både by, infrastruktur og kollektivtrafikk. Dette ligger også som 

forutsetning i Bypakke Nord-Jæren, som har som hovedmål å: 

› Sikre 0-vekst i personbiltrafikken på Nord-Jæren

› Skape god framkommelighet for alle trafikantgrupper, med hovedvekt

på kollektivtransport, sykkel og gange, samt yrkestransport

Dette skal blant annet nås ved å tilby et attraktivt kollektivtilbud. Utviklingen av 

byene må derfor skje innenfor eksisterende byområder. En framtidig fortetting 

innenfor eksisterende byområder vil implisitt bidra til å styrke kollektivtrafikken. 

Kundegrunnlaget vil vokse i takt med at flere flytter inn på samme areal, og det 

etableres klarere korridorer hvor kollektivtrafikken kan prioriteres. 

For å imøtekomme transportutfordringene og konkretisere løsninger, er det 

utarbeidet en samferdselsstrategi for Rogaland. Dette vil ikke være en plan etter 

prosesskravene i plan- og bygningsloven, men skal vedtas av fylkestinget og 

fungere som et bindende dokument for fylkeskommunens arbeid innenfor 

samferdsel. 

Strategien skal angi retningen og sette premissene for utvikling av 

samferdselssektoren. Målene som settes vil være i samsvar med 

nasjonale/regionale føringer. Dokumentet vil beskrive hvordan de enkelte 

transportsektorene skal bidra for å nå målene som settes i selve planen. 

Strategidokumentet vil også si noe om hvilken rolle de ulike transportsektorene 

skal ha i forhold til hverandre. Samferdselsstrategien vil gjelde parallelt med NTP 

(2018-2029). 

Det er viktig at både byutvikling og utvikling av kollektivtrafikken støtter opp om 

målene i Samferdselsstrategien. Byene skal fortettes og den kollektive 

trafikkbetjeningen skal styrkes i de fortettede byområder. 
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4. KOLLEKTIVTRAFIKKEN I DAG OG

VEIEN VIDERE

4.1. KOLLEKTIVTRANSPORTEN 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. 

4.2. RUTEPRODUKSJON, TILSKUDD OG 

PASSASJERUTVIKLING 

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.  

Større busser innebærer at kapasiteten er omtrent doblet i Sør-

Rogaland i perioden 1986 - 2016 selv om rutekilometer ikke har økt 

like mye. 

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. 
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Figur 2: Utviklingen i antall reiser med buss i Rogaland, fordelt på Haugalandet, Sør-Rogaland og 
andre (Ryfylke). 

Figur 3: Utviklingen i rutetilbudet (antall vognkilometer) i Rogaland, fordelt på Haugalandet, Sør-
Rogaland og Ryfylke. 
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4.3. DE VIKTIGSTE UTVIKLINGSTREKKENE 

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

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. 

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

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. 
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Figur 4: Utviklingen i fylkeskommunalt tilskudd til drift av bussruter, målt i faste priser 

 

Arealbruk 

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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Figur 5: % vis endring pr år for befolkning, rutekm og reiser, Sør–Rogaland. I tillegg til at 

ruteproduksjonen er økt har innsetting av større busser i sum bidratt til at tilbudt 
passasjerkapasitet er doblet fra 1986 til 2016 

Figur 6 % vis endring pr år befolkning, rutekm og reiser, Nord-Rogaland. 



SIDE 13 



SIDE 14 

5. NORD-JÆREN: BUSSVEIEN LEGGER

FØRINGER FOR FRAMTIDENS

KOLLEKTIVLØSNING

5.1. 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.  
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5.2. DRIFT OG PASSASJERTALL 

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. 

Til tross for dette er antall passasjerer pr. rutekilometer lavere enn i mange 

sammenlignbare byområder.  

Det er ved flere anledninger forsøkt å øke kollektivandelen gjennom forbedringer 

i rutetilbudet. En omfattende omlegging og forenkling 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. 
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5.3. 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

Figur 7
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6. 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. 

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. 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. 

Rutetilbudet fra 2016 - 2023 er 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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7. HAUGESUND: ENKEL OG BILLIG

KOLLEKTIVTRAFIKK

7.1. BAKGRUNNEN 

Fylkeskommunen/Kolumbus overtok ansvaret for planleggingen av 

kollektivtrafikken på Haugalandet i 2006. I den forbindelse ble rutene 

markedstilpasset og lagt om. Endringene førte til at en mangeårig nedgang i antall 

passasjer ble snudd. Over ett par år økte antall reiser med 13-14 %.  

I ettertid falt imidlertid antall passasjerer igjen og en lav kollektivandel (3,2 %) 

gjorde det nødvendig å iverksette nye tiltak. Rutene ble igjen effektivisert og 

markedstilpasset i 2015.  

Endringene omfattet en rekke tiltak på by- og forstadsrutene i Haugesund. 

Essensen var å konsentrere ressursene på hovedruter som hadde potensiale for 

passasjervekst. Passasjervolumet kunne ikke forsvare den omfattende 

flatedekningen som tilbudet til da hadde hatt. Flatedekningen ble derfor redusert 

og frekvensen økt på tyngre relasjoner. I tillegg ble det utarbeidet lettfattelige 

rutetabeller.  

7.2. MÅL 

Det overordnede målet med omleggingen var å få flere passasjerer ved å målrette 

ressursene og betjene markedspotensialet bedre. Dette er skjedd gjennom en 

prioritering av bybusstilbudet i Haugesund og på Karmøy. 

Kort tid etter at rutene ble lagt om ble det satt i gang et toårig forsøk med lavere 

takster - 10 kroner for en enkeltbillett og 350 kroner for en månedsbillett på 

byrutene i Haugesund. Forsøket startet opp sammen med en generell forenkling 

av takststrukturen i hele fylket.  

Forsøket og ruteomleggingen har så langt gitt en kraftig vekst i antall reiser. 

Takstforsøket må sees i sammenheng med veldig lav kollektivandel med praktisk 

talt ingen arbeidsreiser og ledig kapasitet i rutenettet. Tiltaket innebærer at et 

bybusstilbud i Haugesund har livets rett, men kan ikke nødvendigvis overføres til 

et byområde som Nord-Jæren med en høyere kollektivandel. 
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7.3. DAGENS NETT 

Dagens hovedtilbud i Haugesund består av bybusser og forstadsruter til Karmøy 

og Tysvær. 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. 

7.4. 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.  

7.5. LANGSIKTIG UTVIKLING 

Med omleggingen i 2015 er kollektivnettet i Haugesund lagt til rette som grunnlag 

for fremtidens kollektivnett.  

Figur 8 Busstop Bytunet i Haugesund 
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Under. Statistikk som viser utviklingen i reiser med buss på Haugalandet. 

Figuren under og i midten. Statistikk som viser virkelig passasjerutvikling og 
trendutviklingscenarier 2014-2017 for bybussen i Haugesund (rute 1,2,5). 
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8. PRINSIPPER FOR UTVIKLING AV 

KOLLEKTIVNETTET 

8.1. KUNDENES BEHOV 

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. 

Kollektivtrafikken baseres på disse hovedprinsippene: 

 

A. Enkelt kollektivtilbud 

B. Prioritert frekvens i hovedkorridorer 

C. Høy framkommelighet – ingen omveier 

D. Faste og taktede rutetider 

E. Helpendelruter gjennom sentrum/knutepunkter 

F. Sterke knutepunkter 

G. Samordning av kollektivtrafikk og byutvikling 

H. Integrert mobilitet – den sømløse reise 

 

Prinsippene danner grunnlaget for fremtidig utviklingen av den kollektive 

trafikkbetjeningen 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 forhold kan likevel gjøre det vanskelig eller umulig å implementere alle 

prinsippene fullt ut i alle situasjoner. 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. 
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8.2. A: ENKELT KOLLEKTIVTILBUD 

HVORFOR? 

Enkelhet er et viktig kriteria for god kollektivtransport. Tilbudet må være lett å 

bruke for passasjerene. Enkelhet er samtidig en forutsetning for enkel 

kommunikasjon og markedsføring. Dette er spesielt viktig for kundegruppen som 

ikke kjenner kollektivtilbudet. Dette er en gruppe som skal overbevises om at det 

finnes andre muligheter enn bilen. Det skal være naturlig å velge bussen. Jo 

mindre passasjerene skal tenke over hvordan de kommer fra A til B, desto bedre. 

HVA KAN GJØRES? 

Antall ruter, rutevarianter, forgreininger og sløyfer bør minimeres. Dette gir 

passasjerene lettere overblikk over bussrutene, og bidrar til at det blir mulig å øke 

frekvensen på de enkelte rutene. De samme hovedrutene og busstoppene bør 

brukes til alle formål – hele døgnet. Med oppdeling i eks. rushtilbud, dagtilbud og 

nattbuss skal passasjerene forholde seg til flere ruter, holdeplasser og kjøreplaner, 

noe som kompliserer reiseplanleggingen. Aspektene letter samtidig formidlingen 

og gjør det mulig å lage lettforståelige tidstabeller og kart. 

En måte å styrke enkelheten på er å skape klare busskonsepter med enkle 

hovedtrekk som passasjerene kan identifisere seg med. Busskonseptene kan 

brukes til å formidle avvik i eksempelvis stoppmønster og driftsperioder, som det 

kjennes fra X-bussene. Alternativt kan de signalisere høy frekvens eller kvalitet 

slik som med Bussveien og A-bussene i København og Aarhus. 

UTFORDRING 

Enkelheten utfordres ofte når byen utvikles. Det kan medføre behov for 

forgreininger, ruteoppdeling, omveier eller sløyfebetjening av det nye området. 

Målrettet byutvikling hvor det legges til rette for sentral betjening med 

kollektivtrafikk er dermed viktig for enkelheten. Tilsvarende gjør ønsker om 

bredere flatedekning ofte rutenettet mer komplisert. Omveiskjøring, linjevarianter 

og forgreininger eller sløyfer i endene – noe som gir høyere flatedekning reduserer 

kvaliteten av nettet. Det blir mer komplekst for passasjerene, og vanskeligere å 

formidle tilbudet på en enkel måte. 
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Figur 9: 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 tidtabell fra 2012). 

BEST-CASE-ERFARINGER 

Rogaland fylkeskommune/ Kolumbus arbeider fortløpende med å forenkle tilbudet, 

informasjonen og markedsføringen. Forenklingen er dermed et bærende element 

både i omleggingen av bussdriften i Haugesund og i Bussveien på Nord-Jæren. For 

Nord-Jæren er omleggingen i 2003 et godt eksempel. Her ble 80 ruter til 44, og 

antall fotnoter i ruteheftet ble redusert med 90 %. 

Et annet eksempel på forenkling er Kolumbus sitt forsøk med døgndrift (hele uka) 

på en rekke ruter. Døgndrift innebærer at passasjerene alltid kan forholde seg til 

det samme tilbudet og rutestrukturen. Dette gir neppe fulle busser på 

nattavgangene, men forenklingen gjør at det samlede tilbudet blir mer attraktivt. 

Samtidig arbeides det fortløpende med å forenkle informasjonen og rammene for 

kollektivreisen. Et eksempel på dette er forenklingen av takstsystemet, hvor 

antallet takstsoner ble redusert fra 136 til 5. 

CASE-EKSEMPEL 

R-nettet: Det regionale hovednettet på Sjælland, Danmark

R-nettet er kjennetegnet med enkelhet både

i kjøreplaner, formidling, frekvens og

sammenheng. Nettet ble etablert i 2010/11

ved å prioritere ressurser til de regionale

hoved korridorene fra linjer med lavere

benyttelse.

Samtidig ble hovedlinjene rettet ut og 

forenklet og sammenhengen med tog ble 

prioritert. Fast halvtimesdrift med faste 

minuttall i dagtimene og timesdrift kveld og 

weekend gjør det samtidig enkelt å bruke og 

lett å huske for passasjene.  

Figur 10 Det regionale hovednettet 

på Sjælland, Danmark 
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Tilbudet blir i dag markedsført som høykvalitetstilbudet utenfor København og fremheves 

over den øvrige kollektivtrafikken med særskilt fargetema og "R-logo". Nettet er blitt en 

stor passasjermessig suksess. Antall påstigende på det regionale nettet steg således fra 3 

til 4 mill. påstigende årlig som følge av omleggingen.  

 

CASE-EKSEMPEL 

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 

BIeikemyr som etter planen skal erstattes av to pendelruter når videre boligbygging i 

nordre bydel i Haugesund 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 

Figur 11 Rutetilbud på Kvernevik henholdsvis 2016 og 2023 

Figur 12 Rutetilbud i henholdsvis Bogafjell, Skaarlia og Viste 
Hageby 
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kompleksiteten, gir økte driftskostnader for fylkeskommunen, lengre gangavstand og økt 

reisetid for passasjerene. 

8.3. PRIORITERT FREKVENS I HOVEDKORRIDORER 

HVORFOR? 

Frekvens er avgjørende for kvaliteten på kollektivtrafikken. Antall avganger 

påvirker sannsynligheten for at bussen passerer når man har bruk for den. 

Frekvensen har derfor stor innflytelse på transportmiddelvalget. Både når det 

gjelder planlagte reiser og ikke minst når reisetidspunktet ikke ligger helt fast – 

når et møte trekker ut eller når en ikke helt vet når en skal hjem.  

Med høy frekvens er det større sannsynlighet for å finne en avgang som passer. 

For passasjerene gir det trygghet å vite at en ikke er bundet til å nå én bestemt 

avgang. Dette er også bilens store styrke, da den jo nettopp er fleksibel og klar til 

å kjøre akkurat når den reisende ønsker. 

Frekvensen påvirker også reisetiden. Både ventetid på stoppestedet, men også 

ventetiden i forkant f. eks hjemme (skjult ventetid). Hvis den reisende ankommer 

et stoppested med kvarters avganger på et vilkårlig tidspunkt, vil det med fast 

kvarters avgang i gjennomsnitt være 7-8 minutter til neste avgang. Med færre 

avganger økes ventetiden, og den samlede reisetiden blir tilsvarende lenger. 

Frekvens er en særlig viktig parameter for å skape gode omstigninger. Det er klart 

lettere å planlegge en omstigning når rutene har høy frekvens, faste minuttall og 

enkle tidtabeller. Høy frekvens bidrar til å redusere sårbarheten i bussbyttet, da 

konsekvensen av å miste den ønskede bussen er mindre. 

Prioritering av frekvensen på utvalgte strekninger gjør at 

framkommelighetsinvesteringer kan målrettes mot disse strekningene og dermed 

gi større nytte.  

HVA KAN GJØRES? 

Generelt skal områder med høyt transportbehov prioriteres ressursmessig. Et godt 

høyfrekvent tilbud her gir større grunnlag for å tiltrekke nye passasjerer enn steder 

med lavt transportbehov. 

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 
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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. 

Figur 13: Ved å legge to nesten parallelle ruter sammen til én, der hvor transportbehovet er størst, 
får flest mulig nytte av en høyere frekvens, mens noen må gå litt lenger til stoppestedet. 

Figur 14: 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) 

BEST-CASE-ERFARINGER 

Tankesettet med å prioritere ressursene var grunnleggende både i 

bussomleggingen i Haugesund i 2015, de store bussomleggingene på Nord-Jæren 

i 2003 og 2016, samt i den kommende Bussveien. Alle tre er eksempler på at antall 
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ruter og omveier er redusert. Tilbudet er prioritert på færre klare akser, hvor 

investeringer i infrastruktur dermed blir mer lønnsom. 
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CASE-EKSEMPEL 

A-busser i Ringsted, Sjælland, Danmark

Ringsted kommune på Sjælland realiserte i 

desember 2009 en bussplan som prioriterte 

bortimot størstedelen av bybussressursene ved å 

oppgradere linje 401 til 401A. 

Løsningen var prinsipielt den samme som i nettet 

av A-busser i København – å samle ressursene på 

få ruter og tilby direkte, hurtige og hyppige reiser 

til så mange som mulig. Ruten skapte en sterk 

nord-sydgående forbindelse med kvarters drift i 

dagtimene, og gode korrespondanser til tog og 

andre busser på Ringsted stasjon. Ruten ble i høy 

grad hele byens buss og dekket mer enn 

halvparten av alle innbyggerne, to tredjedeler av 

de ansatte og nesten alle studieplasser innenfor 

600 meter.Omleggingen i 2009 ble en stor 

passasjermessig suksess, og den nye A-bussen ga 

en markant passasjerøkning. De samlede 

passasjertallene på de kommunale rutene steg 

med cirka 45 prosent fra 2009 til 2011 på tross av 

at driften samlet sett kun ble økt med cirka 6 prosent. 

CASE-EKSEMPEL 

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.

Figur 16 Rutetilbud i Vormedal henholdsvis før og etter endring i 2015 

Figur 15 Rute 401 og 401A i 
Ringsted, Sjælland, Danmark 
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8.4. HØY FRAMKOMMELIGHET – INGEN OMVEIER 

HVORFOR? 

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.  

Reisetiden påvirkes av frekvensen gjennom vente- og byttetid. Det er imidlertid 

også viktig å gjøre selve kjøretiden for bussen så kort som mulig. Kundene 

verdsetter en hurtig reise samtidig som korte kjøretider gir lavere driftsutgifter. 

Reduksjon av kjøretiden gir dermed en dobbelteffekt for driftsøkonomien - flere 

passasjerer (høyere inntekter) og reduserte driftskostnader. 

Regularitet er imidlertid minst like viktig som kjøretiden. Køkjøring medfører ofte 

stor variasjon i kjøretiden, noe som gir usikkerhet hos passasjerene. Er det mulig 

å stole på rutetabellen og kan den reisende være sikker på å nå fram til det 

ønskede tidspunkt? Noen ganger passer det, og andre ganger er bussen så sterkt 

forsinket at man mister bussen videre. Med høy framkommelighet reduseres denne 

usikkerhetsfaktoren, og passasjerene (lærer at de) kan stole på kjøretiden i 

rutetabellen. 

HVA KAN GJØRES? 

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

Dette hjelper til å sikre en effektiv kollektivtrafikk og en reisetid som er mer 

konkurransedyktig i forhold til bilen. De to første punktene kan samtidig bety at 

noen får lengre gangavstand til stoppestedet, særlig i tynt befolkede områder. 

Sparte ressurser fra den reduserte kjøretiden kan derfor med fordel brukes til 

eksempelvis høyere frekvens. Dermed må noen passasjerer gå litt lengere, men 

de får til gjengjeld et tilbud som er bedre enn hva de ellers hadde hatt. 

Framkommelighetsforbedringer vil typisk skje som en kombinasjon av 

infrastrukturinvesteringer (kollektivfelt eller bussvei) og prioritering av buss over 

bil (eksempelvis i lyskryss, eller ved å redusere veiareal. Forbedringer i 

fremkommelighet er et viktig verktøy i arbeidet med å endre konkurranseforholdet 

mellom bil og kollektivtrafikk. 

Utfordringer Fremkommelighet er identifisert som et av hovedproblemene for 

kollektivtrafikken i Rogaland - særlig på Nord-Jæren, men også til dels i 
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Haugesund. Hvis bussen skal stå i de samme køene som bilene og samtidig betjene 

stoppesteder underveis, blir konkurranseforholdet naturlig nok problematisk. 

Vekstprognosene peker samtidig på stigende transportbehov i framtiden med bl.a. 

byvekst og de nye transportkorridorene Ryfast og Rogfast. Hvis ikke bussene 

prioriteres vil fremkommeligheten for kollektivtrafikken svekkes ytterligere. 

Løpende ønsker om å øke flatedekningen og forkorte gangavstand til stopp utgjør 

også en utfordring for reisehastigheten, da bussruter med omveier underveis dels 

blir mindre attraktive for eksisterende passasjerer og dels blir dyrere i drift. 

BEST-CASE-ERFARINGER 

Ved å styrke framkommeligheten for buss uten å gjøre det for bil, styrkes 

kollektivtrafikkens konkurransesituasjon. Dette er grunntanken i Bussveien, der 

bussen isoleres fra øvrig trafikk og prioriteres gjennom kryss. Dermed vil bilistene 

og passasjerene oppleve at bussene kjører forbi bilkøene – noe som har stor 

markedsføringsmessig betydning. Et annet eksempel på styrket framkommelighet 

finnes i Saxemarka, hvor etableringen av en ny bussvei under E39 ga mulighet for 

betydelig forenkling av rutestrukturen, og dermed også mulighet for høyere 

frekvens gjennom Saxemarka. Motsatt har utbyggingen av en rekke områder også 

satt begrensninger for busstrafikken ved ikke å legge inn en klar sentral 

busskorridor gjennom området. Eksempler på dette er Tjensvoll, Bogafjell, 

Skaarlia, Hundvåg, Kvernevik, Bleikemyr og Rossåsen-Ålgård. Her må områdene 

betjenes av ineffektive ringruter i stedet for direkte og sentral betjening. 

CASE-EKSEMPEL 

Førre/ Frakkagjerd: Flatedekning kontra reisetid 

Traseen i Førre er et godt eksempel på hvordan en mer direkte trasé med litt lavere 

flatedekning gir vesentlig raskere trasé og enklere tilbud. Langs E134 Førre-Frakkagjerd 

gikk inntil 2015 lokalruten Haugesund-Aksdal via Førre Terrasse og Førre Hageby. Dette 

ga en betydelig omvei for gjennomkjørende passasjerer samtidig som antallet påstigende 

på disse avstikkerne var begrenset. I forbindelse med vegutbygging på E134 ble det 

opparbeidet ny holdeplass på E134 med bl.a. mulighet for sykkelparkering. 

Figur 17 Rutetilbud i Førre / Frakkagjerd henholdsvis før og etter endring i 2015 
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8.5. FASTE OG TAKTEDE RUTETIDER 

HVORFOR?  

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 rutetider(dvs rutetakt) gjør også at to ruter 

kan taktes på en fellesstrekning, og slik samlet gi dobbelt frekvens. 

HVA KAN GJØRES? 

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. Taktes rutetidene på flere 

parallelle ruter optimalt, gir det mulighet for å tilby en høyere frekvens på 

fellesstrekningene, men det må samtidig avveies mot eventuelle behov for 

korrespondanse / møtetider, som mange passasjerer er avhengige av å nå. 

UTFORDRINGER  

Framkommelighetsproblemer er en vesentlig utfordring for de faste og taktede 

rutetidene. Ujevne forsinkelser gjør at bussene klumper seg sammen, noe som vil 

undergrave fordelene ved taktede kjøreplaner. Samtidig betyr køer ofte vesentlig 

lengere kjøretid i rushtid enn utenfor rushtid.  

Ønsket om å betjene bestemte steder på bestemte tidspunkt kan likeledes utfordre 

den ideelle kjøreplanleggingen. Dette kan være skoler som kun skal betjenes ved 

ringetider, eller arbeidsplasser som kunne betjenes i rushtid. Det kan også være 

ønske om å gi korrespondanse til tog. 

  

Figur 18: Th. et eksempel fra Haugesund på hvor enkelt en rutetabell med faste minuttall kan 

formidles. Tv. prinsippskisse for, hvordan taktet samspill gir høyere frekvens på fellesstrekningen. 
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BEST-CASE-ERFARINGER 

I Rogaland arbeides det allerede målrettet etter disse prinsippene for å gi best 

mulig service, enklest mulig formidling og best mulig utnyttelse av materiellet. 

Derfor er det i det store og hele faste minuttall på hovedrutene på Nord-Jæren og 

Haugesund, pluss parallellkjørende ruter. På innfartsveiene taktes de spesielt for 

å oppnå en jevnt høy frekvens. 

I dag utfordres den taktede kjøringen i høy grad av framkommelighetsproblemer, 

noe som gjør at bussene likevel klumper seg sammen. Med Bussveien løses mange 

av disse problemene, og taktingen ventes derfor å fungere bedre i framtiden. 

Figur 19 Fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken på Rv 509 Madlaveien, Stavanger
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8.6. HELPENDELRUTER 

HVORFOR? 

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 bussen 

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. 

HVA KAN GJØRES? 

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 nord-

syd vil imidlertid åpne nye reisemuligheter uten bussbytte. 

Det finnes unntak der andre interesser kan veie tyngre enn å binde sammen 

sammenbindingen. Dette gjelder bl.a. for ekstra lange ruter. Her vil eventuelle 

forsinkelser kunne bygge seg opp og smitte over på resten av ruten. Samtidig kan 

helpendelstrukturen være problematisk på ruter som i høy grad er knyttet opp mot 

faste korrespondanser på et knutepunkt – eksempelvis på en togstasjon. Her kan 

det være mer hensiktsmessig at rutene har endestasjon i knutepunktet og slik 

kunne gi optimal korrespondanse i begge retninger. 

Helpendelstrukturen må dermed overveies fra situasjon til situasjon. Her spiller 

antallet passasjerer som skifter buss naturligvis en viktig rolle. 

 

 

Figur 20: Seks enkeltruter bindes sammen til tre "helpendelruter" gjennom sentrum eller et 
knutepunkt. Dermed må færrest mulig skifte, pluss at arealbehovet til slike gjennomskjærende ruter 
i mange tilfeller er begrenset i forhold til terminerende linjer. 
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HVORDAN SIKRE GOD REGULARITET VED HELPENDELDRIFT? 

Foruten rene infrastrukturtiltak for å sikre bussene god fremkommelighet spiller 

også rutestrukturen en rolle i sikring av god regularitet. På Nord-Jæren er 

avstandene store og rutene ofte lange. Det er avgjørende at så mange ruter som 

mulig ikke har ringtraséer i endene. Slike ringer gjør at bussene ikke kan foreta 

reguleringsopphold for å ta igjen forsinkelser. 

Fig.1) Helpendelrute med ringtrasé i begge ender: Forsinkelser vil eskalere utover 

dagen og det er vanskelig å ta disse inn fordi det ikke er mulig å regulere i endene 

av ruten. 

Fig.2) Helpendelrute med ringtrasé i én ende og reguleringsopphold i andre 

enden: forsinkelser kan bli tatt igjen i rutens ene ende og forplante seg fort utover 

i ruten. 

Fig.3) Helpendelrute med reguleringsopphold i begge ender: forsinkelsene som 

måtte oppstå langs ruten vil tas igjen ved reguleringsopphold i begge ender av 

ruten og dermed reduseres ulempene. 
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LADING AV BATTERIBUSSER 

Et nytt argument for å unngå ringtraséer er at fremtidige batteribusser i de fleste 

tilfeller vil ha behov for lading på endeholdeplass. M.a.o. må bussene ha stopp for 

lading i størrelsesorden 5-20 minutter på endeholdeplass. Dette kan ikke gjøres i 

en ringtrasé da det alltid vil oppholde seg passasjerer i bussen. Alternativet vil da 

være å enten bryte den aktuelle helpendelruten til halvpendelrute (og heller lade 

på terminalen i sentrum) eller å endre rutestrukturen. 

BEST-CASE-ERFARINGER 

Denne type sammenbinding blir benyttet i flere ruter i dag, der hvor en rekke av 

hovedlinjene i Stavanger og Haugesund kjører som helpendellinjer gjennom 

sentrum. Eksempelvis fungerer den sentrale traseføringen Strandgata/ 

Sørhauggate i Haugesund som gjennomkjøring for helpendelrutene, og sikrer at 

sentrum eksponeres for passasjerene fra begge linjegrenene. 

Et unntak fra helpendellinjeprinsippet finnes på Sandnes terminal (Ruten), hvor en 

rekke enkeltradiale linjer ikke er bundet sammen til helpendlerruter. Dette skyldes 

fremkommelighetsproblematikk og krav til regularitet ved overgang til tog.  

Ved å terminere alle rutene samtidig i knutepunktet får alle passasjerer gode 

skiftemuligheter til tog og mellom forskjellige bussruter. Avhengig av 

bystrukturen, reisemønstre og andel av passasjerer som skal bytte, kan dette 

være det mest hensiktsmessige. Muligheten for helpendelruter må derfor veies for 

og imot i hver enkelt plansituasjon for å kunne tilby det produktet som passer best 

i det aktuelle tilfellet. 

Figur 21 En av tre batteribusser i Triangulum prosjektet 
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8.7. STERKE KNUTEPUNKTER 

HVORFOR? 

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? 

Omstigning er også en av de parameter der kollektivtrafikken står svakt i forhold 

til bilen, som nesten alltid kan kjøre direkte fra A til B. Forholdene for omstigninger 

må derfor styrkes for å redusere ulempene for passasjerene mest mulig.  

HVA KAN VI GJØRE? 

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. 

Samtidig må rutene prioriteres i forhold til hverandre. I knutepunkter er det ofte 

hovedrutene (eller toget) som fastlegger omstigningstider, mens de underordnede 

rutene i høy grad tilpasses. Frekvensen spiller også en avgjørende rolle. Med 

eksempelvis 10 minutters frekvens på en rute oppnås det en nettverkseffekt fordi 

det alltid vil være avganger som passer sammen. I knutepunkter med flere ruter 

med lav frekvens må det til gjengjeld prioriteres slik at ankomst- og avgangstider 

gir mulighet for omstigning. 

De fysiske rammene er viktige for passasjerenes opplevelse av bussbytte og 

ventetid. Avstanden bør være kort mellom plattformene, helst under 50 meter, så 

den reisende lett kan se bussen han/hun skal bytte til. Knutepunktet bør innrettes 

slik at ventetiden oppleves komfortabel og trygg – overdekket og sidedekket 

venteareal og belysning er viktige elementer. Det er viktig å utpeke strategiske 

knutepunkter slik at ressursene kan utnyttes mest mulig effektivt. 

Informasjon er et særlig viktig element. Manglende informasjon er ofte en kilde til 

usikkerhet for den reisende i byttesituasjoner. Målrettet informasjon og veivisning 

er da viktig, på samme måte som sanntidsinformasjon (count down) med avgangs-

tider på de forskjellige rutene kan hjelpe til å gi passasjerene trygghet i ventetiden. 
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Figur 22: Bussbytter er en viktig og uunngåelig del av et kollektivnett. Derfor må strategisk viktige 
knutepunkter identifiseres og styrkes som en del av planleggingen, slik at ulempen ved byttet 
reduseres. 

KNUTEPUNKT OG BYTTEMOTSTAND 

Figuren viser reisestrømmene med de 

viktigste kollektivrutene på Nord‐Jæren 

og derav utfordringen med å gi så mange 

kollektivreisende som mulig reise uten 

bytte. Ca 18.000 kollektivreisende pr. dag 

på Nord-Jæren bytter transportmiddel 

underveis. (Iris/Epinion) 

Markedsundersøkelser viser at 

passasjerene har en betydelig motstand 

mot å måtte bytte underveis på reisen. I 

et byområde vil det imidlertid være 

umulig å gi alle et direkte rutetilbud uten 

bytte. Det vil medføre lav frekvens og 

høye driftskostnader i forhold til 

passasjerpotensialet. Mange vil får et 

middels godt tilbud, men ingen vil få et 

virkelig konkurransedyktig tilbud. 

Faglitteraturen er rimelig samstemt i at 

en rendyrking av et hovedrutenett hvor 

flertallet reiser, kan forsvarers selv om et 

mindretall dermed får tvunget bytte på sin 

reise. I praksis vil imidlertid disse 

forholdene alltid være en konkret avveining i det enkelte tilfelle. 

Figur 23 Reisestrømmene med de viktigste 
kollektivrutene på Nord-Jæren 
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8.8. SAMORDNING AV KOLLEKTIVTRAFIKK OG 

BYUTVIKLING 

HVORFOR? 

Samordning av kollektivtrafikk og byutvikling er essensielt for å skape grunnlag 

for høykvalitets kollektivtrafikk, lavere bilandeler og for å utnytte investerte 

ressurser best mulig. Ressursene til kollektivtrafikk skal rettes mot korridorer med 

høyest transportbehov og byvekst-potensiale. Byutviklingen må samtidig være 

målrettet mot de korridorer hvor kollektivtrafikken er sterk. 

Jo mer aktivitet innenfor nedslagsfeltet til kollektivtrafikken, dess flere passasjerer 

er det mulig å tiltrekke. Samtidig kan flere aktiviteter bli nådd innenfor sykkel- og 

gangavstand. Fortetning er derfor vesentlig for å nå null-vekstmålet. 

HVA KAN GJØRES? 

Samordning mellom kollektivtrafikk og byutvikling krever både målrettet 

strategisk byplanlegning og kollektivplanlegging. 

Her har kollektivtrafikken på Nord-Jæren stukket ut framtidens hovedkorridorer. 

Korridorer som kan utvikles, men som i deres grunnformat ligger fast geografisk 

med Bussveien. Korridorene er målrettet i forhold til dagens reisestrømmer og 

inneholder samtidig vesentlig potensial for fortetning. 

Store infrastrukturinvesteringer i kollektivtrafikk tiltrekker i seg selv utvikling. 

Planmessig er det også viktig å målrette utviklingen ved å begrense byenes 

muligheter til å utvikle seg andre steder, mens attraktiviteten økes i 

kollektivkorridoren. 

UTFORDRINGER 

Samspillet mellom by og kollektivtrafikk utfordres av spredt byutvikling – særlig 

utenfor den eksisterende sentrumskjernen. Disse områdene krever 

bussforbindelser som skapes gjennom uhensiktsmessig utvikling av 

kollektivnettet. Enten gjennom omveiskjøring, oppsplitting eller sløyfekjøring på 

eksisterende ruter, eller ved å etablere ekstraruter eller rushtidsruter som trekker 

ut ressurser fra det øvrige rutenettet. Resultatet er at det samlede tilbudet blir 

ineffektivt, da passasjergrunnlaget er begrenset og bilen står sterkt i 

konkurransen.  
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ERFARINGER 

Generelt er det i de sentrale delene av Stavanger, Sandnes og Haugesund gode 

eksempler på fortetning og en arealbruk som støtter opp om kollektivtrafikken 

gjennom høyt kundegrunnlag. Vågen vgs., Jåttåvågen vgs. og høgskolen 

Stord/Haugesund i Haugesund kan i den forbindelse nevnes som eksempler på god 

lokalisering av store reisemål. 

Motsatt kan Friheim, Hestnes, Forus sørvest/nordvest, Sola Sør, Randaberg vgs. 

og Raglamyr nevnes som områder hvor lokalisering og fortetning ikke støtter opp 

om kollektivtrafikken. 

Figur 24: 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. 
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OM BEGREPET SKJULT VENTETID 

Skjult ventetid er et sentralt begrep innenfor planlegging av kollektivtrafikk. 

Begrepet er hovedårsaken til at frekvens er viktig i et kollektivnett. I TØI-rapport 

633/2003 (Nossum, 2003) er skjult ventetid definert som 50 % av intervallet 

mellom avgangene. 

«Trafikantenes ventetid reduseres når frekvensen øker. Det er den skjulte 

ventetiden som reduseres» (Stangeby og Norheim 1995).  

«For å være et alternativ til bilbruk - som har liten eller ingen skjult ventetid - må 

den skjulte ventetiden reduseres mest mulig.»  

«I en analyse av en rekke internasjonale studier ble det funnet at ventetiden for 

buss verdsettes 1,76 ganger høyere enn reisetiden på transportmidlet (Wardman 

2001). Dette samsvarer godt med funnene i de norske studiene, som viser at 

trafikantene i gjennomsnitt verdsetter den skjulte ventetiden 1,8 ganger så høyt 

som selve reisetiden.» (Kilde: http://fase2.kollektivtransport.net) 

CASE-EKSEMPEL 

Jåsund: når busstraséen blir førende for arealutviklingen 

Et godt eksempel på hvordan samordnet 

areal- og 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. 

Figur 25 Busstrasè gjennom Jåsund og 

Tanager 

http://fase2.kollektivtransport.net/
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CASE-EKSEMPEL 

Vormedal: spredt utvikling og spredt betjening 

Et eksempel som illustrerer utfordringene når ny boligbygging skjer langs en eksisterende 

kollektivakse, men samtidig så langt fra aksen at en ny rutevariant introduseres, er 

Vormedal helt sør i bybussnettet i Haugesund. Frem til 2015 ble området betjent som en 

ringrute hvor bussene kjørte i den ene retningen langs Vormedalsvegen, og den andre 

retningen via Moksheimsåsen.  

Dette ga et komplisert rutetilbud med lang ventetid hvor passasjerer måtte sitte i bussen 

mens den hadde reguleringsopphold. Ruten ble i 2015 endret ved at Moksheimsåsen ble 

fjernet som paralelltrasé og heller betjent ved at bussen følger Vormedalsveien og så 

svinger av mot Moksheimsåsen sørfra og ender som pendel. Løsningen gir lengre 

gangavstand for passasjerer fra Moksheimsåsen, men kortere reisetid og et enklere 

rutetilbud for resten av Vormedal. 

Figur 26 Rutetilbud i Vormedal henholdsvis før og etter endring i 2015 
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8.9. INTEGRERT MOBILITET – DEN SØMLØSE REISE 

HVORFOR? 

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 tilrette for at de ulike transportformene kan benyttes 

i kombinasjon. Gåing er svært undervurdert og underrapportert som 

transportform. 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. 

HVA KAN GJØRES? 

Kollektivplanleggingen skal sikre at det i minst mulig grad er barrierer som hindrer 

fri bevegelighet mellom transportformene. Både internt mellom buss, båt og bane, 

men også med hensyn til kombinasjonsreiser med sykkel, gange og bil. 

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 viskes ut 

så forskjellige ruter spiller sammen og styrker hverandre. Slik vil tilbudet i 

passasjerenes øyne fungere som et sømløst tilbud. 

Hindringer i forbindelse med skifte skal så langt det er mulig unngås eller 

minimaliseres. Dette kan f.eks. være billetter som kan brukes på hele reisen, enkle 

omstigningsforhold og koordinerte tidtabeller. Dette gjelder også samordning i 

forhold til private tilbud, der hvor det er hensiktsmessig for det samlede tilbudet. 

Forholdene for skifte til/fra gange, sykkel og bil bør også adresseres. Dette kan 

være gjennom gode stiforbindelser til en holdeplass, høykvalitets sykkelparkering 

og gode terminalforhold. En lang rekke verktøy – både informasjon og infrastruktur 

kan her lette kombinasjonsreisen. 
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PARK & RIDE 

Etablering av Park&Ride-løsninger hvor det opparbeides parkeringsplasser i 

kollektivknutepunkt har vært mye debattert de siste årene. 

Skal en slik løsning treffe markedet viser erfaringer at den totale reisedistansen 

må være av en viss lengde. Dette for å minimalisere ulempen av bytte av 

transportmiddel. Samtidig må reisetiden i forhold til privatbil på hele strekningen 

være konkurransedyktig. Et siste moment er at det må finnes et incitament for å 

ikke like gjerne foretar hele reisen med bil. Stikkord er da fremkommelighet for 

bil, kontra kollektivtilbudet, og parkeringstilgjengelighet på arbeidsplass. I vårt 

fylke er lengre reiser på Jærbanen et av få eksempler på at Park&Ride har slått an 

i markedet. I tillegg kommer enkelte steder hvor høye bompenger (eks. Rennfast), 

eller båtsamband fører til tilsvarende situasjon.  

Erfaringer fra Bergen og Oslo-området viser imidlertid at det også finnes fallgruver 

ved tilrettelegging av Park&Ride-løsninger. Gratis parkeringsplasser kan 

misbrukes, ta bort kundegrunnlaget for matebussruter, og beslaglegge verdifullt 

areal i kollektivknutepunktene. 

BEST-CASE-ERFARINGER 

Planleggingsmyndighetene for kollektivtrafikken rundt omkring i Skandinavia tar i 

stigende grad på seg jobben med å koordinere mobilitetsinnsatsen. Både i Norge, 

Sverige og Danmark kan vi se gode eksempler på hvordan markedet for 

kollektivtrafikk utvides gjennom å arbeide med mobilitetsplanlegging. 

Samarbeidet mellom bykommunene, Statens vegvesen, Bysykkelen, Kolumbus og 

fylkeskommunen rundt mobilitetstiltak i byområdet på Nord-Jæren er et godt 

eksempel på dette. Her har Kolumbus, på vegne av samarbeidspartenene, tatt på 

seg oppgaven med å iverksette mobilitetstiltak spesielt knyttet til arbeidsreiser 

Samarbeidet og tiltakene kommuniseres gjennom merkevarenavnet” 

HjemJobbHjem” 
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CASE-EKSEMPEL 

HjemJobbHjem på Nord-Jæren 

HjemJobbHjem-ordningen på Nord-Jæren er et godt eksempel på hvordan integrasjonen 

av transportformer kan fremme valget av bærekraftige transportformer framfor bil. Målet 

er å inspirere flere til å velge bort bilen og gjøre det enklere å sykle, gå eller reise kollektivt. 

Konkret skal prosjektet redusere andelen bilturer på arbeidsstedsreisen med 20 prosent i 

de bedriftene som er meldt inn i ordningen. Dette skal blant skje ved: 

› Særskilte månedsbilletter til ansatte i HjemJobbHjem bedriftene

› Investereringer i sikker sykkelparkering

› Mobilitetsveiledning for bedrifter

› Sanntidsinformasjon om kollektivtrafikk

› Bysykler og el-sykkelordninger

› Kampanjer og konkurranser

HjemJobbHjem gir bedriftene en mulighet for å arbeide målrettet med bærekraft og 

mobilitet. Dette er til hjelpe for samfunnet, miljøet og medarbeiderne, som får adgang til 

attraktive tilbud. Denne muligheten har vist seg så attraktiv at over 200 bedrifter (30 000 

ansatte) våren 2017 har meldt seg inn i ordningen. 

Ordningen er etablert i regi av et samarbeid mellom Kolumbus, Bysykkelen, Statens 

vegvesen, kommunene på Nord-Jæren og Rogaland fylkeskommune. Den brede 

forankringen er en av ordningens styrker, da det er viktig for å kunne se alle aspekter av 

mobilitet i sammenheng, og støtte opp om transportmiddelvalget med både planlegging, 

fysiske tiltak, prisstrukturer, informasjon og veiledning. 
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9. HVA BRINGER FREMTIDEN?

Planleggingen av kollektivtrafikk er løpende i forandring og tilbudet tilpasses 

gradvis den teknologiske utviklingen så 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 27: Ullandhaugområdet med Universitetet og fremtidig nytt sykehus blir et målpunkt hvor 

en betydelig økning i kollektivbetjeningen planlegges 
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