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Sammendrag 

Bussveien mellom Olav Vs gate og Mosvatnet gir et forsinkelsesfritt og robust busstilbud på 

en sterkt trafikkert veistrekning inn og ut av Stavanger sentrum. Den bidrar til at 

busstransport blir vesentlig mer attraktivt, uten store fysiske inngrep i bystrukturen. 

Hensikten med planen er å legge til rette for bedre framkommelighet og forutsigbarhet for 

bussen.   

Madlaveien er en hovedakse for buss, og gaten trafikkeres av flere ruter med opp mot 70 

busser i timen. Fra Mosvatnet til sentrum er det i dag sidestilt kollektivfelt som busser deler 

med taxier og el-biler. De store trafikkmengdene i Madlaveien gir i dag kø som påvirker de 

fleste kollektivrutene som går gjennom Stavanger sentrum.  

Reguleringsplanen viser Bussveien parallellført i de to nordligste kjørefeltene i Madlaveien. 

Parallellført bussvei ble valgt blant annet fordi busstrafikken på den måten kan flyte uhindret 

forbi krysset ved E39 Motorveien uten å påvirke avviklingen av øvrig trafikk i krysset. 

Bussveien går i rett linje forbi krysset, noe som gjør reisen mer behagelig. Øvrig trafikk 

legges til de to sørligste feltene på Madlaveien. Tilbud til syklister ligger i tilgrensende 

gatenett som i dag. Planforslaget består i hovedsak av bussveitraseen med parallell bilvei, 

eksisterende fortau langs Madlaveien, samt nødvendige løsninger for krysstilpasninger, 

holdeplasser og krysningspunkt. 

Parallellført bussvei går over til eksisterende sidestilte kollektivfelt vest for Mosvannsparken. 

Bussveien for denne strekningen skiller seg fra andre delstrekninger ved at den i stor grad 

tilpasser seg eksisterende veiareal og ikke berører bebyggelse, med unntak av noen trapper 

som må endres. Rogaland fylkeskommune foreslår et minimumsprofil hvor det tas hensyn til 

eksisterende bebyggelse og trær, og hvor eksisterende kantsteinslinjer forsøkes beholdt. 

Store deler av den historiske trerekken langs Madlaveien blir også bevart.  

Fylkeskommunen foreslår å stenge alle private avkjørsler og noen kommunale gater som i 

dag går ut i Madlaveien. Det medfører endret kjøremønster for noen beboere i området, men 

bedrer trafikksikkerheten. 

De tre kryssene ved Holbergsgate, Løkkeveien og Musegata må bygges om som følge av 

Bussveien. Holbergsgate-krysset beholdes som signalregulert X-kryss, men med 

bussprioritering. Ved Løkkeveien vil rundkjøringen bli erstattet av lyskryss for å prioritere 

bussen. For å få mer effektiv avvikling av trafikken i krysset fjernes venstresvingefelt i begge 

retninger. Dette reduserer faren for kø tilbake til E39. For bilistene betyr det at de som skal 

inn i Løkkeveien fra Madlaveien må kjøre om rundkjøringen ved Rogaland teater, og inn 

Løkkeveien fra øst. De som skal mot sentrum fra Løkkeveien, må kjøre via rundkjøringen 

ved E39 Motorveien og så østover. Alternativt må de velge andre reiseruter inn til sentrum, 

f.eks. via Eiganestunnelen. I krysset ved Rogaland teater/Muségata går bussene upåvirket 

av annen trafikk og rundkjøringen beholdes for biltrafikk. 

  



Reguleringsplan for Bussveien, Mosvatnet til Olav V’s gate, Plannr 2623  

Planbeskrivelse 1  

 

Rogaland fylkeskommune 09.06.2020 Side 3 av 66 

Innhold 

 

1. Bakgrunn..................................................................................................................................................................... 5 
1.1 Hensikten med planen ......................................................................................................................................... 7 

1.2 Tidligere vedtak i saken ....................................................................................................................................... 7 

1.3 Krav om konsekvensutredning ............................................................................................................................ 8 

2. Planprosessen .......................................................................................................................................................... 10 
2.1 Varsel om oppstart ............................................................................................................................................. 10 

2.2 Planprogram ...................................................................................................................................................... 10 

2.3 Varsel om utvidet planområde ........................................................................................................................... 11 

2.4 Prosjektorganisering og medvirkning ................................................................................................................. 12 

2.4.1 Prosjektorganisasjon .............................................................................................................................. 12 

2.4.2 Medvirkning ............................................................................................................................................ 12 

3. Planstatus og rammebetingelser ............................................................................................................................ 13 
3.1 Overordnede føringer og planstatus .................................................................................................................. 13 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner .............................................................................................................................. 14 

4. Tekniske forutsetninger........................................................................................................................................... 15 
4.1 Bussveien .......................................................................................................................................................... 15 

4.2 Sykkelveier ........................................................................................................................................................ 16 

4.3 Fortau og gangarealer ....................................................................................................................................... 16 

4.4 Kjøregater .......................................................................................................................................................... 16 

4.5 Kryssløsninger ................................................................................................................................................... 16 

4.6 Formingsveileder ............................................................................................................................................... 16 

4.7 Andre tekniske forutsetninger ............................................................................................................................ 16 

4.8 Støytiltak ............................................................................................................................................................ 17 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende ............................................................................................................ 18 
5.1 Beliggenhet og avgrensing ................................................................................................................................ 18 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende områder ......................................................................................................... 19 

5.3 Trafikkforhold ..................................................................................................................................................... 19 

5.3.1 Dagens kollektivtilbud ............................................................................................................................ 19 

5.3.2 Sykkel og gange .................................................................................................................................... 21 

5.3.3 Trafikkmengde (ÅDT) ............................................................................................................................. 22 

5.3.4 Ulykkessituasjon .................................................................................................................................... 22 

5.4 Teknisk infrastruktur .......................................................................................................................................... 23 

5.4.1 Vann og avløp ........................................................................................................................................ 23 

5.4.2 Kabler og kraftlinjer ................................................................................................................................ 23 

5.4.3 Konstruksjoner ....................................................................................................................................... 24 



Reguleringsplan for Bussveien, Mosvatnet til Olav V’s gate, Plannr 2623  

Planbeskrivelse 1  

 

Rogaland fylkeskommune 09.06.2020 Side 4 av 66 

5.5 Landskap- og bybilde ......................................................................................................................................... 24 

5.6 Friluftsliv og byliv ............................................................................................................................................... 24 

5.6.1 Barn og unges interesser ....................................................................................................................... 24 

5.6.2 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder .................................................................................. 25 

5.6.3 Universell utforming ............................................................................................................................... 25 

5.7 Naturmangfold ................................................................................................................................................... 25 

5.8 Kulturarv ............................................................................................................................................................ 26 

5.9 Naturressurser ................................................................................................................................................... 26 

5.10 Grunnforhold ...................................................................................................................................................... 26 

6. Alternativer og vurderinger ..................................................................................................................................... 27 
6.1 Alternative løsninger som er vurdert .................................................................................................................. 27 

7. Beskrivelse av planforslaget ................................................................................................................................... 30 
7.1 Hovedtrekk i planforslaget ................................................................................................................................. 31 

7.2 Planlagt arealbruk innenfor planforslaget .......................................................................................................... 33 

7.3 Beskrivelse av planstrekningen ......................................................................................................................... 34 

7.3.1 Mosvatnet –kryss Holbergsgate - E39 Motorveien ................................................................................ 34 

7.3.2 E39 Motorveien – Olav Vs gate ............................................................................................................. 37 

7.4 Midlertidig bygge- og anleggsområder .............................................................................................................. 41 

8. Virkninger av planforslaget ..................................................................................................................................... 43 
8.1 Trafikkforhold ..................................................................................................................................................... 43 

8.1.1 Fremkommelighet for buss .................................................................................................................... 43 

8.1.2 Fremkommelighet for sykkel og gange .................................................................................................. 43 

8.1.3 Øvrig trafikk ............................................................................................................................................ 44 

8.1.4 Trafikksikkerhet ...................................................................................................................................... 44 

8.2 Samfunnsmessige forhold ................................................................................................................................. 45 

8.3 Forslag til omklassifisering ................................................................................................................................. 45 

8.4 Naboskap ........................................................................................................................................................... 45 

8.4.1 Berørt bebyggelse .................................................................................................................................. 45 

8.4.2 Eiendomsinngrep ................................................................................................................................... 45 

8.4.3 Avkjørsler ............................................................................................................................................... 47 

8.4.4 Kryss -endret kjøremønster i gatene ...................................................................................................... 50 

8.5 Byggegrenser .................................................................................................................................................... 51 

8.6 Landskapsbilde .................................................................................................................................................. 51 

8.7 Friluftsliv og byliv ............................................................................................................................................... 55 

8.7.1 Barns interesser ..................................................................................................................................... 55 

8.7.2 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder .................................................................................. 55 

8.7.3 Universell utforming ............................................................................................................................... 55 



Reguleringsplan for Bussveien, Mosvatnet til Olav V’s gate, Plannr 2623  

Planbeskrivelse 1  

 

Rogaland fylkeskommune 09.06.2020 Side 5 av 66 

8.8 Naturmangfold ................................................................................................................................................... 55 

8.8.1 Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 ...................................................................................... 55 

8.9 Kulturarv ............................................................................................................................................................ 56 

8.10 Naturressurser ................................................................................................................................................... 56 

8.11 Støy ................................................................................................................................................................... 56 

8.12 Luft ..................................................................................................................................................................... 57 

8.13 Teknisk infrastruktur .......................................................................................................................................... 59 

8.13.1 Vann og avløp ........................................................................................................................................ 59 

8.13.2 Kabler og kraftlinjer ................................................................................................................................ 59 

8.13.3 Konstruksjoner ....................................................................................................................................... 59 

8.14 Massehåndtering ............................................................................................................................................... 60 

8.15 Drift og vedlikehold ............................................................................................................................................ 60 

8.16 ROS-analyse ..................................................................................................................................................... 60 

9. Anleggsgjennomføring ............................................................................................................................................ 62 
9.1 Framdrift og finansiering .................................................................................................................................... 62 

9.2 Utbyggingsrekkefølge ........................................................................................................................................ 62 

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden ..................................................................................................................... 62 

9.4 Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø- og Ytre miljø-plan for byggefasen ..................................................................... 63 

10. Oppsummering ......................................................................................................................................................... 64 

 

1. Bakgrunn 

Fram til 1.1.2020 har Statens vegvesen hatt ansvar for å organisere planarbeidet og 

utarbeide planforslag iht. plan- og bygningslovens §12-3 til §12-8. Som en følge av 

regionreformen overtok fylkeskommunene ansvaret for landets fylkesveier fra 1.1.2020, og 

det er Rogaland fylkeskommune som har overtatt arbeidet med å planlegge og bygge 

Bussveien.  

Bussveien er et prioritert prosjekt i Bymiljøpakken. Bymiljøpakken skal bidra til bedre 

framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. 

Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne. Bussveien blir 

finansiert med halvparten bompenger og halvparten fra staten. 

Kommunene har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å utvikle boligområder og 

arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. 

Nord-Jæren er blant områdene i landet med størst befolkningsvekst. Uten tiltak får vi flere og 

lengre bilkøer og økte miljøproblem.  

Gjennom etableringen av Bussveien som et system for gående, syklende og buss sikrer vi at 

flere får en hverdag som gjør de grønne reisene mulige. På den måten kan næringstransport 

og andre som må bruke bil, også oppleve bedre framkommelighet. 
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Vi bygger et kollektivsystem som skal håndtere fremtidig vekst i antall kollektivreisende. 

Bussveien er en ny type kollektivtransport. Det blir en totalopplevelse av moderne busser, 

gode stasjonsområder (holdeplasser) og effektiv reisetid. Bussene blir nye og romslige, og 

de kjører ofte og presist. Reisen blir betraktelig bedre fordi bussen er mer behagelig, 

tilgjengelig og brukervennlig. 

Bussveien er et viktig tiltak for å endre folks reisevaner. Erfaringer fra andre bussveier viser 

at antallet passasjerer vokser fort når bedre transportløsninger tas i bruk. Dersom flere reiser 

kollektivt eller sykler blir antall biler på veiene redusert. 

Hele 58 % av befolkningen på Nord-Jæren bor og/eller jobber langs Bussveien. Nasjonale og 

internasjonale erfaringer viser at det er realistisk å forvente at dette tallet vil øke betraktelig 

fram mot 2040. Det betyr at Bussveien kan bidra til at både jobb- og fritidsreisen blir enklere 

for svært mange 

Hyppige avganger og prioritet i kjørebanen øker fleksibiliteten og sørger for at passasjerene 

kommer fram til rett tid. Bussene stopper helt inntil stasjonen hver gang, og gjør av- og 

påstigning tryggere. Stasjonene blir universelt utformet, og de plasseres sentralt i byen og 

bydelene med tilhørende god belysning. De vil gi bedre ly for vær og vind sammenlignet med 

dagens løsninger. De skal også utformes slik at du til enhver tid har all nødvendig 

informasjon for din videre reise. 

Avstanden mellom stasjonene blir i gjennomsnitt rundt 500 meter, og siden det skal være 

enkelt å både gå og sykle til Bussveien, legger vi til rette for trygg sykkelparkering på 

stasjonene. 

Fram til Bussveien er ferdig er det bare den fysiske infrastrukturen – veien – man ser. Når 

Bussveien åpner, er holdeplasser gjort om til stasjoner, trafikksentralen er etablert og nye 

busser er på plass.  
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Figur 1-1 Oversikt over hele Bussveien (rogfk.no). Svart stipling viser delstrekning Mosvatnet-Olav Vs gate. 

Bussveien er et av de største samferdselsprosjektene i Norge. Når den er ferdig utbygd blir 

den livsnerven i transportsystemet på nord-Jæren. Bussveiprosjektet består av til sammen 

25 strekninger med en total lengde på cirka 50 kilometer. Noen strekninger er ferdig bygget, 

mens andre er under bygging eller planlegging. Bussveien skal være ferdig i 2026.  

 Hensikten med planen 

Strekningen Mosvatnet–Stavanger sentrum er én av de gjenstående delstrekningene av 

Bussveien. 

Formannskapet i Stavanger har vedtatt at det skal etableres parallellført bussvei i de to 

nordlige kjørefeltene av Madlaveien, fra Mosvatnet til Stavanger sentrum. 

Hensikten med planen er å etablere en høykvalitets bussvei på strekningen mellom 

Mosvatnet og Olav Vs gate. Bussveien skal bedre framkommelighet og forutsigbarhet for 

busstrafikk og gi bussen best mulig betingelser i konkurranse med bilen. Samtidig skal 

forhold for syklister og gående bli bedre. 

 Tidligere vedtak i saken 

Planprosessen startet i 2016 med oppstartsvarsel og planprogram som var til politisk 

behandling i flere runder. Under listes opp de viktigste vedtakene i saken. 
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Tabell 1-1 Tidligere vedtak i saken 

Hva Hvem  Dato Sak  

Prinsippavklaring akse vest Formannskapet 10.03.2016 83/16 

Høring av planprogram Kommunalstyret for byutvikling 08.09.2016 200/16 

Svar på spørsmål planprogram Kommunalstyret for byutvikling 06.10.2016 258/16 

Fastsettelse av planprogram  Kommunalstyret for byutvikling 16.02.2017 44/17 

 

Prinsippavklaring akse vest 

Basert på trafikkvurderinger fra Statens vegvesen vedtar Formannskapet å gå videre med 

anbefalt løsning med parallellført bussvei i Madlaveien, på strekningen fra Mosvatnet til 

Stavanger sentrum. I hovedsak skal de to kjørefeltene mot nord brukes til Bussveien. 

Høring av planprogram 

Forslag til planprogram for detaljregulering for Bussveien Sundekrossen – sentrum – 

Hillevåg, ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-9 i august 

2016. Kommunalstyret for byutvikling ber om svar på noen tilleggsspørsmål som gjelder 

strekningen Mosvatnet - Stavanger sentrum.   

• Kommunalstyret ønsker vurdert om strekningen bør deles i to, der man beholder 

dagens løsning med sidestilt bussvei fra Mosvatnet til Motorveikryss. Politikerne 

ønsker å planlegge parallellført bussvei kun mellom Motorveikrysset og sentrum, og 

ønsker en vurdering på hvordan dette vil påvirke måloppnåelse, tidsaspekt og 

kostnader. 

• Dersom det vil være tilnærmet lik måloppnåelse, ber kommunalstyret om å få utredet 

bruløsning over Tjensvollkrysset ved bruk av eksisterende konstruksjon. 

• Vil dagens flaskehals for bussen i trafikk-krysset i Madlaveien-Holbergsgate 

fremdeles eksistere ved parallellførte bussfelt på denne delstrekningen? 

 

Vil dagens flaskehals for bussen i trafikk-krysset i Madlaveien-Holbergsgate fremdeles 

eksistere ved parallellførte bussfelt på denne delstrekningen? 

Svar på spørsmål planprogram 

Kommunalstyret for byutvikling vedtar rådmannens innstiling, som konkluderer med at 

grunnlaget for denne saken tar utgangspunkt i prinsippavklaringen for Bussveien akse vest. 

Et sidestilt bussveisystem har lavere måloppnåelse enn både midtstilt- og parallellført 

bussveisystem. Å beholde dagens sidestilte kollektivfelt på strekningen fra kryss ved E39 til 

Mosvatnet vil svekke måloppnåelsen for Bussveien, og vil trolig ikke bidra til at Bussveien 

kan realiseres vesentlig raskere eller med vesentlig reduserte kostnader. 

 Krav om konsekvensutredning  

Den samlede bussveistrekningen fra Sundekrossen til Haugåsveien omfattes av forskrift om 

konsekvensutredning 1. juli 2017 kapittel 2, §6. Planer og tiltak som alltid skal 

konsekvensutredes og ha planprogram eller meldinger er: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/205454?agendaItemId=202717
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/207222?agendaItemId=204655
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/207224?agendaItemId=205607
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/447253?agendaItemId=207566
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«b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I.»  

Vedlegg I, Punkt 7 med krav om KU:  

«c) Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt eller utbedring og/eller utvidelse av en 

eksisterende vei som har to kjørefelt slik at den får minst fire kjørefelt, dersom en slik vei har 

en lengde på minst 10 km 

e) Andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr». 

Konsekvensutredning for strekningen Mosvatnet – Olav Vs gate følger planforslaget som et 

eget dokument. 
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2. Planprosessen 

 Varsel om oppstart 

Igangsatt regulering ble kunngjort i Stavanger Aftenblad 02.09.2016 og på internett, 

www.stavanger.kommune.no og www.vegvesen.no. Grunneiere, berørte naboer og offentlige 

myndigheter er varslet per brev datert 15.09.2016. Frist for å komme med merknader var 

01.11.2016.  

Oppstartsvarselet og høring av planprogram gjaldt for hele strekningen; Sundekrossen – 

Stavanger sentrum – Hillevåg. Det kom inn totalt 58 merknader fra offentlige etater og private 

grunneiere til varsel om oppstart og høring av planprogram. Noen av merknadene er rettet 

mot planprogrammet, noen er generelle spørsmål/kommentarer til Bussveien, mens 

hovedvekten er rettet mot detaljerte løsninger som gjelder den videre detaljplanprosessen.  

 

Figur 2-1 Varslet planområde i 2016  

På grunn av ulik fremdrift, strekningenes karakter og kompleksitet, er prosjektet delt i mindre 

delstrekninger. Da denne reguleringsplanen kun omhandler strekningen fra Mosvatnet til 

Olav Vs gate er det i tabellen under kun listet opp merknader av generell karakter og 

merknader som kun gjelder for denne strekningen.  

Merknadene fra de offentlige etatene er rettet mot hensyn til myke trafikanter og løsninger 

som ivaretar universell utforming. Videre fremheves hensynet til Trehusbyen, bevaring av 

store trær langs traséen, samt truede arter, som en viktig del av videre planarbeid. Private 

grunneiere og næringsdrivende langs Madlaveien er bekymret for at Bussveien vil medføre 

inngrep på hus og eiendom. Flere kommenterer også at en videreføring av dagens løsning 

med sidestilt kollektivfelt vil være et bra alternativ.  

Alle merknader til varsel om planoppstart og planprogrammet er oppsummert og kommentert av Statens 
vegvesen. Merknadshefte er datert november 2016 og følger vedlagt.  

 Planprogram 

Planprogrammet ble lagt på høring samtidig som det ble sendt ut varsel om igangsetting av 

detaljregulering. Forslag til planprogram lå på høring i perioden 08.09.2016 – 01.11.2016. 

Hensikten med planprogrammet er å utdype formålet med detaljreguleringsplanen, og 

http://www.stavanger.kommune.no/
http://www.vegvesen.no/
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avklare temaer som skal utredes i konsekvensutredningen. Planprogrammet gjør rede for de 

problemstillinger planarbeidet skal omfatte. Det vises bl.a. til alternativer som blir foreslått 

utredet, tema som konsekvensutredningen skal omfatte og prosess for medvirkning. 

Planforslag med konsekvensutredning skal gjennomføres på grunnlag av fastsatt 

planprogram. 

Planprogrammet ble fastsatt i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) 16. februar 2017.  

Revidert forslag til planprogram for detaljregulering for Bussveien Sundekrossen – Stavanger 

sentrum – Hillevåg vedtas med flere tillegg. Enkelte tillegg er ikke relevant da de ligger 

utenfor planavgrensningen, Mosvatnet – Olav Vs gate. Følgende punkter gjelder for denne 

reguleringsplanen: 

• Delstrekning 1 deles i strekning 1a og 1b med skille i sentrum i det videre 

planarbeidet. Dersom administrasjonen finner det nødvendig og hensiktsmessig så 

skal delstrekningen nord-sør, Sentrum-Hillevåg behandles i egen delplan. 

Strekningen må uansett behandles i tråd med bestemmelsene for Sentrumsplanen. 

• Før førstegangsbehandling av detaljreguleringene av de forskjellige etappene skal 

det arrangeres dialogmøter med KBU og aktuelle aktører. 

Prosjektet er i ettertid blitt inndelt i flere delstrekninger. Denne reguleringsplanen gjelder 

strekningen Mosvatnet – Stavanger sentrum. Gjennom etableringen av Bussveien skal det 

også legges godt til rette for gående og syklende langs Bussveien. På strekningen fra Kannik 

til Tjensvollkrysset, er hovedruten for sykkel lagt i eksisterende sidevegnett som i dag. 

Bebyggelsen mellom Valkyriegaten og Lagårdsveien ligger utenfor det planområdet som nå 

reguleres. Det samme gjelder Tjensvollskrysset. Disse temaene omtales derfor ikke i denne 

reguleringsplanen.  

 Varsel om utvidet planområde 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen er det fremkommet behov for å utvide 

planområdet. Varsel om utvidelse av planområdet ble kunngjort på internett, 

www.stavanger.kommune.no og www.vegvesen.no. Grunneiere, berørte naboer og offentlige 

myndigheter er varslet per brev datert 04.04.2019. Frist for å komme med merknader ble satt 

til 10.05.2019. Noen offentlige instanser ble først varslet pr. e-post 26.04.2019, med frist til å 

komme med merknader til 24.05.2019.  

Utvidelse av planområdet gjelder i hovedsak arealer for midlertidig bygge- og 

anleggsområde. Dette er arealer som går tilbake til grunneier etter at Bussveien er ferdig 

bygd.  

Nødvendig areal reguleres slik at det er juridisk grunnlag for å erverve grunn permanent og 

midlertidig for bygging av Bussveien med tilhørende anlegg. En del boliger har 

direkteadkomst ut i Madlaveien i dag, og det må derfor legges til rette for ny adkomst fra 

bakenforliggende gatenett 

Det er kommet inn 25 merknader til varsel om utvidet planområde. Merknader fra offentlige 

instanser viser til natur- og kulturminneverdier i varslet planområde, og at disse må ivaretas. 

Stavanger kommune ønsker ikke at riggområder fra Ryfast-anlegget gjenbrukes. 

Velforening og private merknader kommer med ønske om at Kiellandsmyra ikke brukes som 

riggområde, da det etter 6 års bruk skal istandsettes med idrettsanlegg. Andre kommer med 

innspill til atkomstveier for sine eiendommer. 

 

http://www.stavanger.kommune.no/
http://www.vegvesen.no/
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Figur 2-2 Varslet utvidet planområde i 2019. 

Alle merknader til varsel om utvidet planområde er oppsummert og kommentert av Statens 

vegvesen. Merknadshefte er datert juni 2019 og følger vedlagt. 

 Prosjektorganisering og medvirkning 

2.4.1 Prosjektorganisasjon 

Rogaland fylkeskommune er prosjekteier for Bussveien og Statens vegvesen har utført 

planarbeidet på vegne av Rogaland fylkeskommune. Planmyndighet er Stavanger kommune. 

Planarbeidet har vært organisert med en prosjektgruppe bestående av Statens vegvesen, 

Stavanger kommune og Multiconsult Norge AS.  

Fra 1. januar 2020 ble prosjektet i sin helhet overført Rogaland fylkeskommune som en del 

av omorganiseringen av Statens vegvesen. Prosjektorganisasjonen har etter dette bestått av 

Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Multiconsult Norge AS. 

2.4.2 Medvirkning 

Torsdag 22. september 2016 ble det holdt orienteringsmøte om planprogrammet og 

planoppstart for delstrekning 1 på Folkets hus i Stavanger sentrum. Det møtte omtrent 100 

personer for å høre om planforslaget. 

Det har vært avholdt møter med ulike offentlige etater herunder også nødetatene. 

Når et reguleringsplanforslag foreligger, vil det bli arrangert åpen 

kontordag/informasjonsmøter. Grunneiere og naboer vil bli invitert pr. brev, og møtene blir 

også annonsert i aviser og ved oppslag. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

 Overordnede føringer og planstatus 

Nasjonale planer, føringer og forventninger 

Intensjonene i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ligger til grunn 

for planarbeidet. Det har blitt lagt vekt på de overordene målsetningene om planprosesser 

som er både effektive og gode.  

Planlegging av Bussveien vil være i tråd med det overordnende transportpolitiske målet og 

regjeringens hovedmål. Bussveien skal være en høyverdig kollektivløsning som vil gjøre det 

miljøvennlige transportmiddelet konkurransedyktig og forutsigbart, samtidig som et av 

målene for prosjektet er å planlegge gode løsninger for gående og syklende. Dette vil bidra til 

å endre folks reisevaner og resultere i færre biler på vegene, mindre forurensning, bedre 

miljø og bedre folkehelse. Bussveien er dermed et viktig bidrag for å kunne nå målsettingen 

om nullvekst i personbiltrafikken.  

Et kollektivsystem som fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med 

miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling ivaretar de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og 

transportplanlegging (Miljøverndepartementet, 1993). Utformingen av Bussveien ivaretar 

også føringer gitt i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser samt 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming. 

Region- og fylkesplaner 

I 2013 besluttet Regjeringen at konseptet «Bussway» skulle planlegges videre etter plan- og 

bygningsloven. Konsept fra konseptvalgutredningen KVU Transportsystemet på Jæren er 

innarbeidet i Regionalplan for Jæren 2013-2040 som høyverdig kollektivtrasé med egne 

kollektivfelt.  

Utbygging av Bussveien er i tråd med tanken om at et godt kollektivtilbud kan bidra til å 

endre reisevaner og øvrige føringer i regionale planer. 

Kommunale planer i Stavanger 

Bussveien er ett av hovedgrepene i kommuneplanens byutviklingsstrategi (Kommuneplan for 

Stavanger 2014 – 2029). En høyverdig kollektivløsning vil tilrettelegge for økt andel 

kollektivreisende, og mål for prosjektet prioriterer også de miljøvennlige transportmidlene 

samt næringstransport foran personbiltrafikk. Bussveien har også vært premissgivende i 

utformingen av sentrumsplanen (Kommunedelplan for Stavanger sentrum). 

Ryfast-/Eiganestunnelen 

På strekningen Mosvatnet – Olav Vs gate er det vedtatt parallelført bussvei på nordsiden av 

fv. 509. Dette er gjort for å unngå å bygge om krysset ved Eiganestunnelen og E39, som er 

nå er under ferdigstillelse (2019). Bussene kan derfor passere i begge retninger, uten å 

påvirke øvrig trafikk i krysset. Bussveien vil fungere uavhengig av hvordan trafikken på E39 i 

fremtiden utvikler seg. E39, Eiganestunnelen og Ryfast er fremtidens hovedtrafikkåre 

igjennom Stavanger og egen busstrase forbi krysset gjør at trafikkavviklingen på E39 ikke 

kommer i konflikt med ønske om et presist kollektivtilbud. 

Økonomiske rammer – Bymiljøpakken 

Bussveiprosjektet er en del av Bymiljøpakken. Bymiljøpakken skal bidra til bedre 

framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil, 

som skal være en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne.  
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Temaplaner 

Planarbeidet forholder seg også til føringer gitt i følgende temaplaner: 

• Kommunedelplan for universell utforming 2014–2029- Stavanger universelt utformet 2029 

• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010–2022 

• Stavanger kommunes Klima og miljøplan 2010–2025 

• Kommunedelplan for kulturminner 2010–2025 

• Sykkelstrategi for Nord Jæren 2017–2023  

• Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2018–2023  

 Gjeldende reguleringsplaner 

Tabellen under viser en oversikt over hvilke gjeldende planer som berøres av 

reguleringsplanen for Bussveien Mosvatnet – Olav Vs gate.  

Plan ID Plannavn Vedtaksdato 

Plan 1591 Tjensvollkrysset med tilliggende områder 10.05.1999 

Plan 763 Madlaveien (RV 110) fra Welhavensgt til Tjensvollkrysset. 13.11.1976 

Plan 1405 Bokkaskogen 18.09.1995 

Plan 1871 Området mellom Madlaveien, Chr. IVs gate, Åsmund Vinjes vei og Nordahl 

Griegs vei 

28.10.2002 

Plan 1513 Eiganes 6 12.06.2003 

Plan 223 Byplan for St. Svithunsgt fra Schiøtzgt til bygrensa 07.01.1938 

Plan 428 Krysset Madlaveien – Holbergsgt. 04.04.1964 

Plan 1996G Gatebruksplan for FV 418, del av Holbergsgate, Eiganesveien 17.06.2004 

Plan 2192 Schancheholen – Madlaveien 08.12.2008 

Plan 2223 Peder Klows gate og del av Tjodolvs gate 16.06.2008 

Plan 1068 Våland 1 og 2 15.02.1985 

Plan 1764 Undergang i Rv. 509, Madlaveien v/Niels Juels gate 19.06.2000 

Plan 230 Byplan for Kannikgt. – Løkkevn – St. Svithunsgt fra Musegt til Solagt. 21.03.1938 

Plan 2025 Vestre Platå 20.06.2005 

Plan 1847 Undergang i Madlaveien ved Møllegata 19.02.2001 

Plan 1072 Utvidet Kannikgate med tilstøtende veier 13.02.1985 

Plan 852 Område begrenset av Løkkeveien, Eiganesveien, Wessels gate og Madlaveien 23.08.1978 

Plan 2580P Detaljregulering for St. Svithuns gate 12 05.09.2016 

Plan 2203 Kvartalet St. Svithuns katolske kirke 23.03.2009 

 

Informasjon om gjeldende reguleringsplaner finnes i kommunens digitale kartløsning: 

https://kommunekart.com/klient/stavanger/planer 

https://kommunekart.com/klient/stavanger/planer
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4. Tekniske forutsetninger  

Hovedmål for Bussveien er å gi bedre kapasitet og tilrettelegge for at bussen er presis. 

Videre skal prosjektet gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende 

langs Bussveiens trasé, samt etablere koblinger mot eksisterende gang- og sykkelnett. 

Bussveien skal bidra til å oppnå målsettingen om nullvekst i personbiltrafikk. Videre er 

følgende prioriteringsrekkefølge for trafikanter i Bussveien vedtatt: 

• Bussveien 

• Gange og sykkel 

• Øvrige bussruter 

• Næringstrafikk/varelevering 

• Øvrige trafikanter, herunder personbiltransport 

Prioriteringsrekkefølgen er en generell, ønsket prioritering. I enkelte tilfeller kan 

prioriteringsrekkefølgen måtte endres. 

 Bussveien 

Trafikken i Bussveien skal sikres forsinkelsesfri fremkommelighet. Som hovedregel 

innebærer dette etablering av egne felt for busstrafikken. 

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

trafikkmengde og omkringliggende områder; midtstilt, parallelført, egen trasé eller sidestilt. 

For delstrekningen Mosvatnet – Stavanger sentrum er det vedtatt at Bussveien skal gå i 

parallelført løsning på nordsiden av Madlaveien. I utgangspunktet planlegges bussfeltene 

med en bredde på 3,25 meter, men da det for denne strekningen er et mål å tilpasse 

Bussveien til eksisterende vegareal får en til dels store variasjoner i rabatter, kjørefelt og 

fortau. 

 

Figur 4-1 Normalprofil fra strekningen mellom Holbergsgate og Motorveikrysset (typisk snitt) (Ill. Multiconsult) 
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 Sykkelveier 

På denne bussveistrekningen planlegges ikke egne sykkelveier eller sykkelfelt, fordi 

hovednettet for sykkel ligger i parallelle sidegater, som i dag. Antall kryssingspunkt over 

Madlaveien opprettholdes som i dag, via eksisterende underganger og bruer. 

 Fortau og gangarealer 

Bussveien mellom Mosvatnet – Olav Vs gate skal i hovedsak tilpasses innenfor eksisterende 

vegareal og kantsteinslinjer. Dermed vil eksisterende fortau i stor grad beholdes som i dag. 

Det samme gjelder krysningspunkter for myke trafikanter. Dagens gangbruer og 

underganger skal opprettholdes. Signalregulert kryssing ved Lars Vaages gate beholdes 

som i dag. 

 Kjøregater 

Løsningene for personbil planlegges ut fra premisset om nullvekst i personbiltrafikk. Bussvei 

på strekningen fra Mosvatnet til Olav Vs gate innebærer at det blir 2 felt for biltrafikk.  

 Kryssløsninger 

I henhold til prioritering av trafikantgrupper (se kap. 4) skal kryssløsningene i planforslaget 

sikre prioritet for Bussveien. Syklister og fotgjengere skal være prioritert over biltrafikk.  

Bussveitraseen krysser i plan med biltrafikk, og Bussveien gis prioritet ved lysregulering. 

Krysset ved Holbergsgate beholdes som lysregulert X-kryss, mens krysset ved Løkkeveien 

endres til lysregulert T-kryss. Der det er rundkjøringer, som ved Motorveikrysset og 

Muségata, passerer Bussveien forbi krysset i egen trasé. 

 Formingsveileder  

Formingsveielederen inneholder både overordnede prinsipper og mer detaljerte beskrivelser 

på enkelte temaer. Kapittel 5 i formingsveilederen omtaler tema for hva som er lokal 

tilpasning for delstrekningen Mosvatnet – Olav Vs gate. Kapittel 5 gir føringer for 

reetablering/istandsetting av private eiendommer. Dette gjelder inngangspartier, hager, 

murer/gjerder spesielt der hvor midlertidig bygge- og anleggsområdet gir inngrep i 

boligområder der det er behov for å ta vare på kulturmiljøet.  

 Andre tekniske forutsetninger 

Stasjon 

Holdeplasser i Bussveien omtales som stasjoner. Stasjoner er begrep som benyttes i 

sammenheng med BRT1-/superbusskonsept nasjonalt og internasjonalt. For at Bussveien 

skal være et attraktivt kollektivtilbud er det viktig at stasjonene ligger sentralt plassert i 

forhold til viktige gangakser, og at gangavstanden fra boligområder, arbeidsplasser og andre 

viktige målpunkt ligger innenfor en rimelig gåavstand. Optimal gjennomsnittlig avstand 

mellom stasjonene for Bussveien er 500-600 meter. For delstrekningen Mosvatnet – Olav Vs 

gate er avstanden mellom stasjonene i planforslaget fra 500 meter til 650 meter. 

Formingsveilederen for Bussveien gir føringer for utforming av stasjoner. Det er her definert 

at Bussveiens stasjoner skal ha minimumsbredde på 3,5 meter. Bussveiens stasjoner skal 

videre ha en minimums oppstillingslengde på 50 meter.  

 

1 BRT – Bus Rapid Transit. En høystandard kollektivløsning basert på busser med høy kapasitet, hyppige 
avganger og egen trasé forbeholdt bussen. 
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Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming er lagt til grunn i planleggingen. Det legges til rette for 

gangfelt ved alle stasjoner. Gangfeltene skal være lokalisert slik at omveger minimeres. Det 

skal være god belysning av kryssingspunktene. 

Der det etableres nye løsninger er stigningsforhold i henhold til krav til universell utforming 

for sentrumsområder. Dette gjelder spesielt for stasjoner for Bussveien og i kryss hvor 

dagens forhold endres. Fortausbredder og gangkulverter er i stor grad beholdt som i dag, 

selv om disse ikke tilfredsstiller dagens krav til universell utforming. Dette blant annet av 

hensyn trærne langs Madlaveien og unngå unødige inngrep i eiendommer og sideareal langs 

Madlaveien og Kannik. 

 Støytiltak 

I nye vegprosjekter skal støy behandles slik som angitt i Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging, T-1442. Miljøtiltak som etablering av Bussveien utløser i henhold til T-

1442 i liten grad krav til støytiltak.  

Med etablering av Bussveien, samt Ryfast/Eiganestunnelen og andre trafikktiltak, er det 

forventet en reduksjon i biltrafikken på strekningen. Dette gjør at støynivået reduseres. For å 

beholde gatebilde er det ikke ønskelig med langsgående støyskjerm foran eiendommer på 

strekningen. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende 

 Beliggenhet og avgrensing 

Endringene som planen medfører er, med unntak av midlertidige bygge- og anleggsområder, 

i stor grad avgrenset av dagens kantstein mot fortau. Det vil si at man holder seg innenfor 

dagens veiareal. Midlertidig bygge- og anleggsområde strekker seg utover fortau og noe inn i 

privateiendommer langs Madlaveien.  

Planområdet starter ved Mosvatnet i vest, følger Madlaveien til sentrum og avsluttes ved 

innkjøringen til Olav Vs gate. Planområdet ligger i hovedsak innenfor dagens trafikkareal på 

denne strekningen. 

Total størrelse på planområdet er ca. 74 daa.  

 

Figur 5-1 Oversiktskart 
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 Dagens arealbruk og tilstøtende områder 

Planområdet starter der Madlaveien passerer Mosvatnet og Mosvannsparken i vest. Videre 

fortsetter planen gjennom Eiganes, Bokkaskogen og Våland, som er veletablerte 

boligområder dominert av småskala trehusbebyggelse. Her inkluderer planen også privat 

parkareal og offentlig friområde. Østover, mot Kannik og Stavanger sentrum, får 

bebyggelsen gradvis større skala og større tetthet av kontor, handel- og 

næringsvirksomheter. I sentrumsområdet ligger det historiske sentrum med flere store og 

små verneverdige bygg og Kannikparken. 

 

Figur 5-2 Dagens situasjon ved Løkkeveien og Kannikparken 

 Trafikkforhold 

5.3.1 Dagens kollektivtilbud 

Buss 

Madlaveien er en viktig hovedakse for hele busstrukturen i Stavanger. Dagrutene 2, 3, 6, 7, 

10 og 16 har høy frekvens med avganger opp til åtte ganger i timen. Samlet utgjør dette 

nesten 70 busser i timen i rushtid på morgen og ettermiddag, se Figur 5-3. Også nattrutene 

N84 og N86 kjører på strekningen.  

Mellom Mosvatnet til Motorveikrysset er der i dag kollektivfelt, med unntak av opphevelser i 

tilknytning til kryss. I kollektivfeltene deler busser vegen med taxier og el-biler. Bussene er 

har også kjørefelt i et kort filterfelt forbi Motorveikrysset i vestgående retning. Videre gjennom 

Kannik, fra Motorveikrysset til sentrum er det samtidig med åpning av Ryfast på deler av 

strekningen etablert sidestilte kollektivfelt. 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. Kollektivfelt i Kannik gjør at bussene fortsatt på deler av 

strekningen kjører sammen med øvrig trafikk og står i samme kø som personbiler. Det er 
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gjennomført en reisetidsregistrering (Rogaland fylkeskommune, 2019) som viser at mange 

busser er forsinket flere minutter i rushtiden. I morgenrush er største forsinkelse 4 minutt og 

37 sekund, i ettermiddagsrush er største forsinkelse 2 minutt og 54 sekund.   

 

Figur 5-3 Gjennomsnittlig antall bussruter i rushtid i dag og eksisterende holdeplasser (Ill. Multiconsult) 

Dagens holdeplasser langs Madlaveien er utformet som busslommer. Holdeplass ved E39 

Motorveien i vestgående retning er utformet som kantstopp. Holdeplassene har varierende 

standard blant annet i forhold til krav til universell utforming. Holdeplass ved Møllegata i Kannik har 

en utfordrende plassering knyttet til stigning og kan derfor ikke oppnå krav om universell utforming. 

Veiens kurvatur ved holdeplassen vil være utfordrende ved omlegging til ny standard for 

holdeplasser i Bussveien.   
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5.3.2 Sykkel og gange 

 

Figur 5-4 - Sykkelrutekart Stavanger  

Madlaruta er hovedsykkelruten vestover fra Stavanger sentrum. Ruta går langs 

Eiganesveien før den krysser over gang- og sykkelbrua ved Mosvatnet og fortsetter videre 

langs sørsiden av Madlaveien. 

Hovedsykkelruta Indre ring strekker seg fra Stavanger sentrum, gjennom Våland til 

påkoblingen mot Sykkelstamvegen og fortsetter nedover Hannasdalsgate til Mosvatnet ved 

gang- og sykkelbrua –Welhavens bru. 
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Via lokale bydelsruter finnes viktige krysningspunkt som; undergang ved Niels Juels gate, 

undergang ved Møllegata, gangbru fra St. Olavs gate til Kannikparken og undergang ved 

teateret.  

5.3.3 Trafikkmengde (ÅDT) 

Strekningen mellom Motorveikrysset og Løkkeveien er en av Norges høyest trafikkbelastede 

samleveger med en ÅDT på 35.500 kjt (2018). I tillegg er E39 høyt belastet med en ÅDT på 

31.000 kjt (2018). Bergelandstunnelen har en ÅDT på 23.000 kjt (2018). Løkkeveien har 

omtrent 15.000 kjt (2018) i ÅDT. 

Trafikkmengden på Madlaveien har gått ned med anslagsvis 30 % etter at Eiganestunnelen 

åpnet våren 2020. Trafikkutviklingen vil bli kontinuerlig overvåket slik at en kan legge til 

grunn nyeste trafikktall for videre planlegging og prosjektering av Bussveien. 

 

Figur 5-5 Trafikkmengder (ÅDT) i og rundt planområdet. Kilde NVDB (2018)  

5.3.4 Ulykkessituasjon  

 

Figur 5-6 Kart over registrerte ulykker de siste 5 år. Kilde NVDB (2019) Grønt- sykkel, Rødt – fotgjengere, Blå – 
Bil/motorsykkel 
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I perioden mai 2014 til mai 2019 har det vært 11 registrerte trafikkulykker på strekningen 

Mosvatnet – Olav Vs gate. 

I ulykker der myke trafikanter har vært involvert, har 2 ulykker vært med sykkel og en med 

fotgjenger. Det har vært 4 motorsykkelulykker og 4 ulykker der bil har vært involvert. Alle de 

registrerte ulykkene har hatt «Lettere skadet» som skadegrad. 

 Teknisk infrastruktur 

5.4.1 Vann og avløp 

Det ligger eksisterende kommunalt VA-anlegg langs hele strekningen. Fra Mosvatnet til 

Motorveikrysset er det flere gamle VA-ledninger som er klar for utskifting/renovering.  

Stavanger kommune VA har startet opp prosjektering av nytt VA-anlegg på strekningen fra 

Tjensvollkrysset til E39. Dette arbeidet koordineres med planarbeidet for Bussveien på 

denne strekningen.  

Langs gata er det i dag etablert sluker/sandfang for håndtering av overvann. Disse er 

tilkoblet eksisterende overvannsledninger. 

På strekningen mellom Motorveikrysset og Olav Vs gate ligger flere kommunale ledninger. 

Blant annet DN 1000 avløp felles ledning og DN 300 vannledning. Anlegget er av nyere dato 

(anleggsår 2002-2015) og skal ikke saneres.  

Madlaveien er flomvei fra Tjensvollkrysset til sentrum. Fra Holbergsgate og videre mot 

sentrum ligger fv. 509 i et naturlig søkk i terrenget og er derfor den naturlige flomveien for de 

omkringliggende områdene på begge sider av strekningen. Nedslagsfeltet strekker seg fra 

Ytre ringvei vest i sørvest, E39 i sør, Eiganes gravlund i nord og ender i Breiavatnet. 

Grove beregninger antyder at veien i dag ikke har kapasitet til å håndtere 200 års flom og at 

veien og sidearealene langs veien kan bli oversvømt. 

5.4.2 Kabler og kraftlinjer 

Det er i dag ingen kraftlinjer som krysser planområdet. Langs hele strekningen mellom 

Mosvatnet og Kannikgata finnes høy- og lavspentkabler, tele- og fiberkabler i grøft. Flere av 

høyspentkablene som krysser strekket er gamle oljekabler/jutekabler som ved arbeid i 

nærheten kan kreve NVA bestilling. 

• Oljeledning krysser vegen rett øst for Welhavens bru 

• Oljeledning krysser vegen rett øst for Nedre Torfæus gate  

• Oljeledning krysser vegen ved Orknøygata  

• Oljeledning krysser vegen ved Leiv Erikssons gate  

• Oljeledning krysser vegen ved Schiøtz gate 

• Høyspent og Gassledning krysser vegen ved Niels Juels gate  

• Høyspent krysser vegen ved Wessels gate  

• Høyspent krysser vegen rett øst for Løkkeveienkrysset  

• Høyspent krysser vegen i gangbrua fra St. Olavs gate 

• I Kannikgata ved Kannikgården (det gamle Telenor-bygget) ligger mange store og 

viktige telekabler på langs og på tvers av gatestrukturen. 
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5.4.3 Konstruksjoner 

Eksisterende konstruksjoner langs strekningen er bruer og underganger som er en del av det 

offentlige gang- og sykkelvegtilbudet. 

• Welhavens bru over Madlaveien til Mosvannsparken 

• Kryss ved E39 (3 etasjers konstruksjon med tunnel og undergang under 

rundkjøringen Motorveikrysset 

• Undergang fra Niels Juels gate under Madlaveien 

• Undergang fra Møllegata under Madlaveien 

• Undergang under Løkkeveien, nord for dagens rundkjøring. 

• St. Olavs bru over Kannikgata 

• Undergang under rundkjøring Musegata x Olav Vs gate x Kannikgata 

 Landskap- og bybilde  

De viktigste landskapselementene i planområdet er Mosvannsparken, de historiske 

trerekkene av knutekollede trær langs gata og Kannikparken. Mosvannsparken er et frodig 

og åpent grøntområde i det ellers bebygde planområdet. Parken har variert og balansert 

vegetasjonssammensetning, og strekker seg over begge sider av Madlaveien. De store 

trærne i midtrabatter og sideareal langs Madlaveien skaper et frodig gatebilde. Enkelte av 

disse er vernet. Nedover mot Kannik er det rekker av mindre yngre trær, både i fortau og i 

midtrabatt. Nye trær i forbindelse med Ryfast utbyggingen er plantet i midtrabatter. 

Kannikparken er et av få grønne byrom i Stavanger sentrum med store og romdannende 

trær. Kannikparken har videre tilknytning til undergangen under krysset mellom Muségata, 

Olav Vs gate og fv. 509 som har vunnet vakre vegers pris.  

 Friluftsliv og byliv 

5.6.1 Barn og unges interesser 

Skoler, barnehager, leke- og fritidstilbud for barn og unge ligger i stor grad utenfor 

planområde, men Madlaveien og kryssing av Madlaveien, fungerer som tilkomstvei og 

skolevei for mange.  

Eiganes skolekrets har grense i Madlaveien og Erling Skjalgssons gate mot øst. Barn 

innenfor dette området vil ikke krysse Madlaveien på vei til skolen. Kryssing av Madlaveien 

er en del av skoleveien til barn som bor på sørsiden av Madlaveien, ved Bokkaskogen, og 

nordsiden av Madlaveien øst for Erling Skjalgssonsgate. Disse barna hører til Våland skole 

og krysser Madlaveien/E39 i eksisterende underganger. De samme krysningspunktene 

benyttes av elever ved Kannik ungdomsskole på nordsiden av Madlaveien. Kannik 

skolekrets omfatter alle boligområdene i tilknytning til planen.  

Idrettsanlegget Stavanger Stadion ved Holbergsgate, St. Svithun park/lekeplass og ballbane 

og lekeplass ved Kiellandsmyra/Bokkaskogen, er viktige uteområder for barn og unge. 

Foruten om hovedsykkelruter nevnt i 5.3.2, finnes en rekke lokale bydelsruter for sykkel som 

leder mot blant annet skoler, idrettsbaner og ballbaner. Disse fører gjennom boligområdene 

på Eiganes, Bokkaskogen, Kannik og Våland. 

Ny plassering av holdeplass i Kannik gir god gangforbindelse til St. Olav videregående skole. 
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5.6.2 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder 

Utenom Mosvatnet og Mosvannsparken er det lite grønnstruktur og få arealer som kan 

defineres som rekreasjonsområder innenfor planområdet. Mosvatnet og Mosvannsparken er 

spesielt viktig for friluftsliv og er et område folk fra hele regionen benytter og kan knytte 

stedsidentitet til.   

5.6.3 Universell utforming 

Langs hele strekningen fra Mosvatnet til Stavanger sentrum er det forhold som i dag ikke 

tilfredsstiller krav til universell utforming. På store deler av strekningen fra E39-krysset til 

Mosvatnet er det smale fortau med trerekker og reduserer fremkommeligheten på begge 

sider. Dagens holdeplasser har også varierende standard i forhold til krav til universell 

utforming.  

 

Figur 5-7 Madlaveien med trær i fortau  

 

 Naturmangfold 

For denne strekningen passerer Bussveien gjennom tett bebygde områder nær - og i 

bysentrum. De grønne områdene er i stor grad parkpreget. Rundt Mosvatnet er det tettere 

vegetasjon, med både naturlig og plantet preg. Løvskog dominerer, men det finnes også mye 

rik edelløvskog i tilknytning til Mosvatnet. De mange trærne langs strekningen har ikke 

særskilt verdi for naturmangfold. 

Kannikbekken kommer fra Mosvatnet og renner ut i Breiavatnet. Bekkeløpet er for en stor del 

lukket, men det er åpent gjennom Kannikparken (ved gamle Stavanger sykehus/ Rogaland 

fylkeskommune) og i undergangen Teaterpassasjen. 

Mosvatnet har en svært viktig funksjon som hekke- og overvintringsområde for mange 

vannfugler og fugleliv generelt. Mye spurvefugl, men også individer av mer sjeldne arter som 

kattugle, trekryper og møller. Skogen er i tillegg et viktig rasteområde for flere arter, bl.a. et 

fast overnattingsområde for kråkefugl i regionen (særlig kråker og kaier). Dette gjelder særlig 

vinterstid, hvor overnattingsbestanden kan bli opp mot 10 000 individer. 

Det er registrert én rødliste art innenfor planområdet (ref. Artsdatabanken). Langs 

Madlaveien ved Schöitz gate står et stort gammelt bøketre vurdert som viktig (B-verdi) i 

naturbase (BN00061785). Soppen storkjuke (Meripilus giganteus) er registrert ved roten av 

treet. Arten har rødlistestatus nær truet (NT). Det er registrert flere rødlistearter nær 

planområdet, de fleste er fugler og mose- og lavarter.  

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/56916
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Det er også registrert en rekke fremmede arter i og nær planområdet. Dette er i stor grad 

ulike tretyper som platanlønn, hagelerkespore, klistersvineblomst. 

 Kulturarv  

Størstedelen av planområdet ligger innenfor Trehusbyen Stavanger som er den største 

trehusbyen i Europa. Grovt sett er trehusbyen avgrenset av Ytre Ringveg og omfatter rundt 

8000 hus. Bebyggelsen er fra 1850 og frem til siste verdenskrig og inneholder en rekke 

stilarter; klassisime, sveiserstil, jugendstil, nyklassisisme og funksjonalisme. 

Gamle Mosvannsparken er listet opp i objektlisten i kommunedelplan for kulturminner som et 

eksempel på park. 

Kunsthallen til Stavanger kunstforening (fra 1925) er listet opp i objektlisten i 

kommunedelplan for kulturminner som et eksempel på offentlige bygninger. 

Gamle Stavanger sykehus fra 1897 er en del av monumentalbyggene på det såkalte 

«Akropolis» med teateret, Turnhallen og Stavanger Museum. Sykehuset med parkanlegg er i 

kommunedelplan for kulturminner vurdert som et kulturmiljø med høy kulturhistorisk verdi. 

Området rundt den katolske kirken, St. Svithun er i kommunedelplan for kulturminner vurdert 

som et kulturmiljø med høy kulturhistorisk verdi. 

I området ved Olav Vs gate 18 ligger Kannik prestegård i empirestil. Denne ble i 1986 flyttet 

hit for å gi plass til dagens veisystem. Huset er fra 1850-tallet og er godt bevart. Det er 

fremdeles rester etter den gamle prestegårdshagen rundt huset. Bygget er listet opp i 

objektlisten. I kommunedelplan for Stavanger sentrum er det åpnet opp for at Kannik 

prestegård kan flyttes innenfor grensene til området definert som Kannik prestegård. 

 Naturressurser 

Det er få eller ingen naturressurser innenfor planområdet. Det er verken jordbruksressurser 

eller registrerte forekomster av mineraler, drikkevannskilder eller andre ressurser av verdi for 

dette tema.  

Det er registrert noen energibrønner i tilknytning til planområdet. Kun én av disse ligger tett 

opp til planområdet, på nordsiden av Madlaveien like vest for Welhavens bru. 

 Grunnforhold 

Eksisterende grunnforhold 

Det er vurdert at eksisterende grunnundersøkelser som er gjort på strekningen fra Mosvatnet 

til sentrum er tilstrekkelig grunnlag for videre planlegging av Bussveien.  

Berggrunnen i området består av fyllitt og kvartsrik fyllitt med spredte lag av meta-arkose og 

kvartsitt, stedvis karbonførende fyllitt. Fyllitt er en bergart som forvitrer lett og gir næringsrik 

jord. 

Løsmassene i området består i hovedsak av fyllmasser, tynn og tykk morene samt noe myr 

rundt Mosvatnet.  

Forurenset grunn  

Hele delstrekningen er innenfor aktsomhetskartet for byjord (forurensede masser) for 

Stavanger kommune. Dette gir grunn til mistanke om forurensede masser ved hele 

strekningen.  
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6. Alternativer og vurderinger 

 Alternative løsninger som er vurdert 

For å kvalitetssikre konsept og valg i planforslaget, er det gjort vurderinger av alternative 

løsninger. Dette er alternativer og utsjekk av både konsept og konkrete detaljerte løsninger. I 

tabellen under gis en opplisting av alternativene som er vurdert, men som av ulike årsaker, 

ikke er valgt for videre arbeid med reguleringsplan. 

Tabell 6-1 Alternativer som er vurdert i prosjektet, men ikke tatt med videre 

Hva som er vurdert Alternativsløsninger 

Plassering av Bussvei i gatetversnittet 

(konsept) 

a. Sidestilt Bussvei (dagens kollektivsystem) 

b. Midtstilt Bussvei. 

A) Sidestilt Bussvei vil ikke gi den samme fremkommeligheten for busser som midtstilt og parallelført Bussvei 

gir. Det er som oftest i kryssområder det oppstår kø og forsinkelser. Kollektivfelt gir ingen prioritering av buss 

igjennom kryss. Av og påkjøring fra sideveier vil krysse kollektivfeltet og kunne medføre uønsket forsinkelser. 

Sidestilte kollektivfelt blir derfor ikke vurdert til å ivareta måloppnåelsen som er ønskelig for Bussveien. 

b) Midtstilt Bussvei er et arealkrevende alternativ. I gater med bebyggelse tett inntil vegen vil midtstilt Bussvei 

medføre større inngrep på private eiendommer og kulturmiljøet langs gaten. I tillegg ville dette alternativet gi en 

dårligere trafikkavvikling i krysset til Olav Vs gate og motorvegkrysset. 

Alternativløsning a og b er ikke tatt med videre i planarbeidet 

 

Bussvei-tverrsnitt i gate. Et fullt tverrsnitt med standard bredder, som vist i 

planprogram. 

Et fullt tverrsnitt som vist i planprogrammet har vist seg å gi store inngrep mht. bebyggelse og tilgrensende 

arealer. Det har vært et ønske å beholde bebyggelsen og kulturmiljøet/preget langs gaten. For å gjøre minst 

mulig inngrep på det, er derfor blitt valgt å avvike fra standard tverrsnitt.  

 

Skifte fra sidestilt til parallelført 

bussveisystem 

 

a. Systemskifte på strekningen mellom 

Holbergsgate og motorveikrysset. 

b. Systemskifte i kryss ved Holbergsgate. 

Flere steder er vurdert for skifte fra sidestilte kollektivfelt til parallelført Bussvei på strekningen mellom 

Tjensvollkrysset og motorveikrysset. De fleste av de aktuelle stedene ville medført store inngrep i eksisterende 

bebyggelse og tilgrensende hagearealer. Det ble derfor landet på en løsning med systemskifte ved Mosvatnet. 

Denne løsningen gir ikke inngrep i eksisterende sideareal. I tillegg blir den vurdert til å ha god lesbarhet, 

trafikksikkerhet og fremkommelighet. Eksisterende sidestilte kollektivfelt fra Tjensvollkrysset til Madlaforen er 

en del av Bussveien videre vestover. Dette er et resultat av kravet om å redusere kostnader for Bussveien. 

 

Bussholdeplasser (overordnet 

holdeplassvurdering) 

a. I Mosvannsparken 

b. Øst for kryss ved E39 

c. Ved Wesselsgate og ved Løkkeveien 

I planarbeidet har en jobbet med en optimalisering av plasseringene av holdeplasser. Arealbehov og koblinger 

mot boligområder og gang- og sykkelveger har medført justeringer i forhold til lokaliseringen av holdeplasser 

vist i tidligere planer.    
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Kryssløsninger a. Rundkjøring i Løkkeveien. 

b. Beholde eksisterende rundkjøring mellom 

Muségata og Olav Vs gate. 

c. Signalregulert X-kryss mellom Muségata og 

Olav Vs gate.  

d. Lede trafikk fra Madlaveien vest via Peder 

Klows gate til Wesselsgate via signalregulert 

kryssing over Madlaveien. 

e. Enveiskjørt gate mot sør i Løkkeveien fra St. 

Svithuns gate kombinert med enveiskjørt i 

Wesselsgate mot nord. 

f. Holde Wesselsgate åpen ut mot Madlaveien. 

g. Kryssing i plan ved Muségata for gående og 

syklende. 

a. Rundkjøring i Løkkeveien. Det ble tidlig i prosjektet tydelig at rundkjøringen i Løkkeveien 

ikke var en løsning som er omforent med parallelført bussvei. Skal trafikken til/fra 

Løkkeveien holdes åpen må det etableres et T-kryss som ivaretar dette. Lysregulert kryss 

er viktig for å kunne prioritere bussene i dette krysset.  

b. Det er sett på om eksisterende rundkjøring mellom Musègata og Olav Vs gate kunne 

beholdes. For å få frem parallelført bussvei i krysset blir inngangen til undergangen under 

lokket fjernet. Selv om dette arealet blir brukt til Bussveien, vil rundkjøringen likevel måtte 

flyttes litt. Dråpen i rundkjøringen er gjort så liten som mulig, men stor nok til å sikre 

fremkommelighet for trafikken. Lysåpningen blir tettet igjen som et resultat av denne 

flyttingen. Rundkjøringen er bygget på en betongkonstruksjon, noe som begrenser 

mulighetene for større omlegginger av krysset. Det er sett på muligheten for å etablere 

lysåpning ved ny øy i undergangen. Lysåpningen vil komme der butikken ligger i dag. 

Betongkonstruksjonen vil bli svekket ved å lage et hull i denne. For å hindre svekkelsen må 

det settes opp søyler i undergangen for å ta opp kreftene i konstruksjonen. Søylene vil 

komme i gangarealet å redusere fremkommeligheten og opplevelsen i undergangen.  

c. Det er vurdert om det skal reguleres et signalregulert X-kryss mellom Musègata og Olav Vs 

gate. Ved parallelført bussvei vil en slik løsning være like arealkrevende som en 

rundkjøring. Et signalregulert kryss krever flere felt til svingebevegelser i tillegg til at den har 

noe redusert trafikkflyt sammenlignet med en rundkjøring.  

d. I tidlig fase ble det vurdert om trafikken i østgående retning i Madlaveien skulle legges om 

via Peder Klows gate til Wesselsgate via signalregulert kryssing over Madlaveien. En slik 

løsning vil redusere fremkommeligheten i sidegatene som ikke er dimensjonert for en slik 

trafikkøkning. Løsningen blir ikke sett på som veldig trafikksikker for trafikanten i 

sidegatene. Det ble valgt ikke å gå videre med denne løsningen. 

e. Løkkeveien er en trafikkert gate og krysset inn til Løkkeveien har høy ÅDT. Det er derfor 

blitt sett på løsninger som kan redusere trafikken. En løsning som ble vurdert var å ha 

envegskjørt gate i Wesselsgate mot nord og envegskjørt gate mot sør i Løkkeveien fra St. 

Svithuns gate. Denne løsningen ble tidlig avvist da den ville gi store trafikale utfordringer for 

sidevegnettet. 

f. Etter å ha sett på den trafikale situasjonen knyttet til pkt. d og e ble det vurdert å stenge 

krysset til Wesselsgate for å sikre god fremkommelighet for busser, trafikksikkerhet for alle 

trafikantgrupper og et enklere lesbart trafikksystem. 
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Løsninger for gående a. Kryssing i plan over Løkkeveien 

b. Ikke krysse i plan ved Niels Juels gate 

a. For å sikre god fremkommelighet for de gående er det blitt vurdert kryssing i plan over 

Løkkeveien. Kryssing over gangfelt har en risiko for ulykker sammenlignet med planfri 

kryssing. Siden det er relativt kort gangavstand til undergangen som er etablert i dagens 

situasjon, er det blitt vurdert at dette er det beste tilbudet for de myke trafikantene.  

b. Det er blitt vurdert om det skal planlegges kryssing i plan kun over Bussveien og ikke over 

bilvegen. En slik løsning ville gi gående fra sørsiden av Madlaveien en lang veg til 

holdeplassen i østgående retning inn mot sentrum. Faren for uønsket kryssing hadde da 

vært reel og siden dette er en gate ble det vurdert at gangfelt over hele Madlaveien var en 

mer trafikksikker løsning. 

 

Kommunens VA – Utskiftning av 

eksisterende VA. 

Det er vurdert å endre tverrfallet på vegen inn mot 

midtrabatt i stedet for ut mot fortau. 

Det har i prosjektet blitt vurdert muligheten for å endre tverrfallet på vegen inn mot midtrabatten. 

Dersom dette skal gjøres vil enten midtrabatten komme lavere enn dagens nivå og skape 

utfordringer knyttet til eksisterende ledninger i grunnen, eller så må rabatten beholde dagens nivå, 

men da vil fortauet bli høyere enn det ligger i dag og skape konflikt med eksisterende sideareal som 

inngangsparti til hus, hager og konstruksjoner. 
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7. Beskrivelse av planforslaget  

 

Figur 7-1 Prinsippskisse for Bussveien Mosvatnet – sentrum. Eksisterende holdeplasser vil erstattes av nye 
stasjoner for Bussveien. 
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 Hovedtrekk i planforslaget 

Planforslaget tilrettelegger for parallelført bussvei på nordsiden av Madlaveien, fra Mosvatnet 

til Olav Vs gate i Stavanger sentrum. Delstrekningen er ca. 1,8 km lang. Strekningen skiller 

seg fra andre delstrekninger ved at Bussveien i hovedsak ligger innenfor eksisterende 

vegareal. Trafikken legges om slik at Bussveien disponerer de to nordligste kjørefeltene, og 

øvrig trafikk legges til de to sørligste feltene. Bussveien får prioritet i de signalregulerte 

kryssene og går i eget felt både i E39 krysset og i rundkjøringen ved Musegata/ Olav Vs 

gate.  

Planforslaget inneholder også stasjonsområder og krysningspunkt. Arealbruken blir dermed i 

hovedsak som i dag, hvor det tas hensyn til eksisterende bebyggelse og trær, og hvor 

eksisterende kantsteinslinjer i stor grad beholdes. Ingen hus blir revet som følge av 

Bussveien. 

Eksisterende rabatter skiller Bussveien og øvrig bilvei langs hele strekningen. Flere gater og 

direkteavkjørsler ut mot Madlaveien blir stengt. Konsekvenser for eiendomsinngrep, 

avkjørsler og kryss er omtalt i kapittel 8.4.   

Sykkeltilbudet skal være i sideveinettet og langs Mosvatnet som i dag. 

Gående og syklende krysser Madlaveien i plan i forbindelse med Holbergsgatekrysset, 

stasjon ved Niels Juels gate og i dagens gangfelt ved Lars Vaages gate. Ellers krysser de via 

eksisterende gang- og sykkelbru fra Welhavens gate til Mosvannsparken, samt eksisterende 

underganger ved Motorveikrysset, Niels Juels gate, Møllegata, gang- og sykkelbru fra St. 

Olavs gate til Kannikparken og undergang under krysset ved Muségata og teateret. 

 

Figur 7-2 Utsnitt fra visualiseringsmodell, eksisterende gang- og sykkelbru fra Welhavens gate til Mosvatnet forblir 
uendret, retning vest (Ill. Multiconsult)  
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Figur 7-3 Typisk snitt (normalprofil) av Bussveien fra Mosvatnet til Motorveikrysset 

 

Figur 7-4 Typisk snitt (normalprofil) av Bussveien fra Motorveikrysset til Løkkeveien 
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 Planlagt arealbruk innenfor planforslaget 

Tabell 7-1 Arealtabell 

Arealtabell   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

1110 - Boligbebyggelse (22) 11,53 

1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting (3) 0,53 

1164 - Forsamlingslokale for religionsutøvelse 0,11 

1300 - Næringsbebyggelse (2) 0,05 

1360 - Bensinstasjon/vegserviceanlegg 1,40 

1802 - Bolig/forretning/kontor (5) 0,33 

1804 - Bolig/kontor (2) 0,34 

1810 - Forretning/kontor (3) 0,20 

Sum areal denne kategori: 14,47 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

2001 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) (2) 0,56 

2011 - Kjøreveg (27) 19,87 

2012 - Fortau (18) 9,46 

2014 - Gatetun (3) 0,30 

2015 - Gang-/sykkelveg (5) 1,55 

2016 - Gangveg/gangareal/gågate (13) 0,45 

2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg (6) 0,37 

2019 - Annen veggrunn - grøntareal (34) 7,76 

2060 - Kollektivnett  12,29 

2073 - Kollektivholdeplass (4) 1,09 

2082 - Parkeringsplasser 0,09 

Sum areal denne kategori: 53,78 

    

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 

3040 - Friområde (5) 1,56 

3050 - Park (14) 4,53 

Sum areal denne kategori: 6,09 

    

Totalt alle kategorier: 74,34 daa   
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 Beskrivelse av planstrekningen 

7.3.1 Mosvatnet –kryss Holbergsgate - E39 Motorveien 

 

Figur 7-5 Prinsippskisse. Parallelført Bussvei, lysregulert kryss ved Holbergs gate og rundkjøring for bil ved 
Motorveikrysset. (Ill.: Multiconsult)  

Traséen starter ved Mosvatnet der Bussveien skifter system fra dagens sidestilte kollektivfelt 

til parallelført bussvei på nordsiden av Madlaveien. Det er ikke behov for inngrep utover 

eksisterende vegareal for etablering av systemskiftet. 

 

Figur 7-6 Utsnitt fra visualiseringsmodell, overgang fra sidestilt kollektivfelt til parallelført bussvei ved Mosvatnet, 
retning vest (Ill. Multiconsult) 
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Holdeplass som i dag ligger ved Welhavens bru, like øst for Mosvatnet, legges ned for å få et 

mer effektivt rutenett uten altfor tette holdeplasser. Det er heller ikke ønskelig med inngrep i 

Mosvannsparken og trær i rabatt for etablering av nytt stasjonsområde på denne 

strekningen. 

Dagens holdeplass i Holbergs gate ombygges til standard for Bussveien. Denne 

plasseringen vil gi passe avstand til neste stasjon som ligger ved Niels Juels gate (650 m).  

Stasjonene for vestgående busser er plassert vest for krysset, ved bensinstasjonen som i 

dag. For østgående busser ligger stasjonen øst for krysset i rabatten mellom bussvei og 

bilvei. Busspassasjerer som skal krysse gaten, benytter fotgjengerfelt i krysset.   

Plasseringen ved Holbergs gate er sentral i forhold til målpunkt som idrettsanlegg og skoler, 

samt nærhet til boligområder på begge sider av Madlaveien. Etablering av sykkelparkering 

ved stasjonsområdene vil øke nedslagsfeltet for busstilbudet. 

 

 

Figur 7-7 Utsnitt fra visualiseringsmodell, oversikt over krysset ved Holbergsgate, retning Mosvatnet (Ill. 
Multiconsult)  

For å tilrettelegge for parallelført bussvei og for å ivareta trafikksikkerhet både for fotgjengere 

og bilister, bygges krysset Madlaveien x Holbergsgate om. Ombygging av krysset sammen 

med etablering av nye stasjoner medfører noe større arealbehov. Dette gjelder spesielt på 

sørsiden av Madlavegen hvor noen hager, adkomst til boliger og fortausareal vil bli berørt. 

Det blir og inngrep i privat parkområde på nordsiden av Madlaveien, gnr./bnr. 56/1120, da 

linjeføringen til Bussveien må rettes ut ved stasjon i østgående retning. Ombyggingen av 

krysset og linjeføringen fører til at flere trær må fjernes. Konsekvenser for trær er vurdert i 

kapittel 8.6.  
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Figur 7-8 Utsnitt fra visualiseringsmodell, stasjon i østgående retning ved Holbergsgate. Etableres i midtrabatt 
mellom bussvei og bilvei (Ill. Multiconsult)  

 

 

Figur 7-9 Utsnitt fra visualiseringsmodell, krysset Madlaveien x Holbergsgate, retning øst (Ill. Multiconsult)  

På strekningen fra Nedre Torfæus gate og videre mot Motorveikrysset er Bussveien tilpasset 

innenfor dagens vegareal. 

Bussveien passerer forbi Motorveikrysset i egen trasé. Krysset, som er en tre-etasjers 

konstruksjon, forblir uendret med unntak av noe justering på rabatter.  
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Figur 7-10 Utsnitt fra visualiseringsmodell, Bussveien passer uhindret forbi Motorveikrysset i en buypass, retning 
mot vest (Ill. Multiconsult)  

7.3.2 E39 Motorveien – Olav Vs gate 

 
Figur 7-11 Prinsippskisse. Parallelført Bussvei, lysregulert kryss ved Løkkeveien og rundkjøring for bil ved krysset 
Olav Vs gate – Muségata - Kannikgata. (Ill.: Multiconsult)  
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Figur 7-12 Utsnitt fra visualiseringsmodell, oversikt over Madlaveien fra Wesselsgate mot Motorveikrysset (Ill. 
Multiconsult) 

I reguleringsplanen blir det ett kjørefelt i hver retning og Bussveien får god fremkommelighet 

inn mot Stavanger sentrum.  

Ny stasjon er foreslått etablert ved Niels Juels gate. Dette gir passe avstand, ca. 500 m, til 

neste stasjon som er i Olav Vs gate ved innkjøringen til P-Jernbanelokket. Mot vest er det 

650 m til neste stasjon ved Holbergsgate. Ved etablering av stasjonen må en rekke trær 

fjernes, se kapittel 8.6. Etableringen av Bussveien fører også til at dagens holdeplass ved 

Møllegata blir fjernet. Det vil ikke være mulig å ombygge holdeplassen til standard for 

Bussveien på grunn av stigning og veiens kurvatur. Dagens holdeplass ved E39 Motorveien 

fjernes også, da denne vil ligge for tett opptil ny stasjon. 

Plasseringen ved Niels Juels gate er sentral i forhold til målpunkt som Kannik ungdomsskole 

og St. Olav videregående skole, samt nærhet til boligområder på begge sider av Madlaveien. 

Etablering av sykkelparkering ved stasjonsområdene vil øke nedslagsfeltet for busstilbudet. 
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Figur 7-13 Utsnitt fra visualiseringsmodell, stasjon ved Niels Juels gate, retning mot sentrum (Ill. Multiconsult) 

 

Fra Motorveikrysset til Oscars gate opprettholdes bredden på midtrabatten omtrent som i 

dag. Det etableres ny kryssing i plan i forbindelse med stasjonen ved Niels Juels gate, se 

figur 7-14. Videre vil dagens underganger og gangbru i Kannik opprettholdes, noe som gir 

gode trafikksikre koblinger på tvers av trafikkarealene. 

Fra Motorveikrysset til Løkkeveien beholdes fortau på begge sider av Madlaveien. Fra 

Løkkeveien til Olav Vs gate beholdes både fortau på nordsiden og dagens tilbud på sørsiden 

av vegen gjennom Kannikparken. Dette er av hensyn til parken, og for å gjøre minst mulig 

inngrep.  
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Figur 7-14  Utsnitt fra visualiseringsmodell, Kannikparken, retning mot vest (Ill. Multiconsult) 

Krysset Løkkeveien/Madlaveien bygges om fra rundkjøring til lysregulert kryss. Bakgrunnen 

for dette er behov for å kunne prioritere busser gjennom krysset. Venstresvingefeltene inn i - 

og ut av Løkkeveien er fjernet. Dette vil gjøre lyskrysset mer effektivt. I tillegg vil faren for kø 

på Madlaveien fra Kannik og opp til Motorveikrysset bli redusert. Det er lagt opp til at 

biltrafikk som skal inn i Løkkeveien fra vest kjører videre ned til rundkjøringen i krysset ved 

Muségata, tar u-sving der og svinger til høyre inn Løkkeveien. Trafikk fra Løkkeveien som 

skal ut i Madlaveien ned mot sentrum, kan ikke svinge til venstre, men kjører til høyre og 

snur i rundkjøringen i Motorvegkrysset. Kjører så østover ned mot sentrum. Myke trafikanter 

krysser i eksisterende undergang som i dag.  

 

 

Figur 7-15 Utsnitt fra visualiseringsmodell, krysset Madlaveien – Løkkeveien (Ill. Multiconsult)  
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I rundkjøringen ved Rogaland Teater passerer Bussveien i egen trasé. Ny rundkjøring 

forskyves øst for Bussveien og dermed må lysåpningen i sentraløya tettes igjen, se Figur 

7-16. 

Siden Bussveien går i egen trasé ved rundkjøringen ved Rogaland Teater, er det nødvendig 

at busser fra Byterminalen som skal til Muségata sluses ut av Bussveien i Olav Vs gate og 

følger øvrig trafikk. 

Eksisterende undergang ved Rogaland teater opprettholdes, men må bygges om. Tre av 

armene i undergangen under rundkjøringen beholdes. Den fjerde armen mot hotellet tettes 

igjen for å få plass til egen trasé for Bussveien. Fotgjengere må i stedet krysse i plan over 

Olav Vs gate ved stasjonsområdet, eller benytte gangbrua i St. Olav’s gate. Fortausarealet 

ved hotellet blir uendret. 

 

Figur 7-16 Utsnitt fra visualiseringsmodell, undergangen under rundkjøringen ved Rogaland teateret. (Ill. 
Multiconsult) 

 

 Midlertidig bygge- og anleggsområder 

I planforslaget inngår midlertidige bygge- og anleggsområder. Dette er arealer langs traséen 

som er nødvendig for å sikre nok plass til å utføre byggearbeidet, og som vil istandsettes og 

tilbakeføres til grunneier etter anleggsarbeidene er ferdig.  I planforslaget er det avsatt areal 

til midlertidige riggområder og bygge- og anleggsområder. Riggområder krever et større 

areal med plass til lagring av maskiner og materialer, brakkerigg og parkeringsplasser. Det er 

viktig at riggområdet har nærhet til anlegget og kort avstand til Madlaveien, for at nødvendig 

transport skal gi minst mulig ulemper for boligbebyggelse.  

Gnr/bnr. 56/1120 fremstår som en del av et større privat parkanlegg (Smedvighagen), men 

eiendommen er utskilt som egen tomt og regulert til bolig. På grunn av områdets størrelse og 

nærhet til Madlaveien, samt reguleringsformål bolig, er det vurdert som et aktuelt riggområde 

for bussveiutbyggingen, se RIGG1 på Figur 7-17. 

 



Reguleringsplan for Bussveien, Mosvatnet til Olav V’s gate, Plannr 2623  

Planbeskrivelse 7 Beskrivelse av planforslaget 

 

Rogaland fylkeskommune 09.06.2020 Side 42 av 66 

 

Figur 7-17 Oversikt over alternative riggområder, RIGG1 og RIGG2 inngår i planområdet, RIGG3 ligger utenfor 
planområdet. Planområdet er vist med sort strek.  

Opparbeidet grøntareal ved Ryfast-utbyggingen øst for E39 vurderes som et godt egnet 

areal til brakkerigg, se RIGG2 på Figur 7-17. Området har kort avstand til anlegget og 

Madlaveien. 

Jernbanelokket er et mulig riggområde som ligger utenfor planen. Dette er en offentlig 

parkeringsplass. Arealet kan ha begrensninger i forhold til maks vekt/belastning på 

konstruksjonen osv. 
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8. Virkninger av planforslaget  

 Trafikkforhold 

Hensikten med planen er å legge til rette for bedret framkommelighet og forutsigbarhet for 

busstrafikken og dermed være et godt alternativ til bilen. Samtidig er fremkommelighet for 

syklister og gående viktig.  Fra Motorveikrysset til Stavanger sentrum er det samtidig med 

åpningen av Ryfast etablert sidestilte kollektivfelt.  På grunn av kort avstand mellom de ulike 

kryssene i Kannik blir strekningen med kollektivfelt begrenset. Dette gjelder spesielt vestover 

ut av Stavanger sentrum. Kollektivfelt i Kannik gjør at bussene fortsatt på deler av 

strekningen kjører sammen med øvrig trafikk og står i samme kø som personbiler. Ryfast har 

ført til redusert gjennomgangstrafikk i Madlaveien. Tunnelsystemet gir effektive forbindelser 

opp mot E39 og viktige næringsområdet med mye arbeidsplasser, som Forus.   

Bussveiens påvirkning av folkes reisevaner er beskrevet i rapporten: «Slik påvirker 

Bussveien trafikantenes reisevaner gjennom Stavanger sentrum» (Norconsult, 2019). Denne 

er vedlagt plandokumentene.    

8.1.1 Fremkommelighet for buss 

Busser som følger bussveitraséen får prioritet på strekningen fra Olav Vs gate til Mosvatnet. 

Det gir et ønsket kollektivtilbud på en ellers sterkt trafikkert veistrekning inn og ut av sentrum. 

Tiltaket vil bidra til å gjøre buss mer attraktivt som transportmiddel inn og ut av Stavanger 

sentrum langs rv. 509. 

Ved Tjensvollkrysset, i overgangen der Bussveien skifter fra sidestilt kollektivfelt til 

parallelført bussvei på nordsiden av Madlaveien, vil biler og busser i systemskiftet dele veien. 

Systemet vil bli signalregulert der buss vil få prioritet.  

Forsinkelser som oppstår i trafikken på tilgrensende vegtraséer; E39, Holbergsgate, 

Løkkeveien og i Berglandstunnelen vil kunne påvirke de øvrige bussrutene som ferdes her. 

Det jobbes i Rogaland fylkeskommune for å sikre et best mulig kollektivtilbud for alle 

reisende.  

Holdeplasser 

Planforslaget legger opp til færre holdeplasser enn dagens situasjon. Passasjerene vil få en 

mer effektiv reisetid, men vil samtidig få økt gangtid til holdeplassen. Studier viser til at det vil 

bli flere reisende dersom nytten ved redusert reisetid overgår ulempen ved økt gangtid. 

Beregninger i Stavanger har vist at optimalisering av avstand mellom holdeplasser kan gi 

passasjervekst på 2,7 prosent (Urbanet analyse, 2017).  

8.1.2 Fremkommelighet for sykkel og gange 

Bussenes høye frekvens og prioritet, samt den kontinuerlige strømmen av kjøretøy i bilvei, vil 

gi noe ventetid for fotgjengere som skal krysse kjørevei. Fotgjengere som kun skal over 

selve Bussveien vil oppleve kortere ventetid fordi signalanlegget hviler i grønt for fotgjengere. 

Alle eksisterende gangbruer og underganger opprettholdes og gir samme fremkommelighet 

som i dag. Signalregulert fotgjengerfelt ved Lars Vaages gate opprettholdes som i dag. 

I fotgjengerfeltene over Madlaveien ved Niels Juels gate og ved Holbergsgate er det planlagt 

sakset gangfelt. Det vil si kryssing av veien i to omganger som muliggjør kortere grønntid for 

fotgjengere og samtidig gir prioritet til kollektivreisende. 
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For å sikre en god trafikkflyt og ivareta fremkommeligheten for alle trafikantgrupper, er det 

lagt opp til kryssing for fotgjengere og syklister ved stasjonene. For syklister, som ikke skal til 

stasjonen, vil eksisterende underganger og bruer være et godt alternativ å krysse veien på. 

Sykkelparkering ved stasjonsområdene vil tilby syklistene en trygg og brukervennlig 

oppbevaring av sykkelen, mens resten av reisen tas med buss. Dette tilbudet finnes ikke i 

dag på delstrekningen. Det vil også øke tilgjengeligheten til kollektivtilbudet, da stasjonens 

nedslagsfelt økes. 

8.1.3 Øvrig trafikk 

Bussveien vil være med på å fremskape nye reisemønster, andre kjøreruter eller bruk av 

andre reisemidler. Kollektiv, sykkel og gange vil være viktig for de korte og bynære reiser. 

Der hvor bilistene velger å ta andre veier inn til sentrum, som alternativ til Madlaveien, vil 

trafikken også utenfor planområdet påvirkes. Dette ser særlig ut til å gjelde for veinettet sør 

for Motorveien, veinettet nord for Løkkeveikrysset, samt veinettet øst for 

Bergelandstunnelen. Eksempelvis kan kø oppstå på veier som ikke har dette i dag.  

Det vil være en usikkerhet rundt omfanget av de trafikale konsekvensene frem til det nye 

kollektivsystemet iverksettes. Tiltak mot slike konsekvenser er eventuelt forbud mot 

gjennomkjøring av lokale gater, eller reduserte parkeringsmuligheter i sentrum. 

8.1.4 Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet i kryss 

I planarbeidet har trafikksikkerhet hatt spesielt fokus i kryssene Madlaveien – Holbergs gate 

og kryss Madlaveien/Løkkeveien samt gangfeltene som krysser Madlaveien ved Niels Juels 

gate/Rosenkrantz gate og ved Lars Vaages gate/Olav Nilssons gate.  

Det har vært en viktig premiss for planleggingen at kryssene på Bussveien gjøres så lett 

forståelige som mulig for trafikantene. Det betyr bruk av skilter, oppmerking og farge på 

asfalt som tydeliggjør riktig kjøremønster og hvilke av feltene som er for bil og hvilke som er 

for buss.  

På hele strekningen fra Mosvatnet til sentrum er det midtdeler som skiller Bussveien og 

bilveien.  

Trafikksikkerhet for gående og syklende. 

Gangfeltene er signalregulerte, saksede gangfelt som ligger i kryss eller mellom kryss. I 

signalregulerte gangfelt kan det forekomme at fotgjengere krysser på rødt lys. Det er derfor 

lagt stor vekt på god sikt ved plassering av skilt, signaler, rekkverk og andre installasjoner 

ved alle krysningspunkt slik at de gående bli sett av de kjørende. 

Rabatter i kjørebanen er brede nok til at trafikanter kan stå der, dersom de må vente på 

grønt lys i neste gangfelt. Det kan benyttet ledegjerder for å hindre at forgjengere gå ut i 

kjørebanen. 

Andre trafikksikkerhetstiltak 

Planen legger opp til stenging av noen kryss og avkjørsler fra sørsiden av Madlaveien. Ved å 

stenge direkteavkjørsler fra boliger unngår man at biler må rygge ut i Madlaveien, noe som 

ansees som trafikksikkerhetsmessig uheldig.   

Det er et sterkt ønske om å bevare trær i de historiske trerekkene langs Madlaveien. Dette 

har derfor hatt en høy prioritet i planarbeidet. Fortau langs veien blir som i dag.  
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 Samfunnsmessige forhold 

I forbindelse med konsekvensutredningen som er utarbeidet for strekningen Mosvatnet – 

Olav Vs gate er det gjort en samfunnsøkonomisk vurdering. Det er ikke formålstjenlig å gjøre 

EFFEKT-beregninger for en enkelt delstrekning av Bussveien. Følgelig begrenser den 

samfunnsøkonomiske vurderingen seg til å gjengi de viktigste funnene fra 

Konsekvensvalgutredningen (KVU), samt påpeke viktige endringer siden denne ble fremlagt 

(2012). I KVU’en er bussveikonseptet vurdert i sin helhet. 

KVU’en viste at Bussveien ville gi en økning i antall kollektivreiser beregnet til 19%. For de 

øvrige transportmidlene ble det forventet en beskjeden nedgang. Reisemiddelfordelingen ble 

ventet å holde seg stabil.  

Bompengebelastningen for de som kjører bil vil kunne ha betydning for 

reisemiddelfordelingen.   

 Forslag til omklassifisering 

Madlaveien skal omklassifiseres fra riksvei til fylkesvei. 

 Naboskap 

8.4.1 Berørt bebyggelse 

Etablering av Bussveien på delstrekningen Mosvatnet – Stavanger sentrum vil ikke berøre 

eksisterende bebyggelse. Planforslaget vil imidlertid medføre noe inngrep i private og 

offentlige eiendommer. Primært i forbindelse med etablering av nye adkomstveier, midlertidig 

rigg og anleggsbelte og ved utvidelse av veiformål ved ombygging av kryss og etablering av 

stasjoner for Bussveien. 

8.4.2 Eiendomsinngrep 

Bussveien vil i hovedsak ligge i eksisterende veibane, dermed blir det lite inngrep i 

eiendommer langs traséen. Etablering av Bussveien mellom Mosvatnet – Stavanger sentrum 

vil ikke utløse behov for innløsning av hele eiendommer og ingen hus blir revet. 

Ved etablering av midlertidige bygge- og anleggsområder vil det bli noe midlertidige 

arealbeslag.  

I forbindelse med at reguleringsplanen skal gjennomgå en kostnadsvurdering (anslag) er det 

utarbeidet grunnervervstegninger der det kommer fram hvor mye areal som blir beslaglagt 

per eiendom i permanent og midlertidig situasjon. Basert på plankart datert 10.06.2020 er det 

beregnet at det permanent erverv utgjør 24 daa. Se Figur 8-1, Figur 8-2 og Figur 8-3.  
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Figur 8-1 Utsnitt fra grunnervervstegning, fra Mosvatnet – Holbergsgate. Grønn viser midlertidig erverv, gul viser 
permanent erverv. 

 

Figur 8-2 Utsnitt fra grunnervervstegning, fra Holbergsgate – motorveikrysset. Grønn viser midlertidig erverv, gul 
viser permanent erverv. 
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Figur 8-3 Utsnitt fra grunnervervstegning, fra Niels Juels gate – Olav Vs gate 

8.4.3 Avkjørsler  

På strekningen fra Mosvatnet til Motorveien er det i dag 19 eiendommer som har 

kjøreadkomst direkte ut i Madlaveien. Ti på nordsiden og ni på sørsiden av veien, se figur 8-

4.  

 

Figur 8-4 Prinsippskisse med oversikt over stenging av avkjørsler (Ill. Multiconsult)  

Når Bussveien legges parallelført på nordsiden av veien må flere direkteavkjørsler på denne 

siden stenges. 

I plan 1513 Eiganes 6, er det regulerte avkjørsler fra disse eiendommene til sidegater. 

Avkjørslene videreføres i reguleringsplan for Bussveien. Adkomstveiene blir regulert til 3,5 

meter for å tilfredsstille dagens standard. Dette er 1 meter bredere enn gjeldende regulering 

ved flere av disse avkjørslene.  
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Figur 8-5 Utsnitt fra plankart viser ny adkomst for 5 eiendommer på nordsiden av Madlaveien. Tidligere regulerte 
adkomstveger vil bli etablert i forbindelse med Bussveien. 

 

 

Figur 8-6 Utsnitt fra plankart viser ny adkomst for 5 eiendommer på nordsiden av Madlaveien. Tidligere regulerte 
adkomstveger vil bli etablert i forbindelse med Bussveien. 

På sørsiden av Madlaveien viser planforslaget stenging av 9 direkteavkjørsler til Madlaveien. 

Avkjørsler som legges om av hensyn til trafikksikkerhet. Når Bussveien er etablert vil rygging 

ut på Madlaveien ha større risiko enn i dag. Det blir ordinære kjørefelt, inn mot eiendommene 

i stedet for kollektivfelt.  

Madlaveien 90, 88 og 88A (gnr./bnr. 56/1140, 2125 og 1138) har regulert adkomstvei fra 

Åsmund Vinjes vei i gjeldende reguleringsplan (plan 1871). Adkomstveien er i dag kun delvis 

opparbeida, fram til Åsmund Vinjes vei 3D, men blir nå forlenget i samsvar med 

reguleringsplan 1871. Eksisterende vei er 3 m og bredden beholdes når veien forlenges.  
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Figur 8-7 Utsnitt fra plankart Madlaveien 90,88 og 88A vil få ny avkjørsel mot Åsmund Vinjes vei, Madlaveien 76 
får regulert avkjørsel fra Holbergsgate 

Madlaveien 76 (gnr./bnr.56/1127) har i dag ikke regulert adkomst, men har opparbeidet 

avkjørsler fra både Madlaveien og Holbergsgate. På grunn av konflikt med krysset Holbergs 

gate/Madlaveien etter ombygging må avkjørselen fra Madlaveien stenges. Avkjørselen blir 

regulert inn fra Holbergsgate. 

Madlaveien 68 og 66 (gnr./bnr. 56/1119 og 1118) har regulert adkomstvei fra Nedre Torfæus 

gate. Ved etablering av Bussveien stenges direkteavkjørslene mot Madlaveien og 

adkomstveien vil opparbeides. Se Figur 8-8. 

Madlaveien 60, 52 og 48 (eiendommene gnr./bnr. 56/1112, 56/1105 og 56/1101) får stengt 

sine direkteavkjørsler mot Madlaveien når Bussveien etableres. Se figur Figur 8-8. 

 

 

Figur 8-8 Utsnitt fra plankart. Nye adkomstveger som vil bli etablert i forbindelse med Bussveien, f_Veg12, 
f_Veg15 og f_Veg18. 

Madlaveien 48 (gnr/bnr 56/1101) får adkomst fra Orknøygata.  

På strekningen fra Motorveikrysset til Løkkeveien er det i dag ingen eiendommer som har 

direkte adkomst fra Madlaveien.  
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8.4.4 Kryss -endret kjøremønster i gatene 

 

Figur 8-9 Stenging av gater mellom Mosvatnet og E39 

 

 

Figur 8-10 Stenging av gater mellom E39 og Olav Vs gate 
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Nordsiden av Madlaveien 

Rabatten mellom Bussveien og de ordinære kjørefeltene gjør at trafikken som skal til 

nordsiden av Madlaveien ikke kan krysse over Bussveien. Alle kommunale gater må derfor 

være stengt mot Bussveien. 

På nordsiden av Madlaveien er de fleste gatene allerede stengt. Ved etablering av 

parallelført Bussvei stenges Orknøygata, Wessels gate og Kannikgata for trafikk ut på 

Madlaveien. Når Wessels gate stenges blir nærmeste kobling mot sentrum via Løkkeveien 

(se trafikknotatet). Fra Wessels gate er det i dag begrensede svingemuligheter. Det er ikke 

mulig å svinge inn på Madlaveien til venstre ned mot Stavanger sentrum.   

Orknøygata er en kommunalvei som i dag har adkomst fra Madlaveien. Beboere i 

Munkehagen og Erling Skjalgssons gate vil også få endret kjøremønster. Ny forbindelse til 

overordnet vegnett blir via Wessels gate og ut på Løkkeveien. Området består av i hovedsak 

eneboliger og omleggingen genererer av den grunn relativt liten økning i trafikkbelastning på 

det lokale gatenettet. En annen aktuell løsning kan være å åpne forbindelsen mellom 

Orknøygata og Færøygata som i dag er gang- og sykkelveg. All trafikk til og fra Orknøygata 

kan da gå via Olav Nilssons gate og koples derfra til Eiganesveien. 

 

Sørsiden av Madlaveien 

Kannikgata (sør) skal stenges på grunn av kort avstand til rundkjøringen til E39. Grunnet 

dårlig sikt envegsreguleres NedreTorfæus gate inn fra Madlaveien. Lars Vaages gate 

stenges på grunn av eksisterende gang- og sykkelkryssing over Madlaveien for å redusere 

mulige konfliktpunkter mellom syklende og kjørende.  

Envegsgregulering av Nedre Torfæus gate, stenging av Kannikgata (sør) og Lars Vaages 

gate vil medføre noe endret kjøremønster for beboerne i området. Brukere av disse gatene 

må kjøre via det kommunale gatenettet til de andre gatene som er åpne ut mot Madlaveien. 

Det er et boligområde med eneboliger som genererer liten trafikk og den økte 

trafikkmengden i noen av de åpne gatene vil av den grunn bli begrenset. 

 

Forhold til tilstøtende planer 

Etablering av Bussveien vil i liten grad påvirke Ryfast/Eiganes prosjektet. Konseptet 

parallelført bussvei er valgt blant annet for å unngå store ombygginger av nyetablert 3-plans 

kryss ved E39 – Madlaveien. Bussveien vil gå uhindret i egen trasé forbi krysset, samtidig 

som at biltrafikken i krysset ikke berøres av Bussveien. For å kunne føre to bussfelt forbi 

rundkjøringen kreves kun mindre justering av rabattbredder.   

 Byggegrenser 

Bussveien har ikke egne krav til byggegrenser. I plankartet er det lagt inn byggegrenser i 

samsvar med gjeldende reguleringsplaner, ellers gjelder 4–meters regelen iht. plan og 

bygningsloven. 

 Landskapsbilde 

DELSTREKNING 1 MOSVATNET - veg i parkområde 

Etablering av ny kryssløsning i Holbergs gate x rv. 509, gjør at deler av trerekken langs 

Madlaveien må fjernes. Kryssene mellom fv. 509 Madlaveien og Løkkeveien samt Olav Vs 

gate/ Muségata vil også endres og et begrenset antall trær blir berørt. Krav til arealbehov på 
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Stasjoner gjør det vanskelig å bevare trær som kommer i konflikt med selve 

stasjonsområdet. Ingen trær i Mosvannsparken vil bli berørt av tiltaket.  

 

Figur 8-11 Vurderte trær langs Bussveistrekningen gjennom Mosvannsparken. Grønn markering viser trær som 
bevares på stedet.  

DELSTREKNING 2 EIGANES- veg i historisk småhusområde 

For Eiganes og Bokkaskogen er påvirkningen hovedsakelig knyttet til et utvidet vegareal i 

krysset mot Holbergs gate, samt plassering av ny stasjon i tilknytning til krysset. Utvidelsen 

av vegarealet medfører fjerning av trær på Smedvigtomta. Smedvigtomta er vurdert som 

mulig riggområde. Det er viktig at det i størst mulig grad bevares store tær på denne 

eiendommen. 

Se figur 8-12 for oversikt over trær og påvirkning i Eiganes og Bokkaskogen. 

 

 

Figur 8-12 Oversikt over registrerte trær som påvirkes av Bussveien innenfor Eiganes og Bokkaskogen. Grønn: 
Trær bevares på stedet. Rød: Trær blir berørt av byggeprosjektet.  

De eldre knutekollede trerekkene i midt- og siderabatt står rett i asfalten uten omkransende 

bed. Det er stor sannsynlighet for at trerøttene er spredt til under vegarealet og vil være 

vanskelige å flytte blant annet ettersom redusert rotareal vil gir økt risiko for uttørking.  

 

DELSTREKNING 3 KANNIK - veg i service-/senterområde 

Etablering av Bussveien forbi Motorveikrysset medfører ingen vesentlig endring, og de tre 

store bøketrærne mellom St. Svithunsparken og Bussveien bevares på stedet. 
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Figur 8-13 Utsnitt fra visualiseringsmodell, eksisterende trær ved St. Svithun parken beholdes, retning mot 
Mosvatnet (Ill. Multiconsult)  

Som følge av ny stasjon, ved Niels Juels gate, vil flere knutekollede trær måtte fjernes. I den 

brede rabatten vest for stasjonen kan det reetableres nye trær. Et stort verdifullt tre ved 

Sanitetsforeningen kan bli berørt av tiltaket. Treet støttes opp av en mur som er sprukket og 

er i dårlig forfatning.  

Figur 8-14 Utsnitt fra visualiseringsmodell, stort tre ved Stavanger Sanitetsforening, retning mot Mosvatnet (Ill. 
Multiconsult) 

Endringer i krysset ved Løkkeveien og vegutvidelser i fv. 509 Kannikgata er gjort slik at de 

store og verdifulle trærne i Kannikparken ikke må fjernes. Noen trær i fortau og midtrabatt må 

derimot flyttes eller fjernes. Området vil få noe redusert vegareal. Dette er positivt for 

landskapsbildet og gjør landskapet mer leselig og samtidig reduserer skalaen noe på 

veganlegget. Nye kryssløsninger gjør det nødvendig å forskyve dagens midtrabatt inn mot 
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krysset. Dette kommer i konflikt med eksisterende trær. Det er liten plass til reetablering av 

nye trær i dette området.  

 

Figur 8-15 Oversikt over registrerte trær som påvirkes av Bussveien mellom Motorveikrysset og Olav Vs gate. 
Grønn: Trær bevares på stedet. Rød: Trær blir berørt av byggeprosjeket. Svart: Dødt tre.  

Det skal tidlig i prosjekteringsarbeidet utarbeides en nye tilstandsvurderinger av trær med 

spesielt fokus på undersøkelse av rotsonen til trær som blir berørt av byggeprosjektet. 

Rapporten skal blant annet være grunnlaget for vurdering av muligheten for å flytte trær. Det 

skal også utarbeides en tiltaksplan som beskriver hvordan trær skal beskyttes i 

anleggsperioden og ved drift og vedlikehold av området. 

Vurdering av hvilke trær som kan beholdes og hvilke som bør fjernes er basert på en 

forutsetning om at Bussveien i stor grad skal holde seg innenfor eksisterende gate og at 

kantstein ikke skal flyttes. Dersom kantstein må skiftes, overvannsluker eller kabler og 

ledninger som i dag ligger i fortau må flyttes, så vil det kunne skape en usikkerhet rundt 

hvorvidt trær kan beholdes. Med bakgrunn i videre tilstandsvurdering vil ytterligere 

optimalisering av tiltaket bli gjennomført med målsetning om å kunne ivareta flere trær.  

Totalt er det ca. 140 trær i eller tett inntil planområdet som forutsettes bevart på stedet. Ca. 

70 stk. av disse er knutekollede trær. De danner verdifull allé langs Madlaveien. Trerekken 

kan suppleres med nye trær for å opprettholde inntrykket av en allé. Trær innenfor 

planområdet vurderes og flyttes. Mellomstore trær i rabatt eller privathager skal bevares  

Nærmere beskrivelse av bevaring av trær finnes i rapporten Treregistrering og tiltak for trær, 

som følger planbeskrivelsen. 
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 Friluftsliv og byliv 

8.7.1 Barns interesser 

Planforslaget vil gi noe forbedring for barn og unge. Eksisterende skoleveier og kryssinger av 

Madlaveien beholdes i stor grad som i dag.  Kryssing for gående og syklende blir som i dag 

ved Lars Vaages gate. Reduksjon av biltrafikk vil gi bedrede støyforhold og luftkvalitet for 

gående og syklende langs Madlaveien. Stenging av gater og direkteavkjørsler til Madlaveien 

gir økt trafikksikkerhet. Stenging av krysset mellom Kannikgata og Madlaveien vil gi et 

tryggere trafikkbilde for syklende ved krysset Møllegata/Kannikgata som er prioritert 

sykkelgate. Ny stasjon ved Niels Juels gate vil ha god forbindelse til St Olav videregående 

skole og Kannik ungdomsskole. Eksisterende underganger og bruer vil bli opprettholdt og 

sikrer trygg skolevei som i dag. 

St. Svithun park/lekeplass blir ikke berørt av tiltaket. 

8.7.2 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder 

Etablering av Bussveien vil i liten grad påvirke grønnstruktur og uteområder. Mosvatnet og 

Mosvannsparken blir ikke endret. Kannikparken vil ha samme funksjon som i dag, som et 

sentralt grønt gangdrag inn mot sentrum. Grønnstruktur ved Klosterparken i grense til 

Løkkeveien utvides i forbindelse med ombygging av Løkkeveienkrysset. St. Svithunparken 

berøres ikke av tiltaket. Tiltaket legger til rette for nye grøntarealer i tilknytning til 

Holbergsgatekrysset. 

8.7.3 Universell utforming 

Bussveien mellom Mosvatnet og Olav Vs gate tilpasses eksisterende situasjon så mye som 

mulig. Dermed endres ikke helningen på eksisterende ramper til underganger eller fortau 

langs vei. Lysregulerte krysningspunkt i plan vil utformes med ledelinjer i bakken for å ivareta 

universell utforming. Fortau langs traséen vil i stor grad beholdes som i dag, og er for smale i 

henhold til universell utforming.  

Nye stasjoner for Bussveien er planlagt slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. 

 Naturmangfold 

Ettersom Bussveien i stor grad bygges i eksisterende trasé, har tiltaket begrensede 

konsekvenser for naturmangfoldet i planområdet. Påvirkning gjelder i de fleste tilfeller tap av 

store gamle trær, ref. kap. 8.6. Tiltaket vil heller ikke påvirke større økologiske 

sammenhenger eller trekksituasjon for vilt. Tiltaket vil altså ikke skape nye barrierer eller gi 

nye vandringskorridorer. Trær som er vernet i tidligere planer er lagt inn som vern i 

reguleringsplan. Vernede trær som må fjernes er krysset ut i plankartet. 

8.8.1 Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er gjennomført en rekke registreringsdata fra offentlige kilder og Statens vegvesen har 

gjennomført en egen kartlegging for tilstandsvurdering av trær i og langs den aktuelle 

traseen. Rapport for registrering av rødlistede arter følger planbeskrivelsen. 

Bussveien vil i stor grad gå i eksisterende trase og det er i planarbeidet gjort grep for å 

unngå inngrep som medfører tap av store gamle trær. Tiltaket endrer ikke de økologiske 

sammenhenger i området eller områdets karakter. Der trær fjernes vil nye trær etableres i 

egnede arealer i tilknytning til planområdet. 
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Statens vegvesens handlingsplan mot skadelige fremmede arter følges ved utarbeidelse av 

ytre miljøplan og videre planlegging av anleggsgjennomføring. Der trær blir berørt av 

byggeprosjektet vil det bli gjennomført registeringer av rødlistarter.  

 Kulturarv 

For trehusbyen Stavanger innebærer tiltakene i Bussveien en ubetydelig endring. Tiltakene 

fører ikke til tap av bygninger som inngår i trehusbyen. Heller ikke Gamle Mosvannsparken 

eller bygg som Kunsthallen, Gamle Stavanger sykehus, «Akropolis», St. Svithun kirke eller 

Kannik prestegård blir påvirket at Bussveien.  

Utviding av krysset ved Holbergsgate, samt omlegging av private adkomstveger, medfører 

noe inngrep i hageareal. Hagene inngår i den regulerte hensynssone og er en del av 

helheten i de kulturhistoriske kvalitetene i området. Påvirkningen vurderes som noe forringet. 

Det er i plankart og reguleringsbestemmelser fastsatt kulturhistoriske hensyn som spesielt 

skal ivaretas. 

Reetablering av hager og utomhus-element som gjerder, murer, trapper etc. er avbøtende 

tiltak som er sikret i reguleringsbestemmelsene. Prinsipper for slik reetablering er også vist i 

formingsveilederen for Bussveien. 

 Naturressurser 

Det er registrert en energibrønn innenfor planområdet. Denne påvirkes ikke av tiltaket. 

Bussveien endrer ikke potensiale for etablering av fremtidige energibrønner.  

Etablering av Bussveien har ingen konsekvens for naturressurser. 

 Støy 

Beregningene for framtidig situasjon viser at støynivåene reduseres på deler av strekningen, 

målt imot dagens støynivå. Det er utarbeidet et støydifferansekart som viser endringen fra nå 

situasjon til framtidig situasjon med ferdig bygget Bussvei, se Figur 8-16. De boliger som får 

økning i støynivå i fremtidig situasjon er i hovedsak på grunn av skjermer og en bod som 

rives i forbindelse med utvidelse av ny vei, samt endringer av veibanen. For gnr/bnr 56/1120 

er det lagt inn nytt steingjerde litt lenger inn på tomten, som erstatning for steingjerde langs 

vei som rives. På grunn av terrengforskjeller vil likevel støynivået øke noe (1-2 dB). Boliger 

som ligger i grønn sone på differansekartet indikerer redusert støynivå i forhold til dagens 

situasjon. 
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Figur 8-16 Støydifferansekart. Kartet viser endringen i støyforhold fra nå situasjonen til en situasjon med 
ferdigbygget Bussvei. Grønn fargeskala viser forbedret situasjon, rød fargeskala viser forringet støysituasjon. 
(Kilde: Multiconsult støyrapport)  

6 boliger, og et foretningsbygg/bolig, får en økning på mer enn 3dB, og skal dermed vurderes 

for eventuelle støytiltak. Denne vurdering gjøres i byggefase. 

Selv om støyforholdene i stor grad blir bedre enn i dag så ligger fremdeles hele Madlaveien i 

rød støysone i framtidig situasjon.  

 

Figur 8-17 Støysonekart viser beregnet støy i fremtidig situasjon. Beregnet i 1,5 m høyde. 

 Luft 

Luftkvaliteten i planområdet påvirkes i all hovedsak av utslipp fra vegtrafikk og 

bakgrunnskonsentrasjoner. Det er utført beregninger av konsentrasjon av svevestøv (PM10) 

og nitrogendioksid (NO2) for planområdet.  
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Figur 8-18 Årsmiddelverdier for svevestøv, beregnet for framtidig situasjon 

 

Figur 8-19 Årsmiddelverdier for nitrogendioksid, beregnet for framtidig situasjon 

Planforslaget medfører at biltrafikken generelt reduseres i Stavanger sentrum i retning 

Mosvatnet, siden Bussveien får tildelt egne kjørefelt. Resterende kjørefelt for biltrafikk får 

større trafikkbelastning. Beregningene viser at luftforurensningen ved byggene vil bli noe 

forbedret i framtidig planlagt situasjon på grunn av reduksjonen i trafikk på kjørefeltene som 

blir bussvei, men de vil fremdeles ligge i rød sone. 

Beregningene viser at luftkvaliteten vil bedres noe i planområdet med foreliggende 

planforslag sammenlignet med dagens situasjon.  



Reguleringsplan for Bussveien, Mosvatnet til Olav V’s gate, Plannr 2623  

Planbeskrivelse 8 Virkninger av planforslaget 

 

Rogaland fylkeskommune 09.06.2020 Side 59 av 66 

 Teknisk infrastruktur 

8.13.1 Vann og avløp 

Stavanger kommune skal skifte ut og renovere VA-nettet fra Mosvatnet til E39. Som 

hovedprinsipp er det lagt til grunn renovering uten store graveinngrep (NO-dig metode) for 

ledninger som ligger i fortau, og graving av grøfter i midten av veien for VA-ledninger som 

ligger i kjørevei. Grøft for nye ledninger skal avstives for å begrense inngrepet og sikre 

trafikkflyt i anleggsperioden. Byggearbeid skal koordineres mellom Rogaland fylkeskommune 

og Stavanger kommune.   

Utover kommunes VA-prosjekt skal det gjøres lite tiltak på eksisterende veg.  Eksisterende 

VA-anlegg skal beholdes på store deler av strekket. Ved kryss som skal bygges om blir det 

behov for etablering av nye sluk for å ivareta nytt avrenningsmønster. 

Eksisterende overvannsledning som krysser under eksisterende undergang ved Rogaland 

teater blir berørt av Bussveien. Det ene løpet i undergangen blir lukket igjen og det blir støpt 

vegg i åpningen. Overvannsledningen som krysser under muren skal legges i varerør under 

konstruksjonen/evt. støpes inn. 

Siden det ikke skal endres veggeometri, blir dagens situasjon beholdt også for flom og 

flomveier.  

8.13.2 Kabler og kraftlinjer 

Det vurderes at kabler og kraftlinjer i liten grad blir berørt av tiltaket. Telenorkablene i krysset 

ved Løkkeveien og høyspentkablene som krysser Madlaveien ligger under 

vegoppbygningen. Kabler og kraflinjer vil bli undersøkt nærmere i forbindelse med 

detaljprosjektering. 

Det er likevel viktig å være oppmerksom på nærheten til disse ved ombygging av gatene.   

8.13.3 Konstruksjoner 

De fleste eksisterende konstruksjoner langs strekningen forblir uendret ved etablering av 

Bussveien. Dette gjelder Welhavens bru, 3-plans konstruksjon i krysset ved E39, 

undergangen i Niels Juels gate, undergangen under Løkkeveien og St. Olav-bru.  

Undergangen fra Møllegata beholdes i hovedsak slik den er i dag, men lysåpningen i 

rabatten støpes igjen på grunn av flytting av kjørefelt i krysset ved Løkkeveien. 

Kulvertåpninger med ramper og trapper beholdes som i dag. 

Undergangen under rundkjøringen Muségata x Olav Vs gate x Kannikgata må bygges om. 

Rampe mot hotell Scandic må stenges når egen bussvei skal bygges. Det er vurdert å 

beholde lysåpning i midten av undergangen, men dette er vanskelig med tanke på 

plasseringen av ny øy.  

Den åpne bekkeløsningen i undergangen beholdes. 

Prinsipper for utforming av ny belysning, ny vegg når arm tettes igjen og åpen bekkeløsning 

gjennom undergangen beskrives i formingsveilederen for Bussveien. 
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Figur 8-20 En arm stenges i konstruksjonen under rundkjøringen Muségata x Olav Vs gate x Kannikgata. Oransje 
deler av figuren rives, og grønt er nye konstruksjonsdeler.  

 Massehåndtering 

Dersom prosjektet har et masseoverskudd på mer enn 10 000 m³ utløser dette krav fra 

Fylkesmannen om massedisponeringsplan. Dette gjelder kun dersom det er snakk om rene 

masser.  Som nevnt i kapittel 5.10 er hele planområdet innenfor kommunens aktsomhetskart 

for byjord, dvs. potensielt forurensede løsmasser. Dersom det er forurensende masser i 

prosjektet, vil massehåndtering falle inn under Forurensingsloven og det må lages en 

tiltaksplan. 

Håndtering av et eventuelt masseoverskudd er avhengig av forurensningsgraden i massene 

og dette må dokumenteres gjennom miljøtekniske grunnundersøkelser. Inntil miljøtekniske 

grunnundersøkelser er utført, må alle overskuddsmasser fra anlegget anses som forurenset 

og leveres godkjent mottak (Svåheia eller Velde). 

Det antas at masseoverskuddet i prosjektet er på mindre enn 10 000 m³. Det er vanskelig å 

gi noen eksakte tall på massebalanse da vegoverbygning ikke fjernes. Detaljert plan for 

massehånderting blir utarbeidet i forbindelse med detaljprosjektering.  

For mellomlagring av små mengder matjord som skal gjenbrukes i prosjektet kan en bruke 

midtrabatt eller sideareal der det er jordmasser i dag. 

 Drift og vedlikehold  

Tilpasning til dagens vegareal og bevaring av trær i smale fortau gir utfordring for drift- og 

vedlikeholdskjøretøy. Dagens situasjon beholdes i stor grad og dermed bedres ikke forhold 

for drift og vedlikehold med hensyn til brøyting og kosting av fortau.  

Trær i fortau og rabatter nær inntil vegbane medfører behov for hyppig beskjæring og mye 

sikkerhetstiltak ved beskjæring, pga. stor trafikk. 

I forbindelse med videre detaljprosjektering vil det ses på tiltak i sammenheng med drift- og 

vedlikehold som sikrer best mulig hensyn til trær på strekningen. 

 ROS-analyse 

Resultatene fra Ros-analysen viser risiko for flest uønskede hendelser i anleggsperioden 

sammenlignet med driftsfasen.  
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Aktuelle naturgitte risikoforhold er oversvømmelse ved Holbergsgate. Forventede 

klimaendringer med økt gjennomsnittstemperatur, årsnedbør, intense nedbørsperioder, 

snøfall og vannføring til 2100 øker også risikoen for flom. Madlaveien er en flomvei i dette 

området og skal kunne lede vann langs hele bussveistrekket frem til sentrum. 

Reguleringsplanen legger opp til at det skal gjøres kun mindre endringer av eksisterende 

veinett og dermed som i dag opprettholde Madlaveien som flomvei.  

Ved gravearbeider under anleggsperioden er det risiko for pågraving av upåviste kabler som 

kan føre til økt risiko for midlertidig strømbrudd. Ved pågraving av trerøtter kan trær bli 

ustabile og falle ut i kjøreveien. 

Det finnes avfallsdepot i planområdet og nedgravde oljetanker i nærheten, som begge kan 

føre til forurensning i grunn.  

Endring av kjøremønster med midlertidige trafikale løsninger og omdirigering av veitrafikk og 

gjennomgang for myke trafikanter kan påvirke trafikksikkerheten for barn og voksen. Det blir 

viktig å informere lokalbefolkningen og de nærliggende skolene underveis i anleggsperioden 

om trafikksikkerhet og midlertidige kjøreveier og gangforbindelser. 

Kø tilbake til E39 grunnet redusert kapasitet i både Kannik og Holbergsgatekrysset kan gi 

forsinket fremkommelighet ikke bare for ordinær trafikk, men også utrykningskjøretøy. Det vil 

i prosjekteringsfasen være et ekstra fokus på faseplanlegging og viktigheten av 

fremkommelighet for trafikk, spesielt fremkommelighet for utrykningskjøretøy.   

Tabell 8-1 Sammendrag av risikovurdering 

Høy risiko 

Trær som kan falle i veibanen, begrenset fremkommelighet og midlertidige trafikale 

løsninger i anleggsperioden 

Middels risiko 

Flom, endret lokalklima, geotekniske forhold, lagring av farlige stoffer (bensinstasjon), 

grunnforurensning, møteulykker, kryssulykker, ulykker med farlig gods, utrykningstid, 

sabotasjemål, anleggstransport, graving, anlegg og riggområder 

Lav risiko 

Midlertidige lagringsplasser 

 

Det er utarbeidet forslag til avbøtende tiltak for å kunne få risiko ned til et akseptabelt nivå. 

Tiltakene går i stor grad ut på å rette fokus mot de aktuelle forholdene i den videre 

planprosessen. ROS-analysen videreføres i de kommende planfasene og videreformidles til 

de utførende entreprenørene. 

Fullstendig rapport ‘Risiko- og sårbarhetsanalyse’ er vedlagt plandokumentene. 
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9. Anleggsgjennomføring 

 Framdrift og finansiering  

Bussveien finansieres gjennom Bymiljøpakken, det vil si dels bompenger og dels statlige 

midler. Anslagsvis kostnad kr 200 mill (2017). 

Prosjektet forventes gjennomført i perioden 2024-2026. 

Det er inngått et samarbeid med VA-avdelingen i Stavanger kommune som kan medføre at 

deler av strekningen kan bli gjennomført tidligere. Dette gjelder strekningen fra 

Tjensvollkrysset til E39 krysset. 

 Utbyggingsrekkefølge  

Kommunen skal skifte ut vann - og avløpsnettet fra Welhavens bru til Motorveikrysset. Det 

kan være aktuelt å dele prosjektet i to delstrekninger, vest for Motorveikrysset og øst for 

Motorveikrysset. Det kan være aktuelt at Stavanger kommune får byggherrerollen på den 

vestre strekningen, da de har det største anlegget. Uansett koordineres plan- og 

prosjektering, slik at disse anleggene kan samkjøres. Enhetspriskontrakt er foreløpig vurdert 

som mest aktuelt. Anleggstid antatt å være 1,5-2 år. Mye trafikk kan gi mye trafikkomlegging, 

da minst ett felt i hver kjøreretning må holdes åpent under anleggsgjennomføringen. 

 Trafikkavvikling i anleggsperioden  

De mest utfordrende områdene når det gjelder trafikkavvikling i anleggsperioden vil være i 

kryss Muségata-Olav Vs gate, Kannikgata – Løkkeveien og Madlaveien – Holbergs gate. 

Etableringen av systemskiftet (endring fra parallelført til sidestilt konsept) ved Mosvatnet vil gi 

noen utfordringer. Etablering av ny stasjon ved Niels Juels gate vurderes som mindre 

komplisert. 

Det er viktig å merke seg at planområdet er skolevei til/fra flere skoler. I anleggsperioden må 

det derfor legges til rette for gode krysningsmuligheter for syklister og gående. Dagens 

underganger bør i størst mulig grad holdes åpne. Der det er krysning i plan må dagens tilbud 

opprettholdes og eventuelt flyttes i forhold til de ulike byggefasene 

Tilgang til butikker må opprettholdes og tilkomst for vareleveranser må sikres. Likeledes må 

midlertidige holdeplasser for buss med tilfredsstillende atkomstforhold etableres. 

I forbindelse med vurdering av gjennomførbarhet er det utarbeidet egne faseplaner for de 

ulike anleggsområdene. Faseplanene vektlegger tiltak som må gjennomføres for å sikre god 

trafikkavvikling for alle trafikantgrupper. Hensyn til kollektivtrafikk skal ivaretas spesielt. I 

arbeidet med detaljprosjektering vil spesielt berørte innenfor anleggsområdene bli orientert. 

Før anleggsstart vil alle faseplanene bli ytterligere bearbeidet i samarbeid med Rogaland 

fylkeskomme som vegeier og utrykningsetatene og endring av kjøremønster vil bli 

kommunisert ut i god tid før gjennomføring. 

Ombygging av krysset ved Teateret og ved Løkkeveien vil skje i flere faser. I perioder vil det 

være aktuelt å stenge deler av rundkjøringen. Eksisterende undergang i krysset ved 

Løkkeveien skal opprettholdes.  

Når nye midtrabatter i krysset skal etableres, må kjørefelt midlertidig legges om slik at 

arbeidene kan skje på en sikker måte.  

Arbeidene i krysset ved Holbergsgate er planlagt gjennomført i flere faser. Det kan være 

aktuelt i perioder å nytte bakenforliggende vegnett. Det kan være aktuelt å gjennomføre tiltak 
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for å begrense innkjøringer i kommunale gater. Det er i dag fire felt i Madlaveien. Avhengig 

av hvor arbeidene foregår vil trafikken bli flyttet innenfor vegarealet.  

Når systemskiftet skal etableres må bomstasjonen flyttes.  

 Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø- og Ytre miljø-plan for byggefasen 

Ved utarbeidelse av SHA-plan i byggeplanfasen og detaljprosjektering må det tas hensyn til 

sikring av grøftearbeid i og langs vegen, samt at sikkerheten for arbeid med rivning og 

oppsetting av konstruksjoner i trafikkert veg må ivaretas. Avstanden og tilkomst til 

arbeidsområde må ivaretas. 

Madlaveien er en viktig vegstrekning både for bilister og kollektivtransport inn- og ut av 

Stavanger sentrum. Skoleelever krysser Madlaveien i gangfelt og underganger på denne 

strekningen. Trygg skoleveg skal sikres for barn ved gjennomføring av prosjektet. 

For prosjektet Bussveien fra Mosvatnet til Stavanger sentrum, skal det utarbeides en egen 

Ytre miljø-plan i prosjekteringsfasen. Planen skal være et levende dokument og oppdateres 

underveis. En Ytre miljø-plan skal beskrive spesielle forhold som bør ivaretas, som vernede 

områder, forhold for luftforurensning, landskap og kulturminner mv. Dette for å danne et bilde 

av utfordringene som finnes opp mot ytre miljø og for å ivareta de ulike miljøtema etter krav 

til gjeldende lover og forskrifter. 

Problemstillinger og tiltak som må tas med videre som del av ytre miljøarbeidet i neste fase 

er oppsummert i rapporten «Innspill til Ytre miljøplan, reguleringsplanfase» følger 

planforslaget som eget vedlegg. I tillegg må det i neste fase også utføres en risikoanalyse av 

prosjektet for miljøpåvirkningen. 
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10. Oppsummering  

På vegne av Rogaland fylkeskommune har Statens vegvesen utarbeidet en reguleringsplan 

for Bussveien mellom Mosvatnet og Olav Vs gate. Planarbeidet er utført med bistand fra 

Multiconsult, og i samarbeid med Stavanger kommune. I forbindelse med regionreformen har 

Rogaland fylkeskommune overtatt planleggings- og gjennomføringsansvaret for Bussveien. 

Fylkeskommunen er ansvarlig for videre utarbeidelse av reguleringsplanen og for å bygge 

Bussveien på strekningen. Bussveien mellom Mosvatnet og Olav Vs gate er en av 25 

delprosjekter i et helhetlig kollektivsystem for byområdet Stavanger, Sandnes og Sola. 

Hensikten med planen er i første rekke å legge til rette for bedret framkommelighet og 

forutsigbarhet for busstrafikken. Fremkommelighet for syklister og gående er også viktige 

premisser som er lagt til grunn for reguleringsplanforslaget.  

Reguleringsplanen viser en parallellført bussvei i Madlaveien, der de to nordligste 

kjørefeltene brukes til Bussveien. Parallellført bussvei ble valgt blant annet fordi 

busstrafikken på den måten kan flyte uhindret forbi krysset ved E39 Motorveien uten å 

påvirke avviklingen av øvrig trafikk i krysset. Bussveien går i rett linje forbi krysset, noe som 

gjør reisen mer behagelig, uten svingebevegelsene rundt en stor rundkjøring. Øvrig trafikk 

legges til de to sørligste feltene på Madlaveien. Tilbud til syklister ligger i tilgrensende 

gatenett som i dag. Planforslaget består i hovedsak av bussveitraseen med parallell bilvei, 

eksisterende fortau langs Madlaveien, samt nødvendige løsninger for krysstilpasninger, 

stasjonsområder og krysningspunkt. 

Parallellført bussvei går over til eksisterende sidestilte kollektivfelt rett vest for 

Mosvannsparken. 

Bussveien for denne strekningen skiller seg fra andre delstrekninger ved at den i stor grad 

tilpasser seg eksisterende veiareal. Det er foreslått et minimumsprofil hvor det tas hensyn til 

eksisterende bebyggelse og trær, og hvor eksisterende kantsteinslinjer i stor grad beholdes. 

Store deler av den historiske trerekken langs Madlaveien blir også beholdt. Bussveien 

disponerer de to nordligste kjørefeltene. Øvrig trafikk legges til de to sørligste feltene. Tilbud 

til syklister er lagt til det tilgrensende gatenett. Planforslaget består i hovedsak av 

bussveitraseen med parallell bilvei, eksisterende fortau langs Madlaveien, samt nødvendige 

løsninger for krysstilpasninger, stasjoner for Bussveien og krysningspunkt. 

De tre kryssene ved Holbergsgate, Løkkeveien og Musegata må bygges om som følge av 

Bussveien. Holbergsgate-krysset beholdes som signalregulert X-kryss, men med 

bussprioritering. Ved Løkkeveien blir rundkjøringen bli erstattet av lyskryss for å prioritere 

bussen. For å få mer effektiv avviklingen av trafikken i krysset fjernes venstresvingefelt i 

begge retninger. Dette reduserer faren for kø tilbake til E39. For bilistene betyr det at de som 

skal inn i Løkkeveien fra Madlaveien må kjøre om rundkjøringen ved Rogaland teater, og inn 

Løkkeveien fra øst. De som skal mot sentrum fra Løkkeveien, må kjøre via rundkjøringen 

ved E39 Motorveien og så østover. Alternativt må de velge andre reiseruter inn til sentrum, 

f.eks. via Eiganestunnelen. I krysset ved Rogaland teater/Muségata går bussene upåvirket 

av annen trafikk og rundkjøringen beholdes for biltrafikk. 

Når Bussveien er ferdig blir kjøremønsteret noe endret for beboerne i området. For å øke 

trafikksikkerheten foreslår fylkeskommunen å stenge alle private avkjørsler og noen 

kommunale gater langs Madlaveien.  

Bussveien gir et forutsigbart og robust busstilbud på en ellers sterkt trafikkert veistrekning inn 

og ut av sentrum. Uten store inngrep i bystrukturen bidrar Bussveien på denne strekningen til 

å gjøre det å reise med buss mer attraktivt. 
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Vedlegg: 
• Plankart, datert 10.06.2020 

• Bestemmelser, datert 09.06.2020 

• Oppsummering av merknader til oppstartsvarsel 

• Oppsummering av merknader til utvidet varslingsgrense 

• ROS-analyse 

• Konsekvensutredning (KU) 

• Notat om vann og avløp 

• Innspill til ytre miljøplan (YM-plan) 

• Fagrapport luft 

• Fagrapport støy 

• Teknisk plan 

• Trafikknotat 

• Fagrapport trær, Registrering og tilstandsvurdering av trær (2017) 
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