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Forord 

 

Forus er landets viktigste næringsområde, i grenselandet mellom tre kommuner på Nord-Jæren; Sola, 

Sandnes og Stavanger.  Næringsområdet er utviklet gradvis over de siste 50 årene og har i dag et 

forbedringspotensial på byomforming og bærekraftige transportløsninger. 

Forus Næringspark AS har tatt initiativ til utvikling av Visjon Forus som tar et helhetlig grep på den 

samlede utviklingen av området for å gjøre det til hyggeligere sted å bo og arbeide. 

Visjon Forus er utviklet av Juul Frost arkitekter og beskriver et samlet grep på bærekraftiig 

arealutvikling i hele området. Et vesentlig grep i Visjon Forus er Forusallmenningen, en grønn korridor 

for myke trafikanter og kollektivtrafikk gjennom hele området fra Gandsfjorden i øst til Solasplitten i  

vest. 

For å konkretisere visjonen om Forusallmenningen og et godt kollektivtilbud har Forus Næringspark 

AS engasjert Railconsult AS til dette mulighetsstudiet om Forus stasjon knutepunkt og fremtidig 

kollektivtilbud til Forus-området. Oppdraget er begrenset til kollektivbetjening på aksen Forus Øst – 

Forus – Stavanger Lufthavn og omfatter ikke øvrig kollektivtransport til og fra Forus. 

Hos Railconsult AS er arbeidet utført av seniorrådgiver Ove Skovdahl og urban designerne Cathrine 

Ovrid og Carl-Frederic Salicath. Oppdragsgivers prosjektleder har vært Bjarte Dybvik. Underveis i 

arbeidet har det vært kontaktmøte med Stavanger Kommune, Rogaland Fylkeskommune, 

Næringsforeningen, Kolumbus og Risavika Havn. Noen faktagrunnlag er også innhentet fra 

Jernbaneverket og Avinor AS. 

 

 

Oslo, 20.desember 2013 

 

Rapporten er oppdatert etter innspill fra Jernbaneverket og Rogaland Fylkeskommune januar 2014.  
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Sammendrag 

Forus er landets viktigste næringsområde, beliggende i grenselandet mellom tre kommuner på Nord-

Jæren; Sola, Sandnes og Stavanger.  Området har i dag et forbedringspotensial på byomforming og 

bærekraftige transportløsninger. Det ligger også til rette for en betydelig utvidelse og fortetting av 

området. 

Forus Næringspark AS arbeider aktivt for å stimulere til transformasjon og fornyelse av Forus-området 

og har gjennom det siste året utviklet Visjon Forus - en helhetlig tenkning rundt fremtidens Forus.  

Jernbanen går gjennom østre del av Forus-området med stor kapasitet til persontransport til og fra 

Forus, men dette potensialet er svært dårlig utnyttet i dag. Etablering av et Forus knutepunkt og 

Forusaksen som høyverdig kollektivakse kan bidra til at dette endres. 

Denne rapporten beskriver en skisse for Forus knutepunkt og integreringen av dette til et høyverdig 

kollektivtilbud til og fra Forus; gjennom Forusaksen, samt mulig arealutvikling av områdene mellom 

Gamle Forusvei og Gandsfjorden (inkl. Nortura-tomten). 

Forslaget vil arealutvikling representerer en videreføring av Stavanger kommunes igangværende 

planarbeidet for Forus Øst, og en konkretisering av Visjon Forus utarbeidet av Juul Frost. Forslaget er 

basert på utvikling av både boliger og arbeidsplasser i området. 

Forus knutepunkt foreslås utviklet som et kompakt og effektivt knutepunkt mellom jernbane og buss/ 

bybane øst-vest-aksen, integrert i utviklingen av de nærmeste arealene med svært høy 

utnyttelsesgrad i tråd med generelle retningslinjer for arealutnyttelse.  

Jåttåvågen og Forus holdeplasser ligger godt til rette for å bli de viktige knutepunktene mellom 

jernbane og lokal kollektivtransport henholdsvis i nord-sør- og øst-vest-aksen. Her kan det etableres 

gode omstigningsforhold (korte avstander og tak over hodet) slik at nye brukere vil kunne tiltrekkes 

kollektivtransporten. 

Forusaksen vil kunne være en øst-vest høystandard kollektivakse mellom Forus knutepunkt og 

Stavanger Lufthavn. Denne vil knyttes til Jærbanen ved Forus knutepunkt og til bussveien i nord-sør-

aksen der den krysser bussveien i Fv.44. Forusaksen kan trafikkeres med høystandard buss, elbuss 

eller bybane, gjerne med et designdifferensiert tilbud i forhold til øvrig kollektivtrafikk i området. 

Reisetidsberegningene viser at kombinasjonsreiser via Forus knutepunkt og Forusaksen er mest 

konkurransedyktige i forhold til bil på de lengste reiseavstandene. For mange relasjoner vil reisetiden i 

seg selv ikke bli kortere enn med dagens kollektivtilbud. Det er derfor ikke primært reisetiden som vil 

være grunnlaget for at folk velger tog via Forus fremfor egen bil eller andre transportmidler. 

Rapporten anbefaler et videre arbeid med arealplanlegging på kommunedelplannivå og samarbeid 

mellom berørte aktører om videre planlegging og finansieringsløsninger for knutepunktet. 

Investeringskostnader for Forus knutepunkt er anslått til i størrelsesorden 100 mill kr. Utbygging og 

finansiering av knutepunktet anbefales i største mulig grad integrert i arealutviklingen av de 

nærliggende eiendommene på begge sider av sporet, med bidrag fra næringslivet i hele 

Forusområdet.  

Parallelt med utvikling av knutepunkt og kollektivtilbud anbefales Forus Næringspark videre arbeid 

med mobilitetsplanlegging for å legge grunnlaget for en betydelig økning av kollektivandelen til og fra 

Forus også før det nye knutepunktet er etablert.   
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1 Bakgrunn og hensikt. 

1.1 Forus 
Forus er landets viktigste næringsområde, beliggende i grenselandet mellom tre kommuner på Nord-

Jæren; Sola, Sandnes og Stavanger.  Næringsområdet er utviklet gradvis over de siste 50 årene og 

har i dag et forbedringspotensial på byomforming og bærekraftige transportløsninger. 

Forus øst og Forus vest/nord er historisk etablert som industri og næringsområder med god tilknytning 

til overordnet vegnett. E39 deler området fra nord til sør og veksten har i utgangspunktet startet rundt 

og ved de store vegkryssene og bredd seg utover. 

Forus Næringspark arbeider aktivt for å stimulere til transformasjon og fornyelse av Forus-området og 

har gjennom det siste året utviklet Visjon Forus - en helhetlig tenkning rundt fremtidens Forus.  

Løsninger på de transportmessige utfordringer er en av de store utfordringene i Visjon Forus. 

Jernbanen går gjennom østre del av Forus-området og kan ha stor kapasitet til persontransport til og 

fra Forus, kanskje spesielt mellom tettstedene på Jæren og Forus, men dette potensialet er svært 

dårlig utnyttet i dag.  

Visjon Forus lanserer noen forslag som kan koble jernbanen nærmere til den store 

arbeidsplasskonsentrasjonen som finnes på Forus.  

En høyverdig kollektivakse (Forusallmenningen) etableres fra dobbeltsporet med gjenåpning av Forus 

gamle holdeplass, på tvers over Forus og videre ut til Stavanger Lufthavn Sola.  

Forus holdeplass vil i et slikt scenario bli et knutepunkt – hvor omstigning fra den ene til den andre 

kollektivtransporten må være enkelt og raskt. 

 

 

Figur 2: Jærbanen ved tidligere Forus Stasjon, med Ryggjastabburet i bakgrunnen. 

 

Forus er et homogent område der næringer innen olje- og gassektoren dominerer ved siden av 

arealkrevende handel og -industri. Dette, sammen med god tilgjengelighet for bil, gir svært dårlige 

konkurranseforhold for kollektivtransport. For å kunne drifte et kollektivtilbud på en økonomisk 

bærekraftig måte er man avhengig av en variasjon i kundegrupper innenfor en viss tetthet. Blandet 

arealbruk av næring, servicenæring, boliger og fritidstilbud er nødvendig for å skape variasjon i 
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etterspørselen. Dette genererer behovet for turer til ulike steder gjennom hele dagen og uka. 

Homogene næringsområder genererer homogene transportbehov; inn om morgenen, ut om 

ettermiddagen, og kun mandag til fredag.  

Hensikten med dette oppdraget er å beskrive et mulig høystandard kollektivknutepunkt ved gamle 

Forus stasjon. Produktet fra oppdraget skal være en rapport som diskusjonsgrunnlag for Forus 

Næringspark og de store grunneierne i området i forhold til næringslivet, de berørte kommunene, 

Rogaland Fylkeskommune, Jernbaneverket og NSB AS. Oppdraget er begrenset til kollektivbetjening 

på aksen Forus Øst – Forus – Stavanger Lufthavn og omfatter ikke øvrig kollektivtransport til og fra 

Forus. 

Med et høystandard kollektivtilbud forstår man i denne rapporten som et kollektivtilbud som i hovedsak 

har egen trasé og/eller prioritering i forhold til annen trafikk, og hvor det er lagt stor vekt på utforming 

av holdeplasser, omstigningsmuligheter, sykkelatkomst og -parkering etc. Kollektivtilbudet kan være 

bybane eller bussbasert.  

Kjennetegn på et høystandard kollektivtilbud kan være slik det ble beskrevet i planprogrammet for 

kommunedelplan for bybane Stavanger- Sandnes: 

 Bidra til økt livskvalitet for innbyggerne i byområdet. 

 Være godt integrert i bybildet og tilgjengelig for alle. 

 Være pålitelig, tilgjengelig og effektiv for personreiser i transportnettverket på Jæren. 

 Bidra til å oppnå endrede og mer miljøvennlige reisevaner i form av økte kollektivandeler. 

 Stimulere til miljøeffektiv byutvikling ved holdeplasser og langs traseer. 

 Være godt integrert i det øvrige transportnettet. 

 Være et sikkert transportmiddel som oppleves trygt for alle trafikanter. 

Et høystandard kollektivsystem er grunnlaget for overføring av trafikk fra bil til kollektive 

transportmidler, eventuelt forsterket med restriktive tiltak mot uønsket bilbruk. 

 

 

Figur 3: Høystandard kollektivtilbud i byutviklingsområde, Reims, Frankrike. Foto: Railconsult AS. 
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1.2 Transporttilbudet på Nord-Jæren 
Rogaland er et fylke der privatbilen dominerer transportarbeidet. I dag står bilen for 66 prosent av alle 

reiser i Rogaland. Kollektivandelen er på ca. 9 prosent, mens sykkel og gange utgjør de resterende 25 

prosent. Kollektivandelen er noe høyere på Jæren (10–11 prosent) enn i andre deler av Rogaland
1
. 

Busstilbudet på Nord-Jæren er i hovedsak rettet mot de historiske sentrene Sandnes og Stavanger. 

Busstransporten til/fra Stavanger og Sandnes sentrum hemmes av avviklingsproblemer i veitrafikken. 

Dette reduserer kvaliteten på overganger mellom transportmiddel i begge sentrene.  

Arbeidsplassveksten de senere tiårene har vært knyttet til Forus, Sola, Tananger og Risavika. Dette er 

områder basert på god biltilgjengelighet, både med tilførselsveier og høy parkeringsdekning. 

Reisetiden med kollektivtransport er ikke konkurransedyktig i forhold til biltransport i dag. Utvidet 

rutetilbud, effektivisering og forenkling av rutestrukturen har ikke gitt økt kollektivandel.  

 

Figur 4: Transportsystem på Nord-Jæren. Hentet fra KVU for transportsystemet for Nord-Jæren. 2009 

                                                     
1
 Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland, Urbanet Analyse AS rapport 43/2013. 

Juni 2013. 
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2 Grunnlag og problembeskrivelse  

2.1 Visjon Forus og Høystandard kollektivakse,  
Visjon Forus er utarbeidet av Juul Frost Arkitekter for Forus Næringspark AS. Visjonen skisserer 

helhetlige utviklingstrekk for Forus-området, basert på å transformere det fra et homogent 

næringsområde til bymessig karakter. Visjonen er bygd opp om fire punkter: 

- Urbanitet 

- 10-minuttersbyen 

- Robusthet 

- Et grønt Forus 

Hovedgrepet i visjonen er å anlegge en allmenning fra nord til øst, som skal fungere som korridor for 

kollektivtransport i tillegg til å være en bygate med attraktive byrom. Visjonen henter også opp 

kanalene som ledende trekk i området.  

Visjonen går ikke inn i detaljert utforming av hele området, men henter inn mange eksempler og 

saksstudier som kan brukes i planlegging på detaljnivå.  

 

2.2 Knutepunkt og bysykkel 
Et sentralt aspekt ved det bilbaserte samfunnet er innbyggernes evne til å forflytte seg til enhver 

destinasjon, mens med kollektivtrafikk er man nødt til å innrette seg etter transportsystemets akser og 

stoppesteder. Knutepunktbegrepet innebærer mer enn et stoppested ved at det søker å binde 

sammen flere typer transportformer og nettverk, ikke bare for eksempel buss og tog. Et knutepunkt 

ivaretar flere transportformer på flere nivåer.  

 

Bysykkelsystemer har blitt implementert i flere byer i Norge og resten av verden. Bysyklene gir 

brukeren mulighet til å ankomme et knutepunkt med for eksempel tog, for så å plukke opp en sykkel 

som man kan bruke frem til bestemmelsesstedet. Det gir brukerne mulighet til å reise til og fra flere 

steder enn de som dekkes av kollektivtransport uten å frakte egen sykkel om bord. El-sykler gir 

ytterligere flatedekning for knutepunktet og gjør systemet mer tilgjengelig uansett brukerens fysiske 

form.  

 

I Oslo er bysykkelsystemet driftet av reklameselskapet ClearChannel etter anbud fra Oslo kommune. 

Systemet er finansiert av reklameinntekter på stativene og syklene, i tillegg til en brukeravgift på 100,- 

per sesong (i 2013). Sykkelen lånes ved et stativ og må leveres tilbake innen tre timer.
2
 

 

Forus Næringspark AS arbeider aktivt for økt sykkelbruk på Forus og har tatt initiativ til en 

bysykkelløsning basert på elsykler. 

 

2.3 Anbefalinger fra KVU for transportsystem på Jæren 
Konseptvalgutredning (KVU) for Transportsystem på Jæren (2009) anbefalte å bygge ut konsept 3C; 

bybane. Fylkestinget behandlet i desember 2012 en optimalisert KVU og vedtok å gå inn for utbygging 

av konsept 3a med busway, forberedt for senere ombygging til bybane. I perspektiv frem til 2040 

                                                     
2
 http://www.bysykler.no/oslo/generell-informasjon/hva-er-oslo-bysykkel 
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følger det også en busway-korridor via Madla og Risavika til Stavanger Lufthavn, samt bybanelinjer 

mot Lervik, Sviland (Sandnes-Øst) og Dusavika.  

 

Byplangrepene som anbefales skal støtte opp om en høyverdig kollektivakse (senere bybane) ved 

dels å fokusere utvikling og fortetting inn mot korridorer og holdeplasser for bybanen og dobbeltsporet, 

og dels å minke tilgjengeligheten for biler gjennom veiprising og parkeringsinnskrenkninger. I tillegg 

nevnes forbindelsene mot dobbeltsporet, og anbefaler å utrede stoppested på Hove eller Luravika/ 

Norestraen.  

 

 

Figur 5 Konsept 3a buss og jenbane. KVU 2012. 

 

2.4 Urbanet Analyse: «Dobbeltspor på Jærbanen» 
Urbanet Analyse og Asplan Viak har på oppdrag fra Næringsforeningen i Stavanger og Jær-

kommunene utarbeidet en mulighetsstudie fra Jærbanen.  

Mulighetsstudien tar for seg utvidelse av dobbeltsporet til Egersund, og ser på hvilken betydning ulike 

togtilbud, fortettingsgrad og tilbringertjenester har på passasjertallet og konkurranseflatene til toget.  

Hovedfunnene i mulighetsstudien er at dobbeltsporet alene kan gi dobling i togtrafikken frem til 2030, 

fra 3,4 millioner reiser (2010) til 7,1 millioner. I tillegg vil fortetting rundt stasjonene ha en betydelig 

effekt, og sammen med økt hastighet kan det øke passasjertallet ytterligere til 9,6 millioner reisende 

årlig i 2030. Økt hastighet alene har liten effekt grunnet korte avstander, og det er særlig 

kombinasjonen av fortetting og høyfrekvent tilbringerbuss som gir passasjerøkning.  

Rapporten bruker Gausel stasjon som jernbanestasjon for Forus, men nevner at en re-lokalisering bør 

vurderes for å bedre tilgjengeligheten til næringsområdet. Effektiv matebuss og bysykkel nevnes også 

som tiltak som bygger opp under togtilbudet.  
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2.5 Bybåndsanalysen 
Bybåndsanalysen ble utarbeidet av Stavanger kommune til november 2013 og er ment som et 
«kunnskapsgrunnlag og være beslutningsstøtte for arbeidet med fremtidige planoppgaver innenfor 
bybåndet.» Dokumentet tar for seg bybåndet som definert av områdene langs jernbanekorridoren fra 
og med Paradis innenfor Stavanger kommune.  
 

Analysen setter opp tre scenarier for fremtidig utvikling: 

- Scenario 1: Byutvikling i byomformingsområdene 

- Scenario 2: Utvidelse av knutepunktsområder og byutvikling langs kollektivaksene 

- Scenario 3: Fortetting innenfor eksisterende boligområder. 

Av disse tilhører området rundt Forus Stasjon scenario 1 og 2. Totalt vil disse scenarioene medføre 

51’000 innbyggere og 48’000 nye arbeidsplasser i bybåndet, med 5 boliger og 10 arbeidsplasser per 

dekar.  

 

2.6 Stavanger Lufthavn Sola 
Stavanger Lufthavn Sola har hatt en positiv passasjervekst og hadde i 2012 omkring 4,2 millioner 

reiser. Utenlandsreiser har større vekst enn innenlandsreiser. I 2013 har antall reisende totalt vokst 

med 6,9% (til september) i forhold til fjoråret, mens utenlandsreiser har økt med 15,2% i samme 

periode.  

 

Olje- og gassektoren står for 31% av alle reiser og 47% av yrkesreiser. Statoil står alene for 224’000 

reiser i 2012
3
, og har 7’000 ansatte

4
. Det gir 32 reiser per ansatt. Det er naturlig å tro at ikke alle 

ansatte reiser like mye, og mange reiser er besøkende, samt ansatte som skal flys ut i Nordsjøen og 

som ikke nødvendigvis passerer Forus. Dessuten er nok Statoil i toppsjiktet av reisegenererende 

virksomheter. Men man kan bruke dette, eller et noe lavere tall, som et veiledende tall på hvor mange 

reiser som utløses av at en stilling opprettes.  

 

Tabell 1:Trafikktall gjennom Stavanger Lufthavn innen utgangen av september 2013. Tabell: Avinor 

 

Etter samme logikk skal Forus med ca. 40’000 ansatte generere ca. 1’280’000 reiser, eller rundt 32% 

av det totale antallet reiser gjennom flyplassen i 2012, en andel som ikke er urimelig. Med 67’000 nye 

arbeidsplasser på Forus frem til 2040
5
 vil det generere over 2 millioner reiser om reiseandelen fra 

Statoil kan legges til grunn. Som nevnt kan dette være et unaturlig høyt tall for hele Forus, da ikke alle 

virksomheter er av samme karakter som Statoil. Like fullt viser dette hvor mye potensial det er for 

                                                     
3
 Kilde: Avinor. Tallet kan inkludere helikopter-reiser til offshore-installasjoner.  

4
 Anslaget på 7000  ansatte hos Statoil på Forus inkluderer ikke offshore-stillinger, men inkluderer midlertidige stillinger 

lokalisert på Forus. Kilde: http://www.aftenbladet.no/energi/Statoil-bygger-nytt-pa-Forus-3017527.html 
5
 Tall fra Forus Næringspark AS: http://www.forusnaeringspark.no/event/dolink/famid/137784 

IATA Kommet/ 

reist innland

Transfer 

innland

Sum Innland Endring 

sum 

Innland

Kommet/ 

reist utland

Transfer 

utland

Sum Utland Endring 

sum 

Utland

Kommet/ 

reist 

Offshore 

Endring 

sum 

Offshore

Terminal- 

passasjerer 

(inkl 

offshore)

Endring 

Term 

Pax

Transitt Total Endring 

Total

OSL 5 692 771 2 118 508 7 811 279 1,7% 8 116 087 1 488 420 9 604 507 5,8% 0 0,0% 17 415 786 4,0% 28 010 17 443 796 4,0%

BGO 2 461 646 196 940 2 658 586 1,5% 1 648 429 44 462 1 692 891 18,0% 189 966 3,2% 4 541 443 7,2% 131 836 4 673 279 6,8%

SVG 1 769 991 60 394 1 830 385 0,6% 1 433 719 51 260 1 484 979 15,2% 192 798 7,2% 3 508 162 6,7% 10 997 3 519 159 6,9%

TRD 2 138 039 320 434 2 458 473 1,0% 741 651 13 528 755 179 12,6% 0 0,0% 3 213 652 3,5% 6 735 3 220 387 3,6%

0 6 369 676 577 768 6 947 444 1,1% 3 823 799 109 250 3 933 049 15,9% 382 764 5,2% 11 263 257 6,0% 149 568 11 412 825 5,9%
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trafikkveksten mellom Stavanger Lufthavn og Forus, og dette kan gi et bærekraftig kundegrunnlag for 

et bedre kollektivtilbud mellom Forus og Stavanger Lufthavn Sola.  

Av de fire største flyplassene i Norge har Stavanger Lufthavn Sola lavest andel kollektiv 

tilbringertjeneste med 12%. Bergen Lufthavn Flesland har omkring det dobbelte; 25%. Taxi står i dag 

for 30% av reisene, mens privatbil står for 52%.  

Den lave kollektivandelen kan skyldes flyplassens plassering i forhold til byen, men kanskje også det 

begrensede kollektivtilbudet mellom flyplassen og de store næringsklyngene. Mangelen på offentlig 

kollektivtilbud mellom Stavanger Lufthavn og Forus understrekes særlig av at Statoil tilbyr sine ansatte 

og tilreisende egen tilbringerbuss for å dekke sine behov.  

 

Korte avstander og gode parkeringsmuligheter gjør at mange med bopel på Nord-Jæren benytter egen 

bil til og fra lufthavnen. Det vurderes å være et større potensiale for høy kollektivandel for tilreisende til 

Stavanger/ Forus.   

 

2.7 Markedsgrunnlag; arbeidsplasser, bosatte, pendlerstruktur i 2030 
Markedsgrunnlaget for Forus stasjon og høykvalitets kollektivtilbud bestemmes av etterspørselen etter 

et kollektivtilbud i korridoren. Etterspørselen legger igjen grunnlaget for å opprette et tilbud. 

Etterspørselen kan komme enten ved å øke antallet mennesker i området, øke andelen som etterspør 

kollektivtransport eller en kombinasjon av begge. I tillegg vil blandet arealbruk føre med seg økt 

etterspørsel gjennom hele dagen og uken, i motsetning til dagens homogene brukergruppe som kun 

etterspør turer morgen og ettermiddag i hverdager.  

 

Forus er i vekst, og antall arbeidsplasser og boliger i området er ventet å øke. En andel av disse kan 

ventes å ville etterspørre kollektivtransport. Denne andelen er i dag 7% for arbeidsreisende til Forus, 

og andelen er nedadgående. Det er et politisk ønske om å øke andelen kollektivreiser til 20%.  

 

Nedenfor nevnes kort faktorer som kan utgjøre markedsgrunnlaget for Forus Stasjon og et 

høykvalitets kollektivtilbud til Forus og Stavanger Lufthavn Sola.  Denne beskrivelsen er ikke ment 

som noen form for prognose eller beregning av trafikkmengde over Forus knutepunkt, kun som en 

antydning om hvilket potensiale som er til stede. 

 

2.7.1 Utvikling i byomformingsområdet omkring Forus Stasjon 

Ved opprettelsen av Forus Stasjon kan man vente at potensialet for utnyttelse av tomtene omkring vil 

øke slik at det utløser byomforming, der dagens næringseiendommer blir disponible for bolig og 

arbeidsintensiv næring. Man kan anta et influensområde på 500m for slik utvikling. Området 

begrenses av at Forus Stasjon ligger ned mot sjøen, og 500m-radien således kuttes av.  

Dette prosjektet avgrenses av hensyn til øvrig planarbeid, eksisterende bebyggelse, eksisterende 

friområdet etc. Området denne mulighetsstudien skisserer for er på omkring 130daa. Det er likevel 

verdt å merke seg at amme utbyggingsprinsipp kan brukes utover dette området.   

Nedenfor beskrives forslag til forvaltning av byomformingsområdet. Fra disse planene anslås følgende 

tall for utvikling, og følelig faktorer for beregning av markedsgrunnlag: 

- Nye boliger: ca. 2200 

- Nye beboere
6
: ca. 5000 

- Nye arbeidsplasser: ca. 6000 

                                                     
6
 Gitt 2,2 beboere per boenhet.  
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- Endring kollektivandel: Antar økning til 20%
7
 

Hver arbeidsplass medfører to turer daglig, altså omkring 12’000 turer daglig. Med kollektivandel på 

20% gir det 2400 turer daglig om vi kan anta at alle reiser over Forus Knutepunkt mot Forusaksen eller 

med tog.  

Hver beboer produserer omkring fire turer daglig, der to er til arbeid og to til fritid og handel. Altså 5000 

turer daglig kollektivt. Dette kan reduseres om området bygges ut med et betydelig handel-, service- 

og fritidstilbud, som reduserer behovet for transport til disse formålene.  

Det kan ventes at noen vil bo og jobbe i samme område, men disse vil antagelig pendle til fots eller på 

sykkel, og regnes ikke inn under kollektivandelen. .  

2.7.2 Forus og arbeidsreiser via Forus-/Gausel stasjon 

Ved å bedre forbindelsen mellom Forus og dobbeltsporet kan man vente seg at flere vil velge å reise 

med tog. Dette vil særlig gjelde de som reiser fra Jærbyene sør for Bryne og fra Egersund dersom det 

bygges ut dobbeltspor på hele Jærbanen. Urbanet Analyses rapport bruker en grad av 

konkurransefortrinn for tog, der 1,0 eller lavere vil tilsi at toget bruker kortere tid enn bil. Deres 

beregninger viser at toget har fordel på lengre strekninger, mens det på kortere turer til og fra 

Stavanger vil være bilen som er raskest dersom det er lite kø.  

Faktorer for markedsgrunnlag: 

- Nye arbeidsplasser: 40’000 

- Endring i kollektivandel: Antar økning til 20%
8
 

- Antall nye turer daglig: 8’000, om man antar 25%
9
 reiser over Forus Knutepunkt. 

2.7.3 Stavanger Lufthavn Sola og kollektivandel på reiser til og fra Sandnes og Jæren. 

Stavanger Lufthavn Sola har 12% kollektivandel i dag. Et godt tilbud mellom Forus Stasjon og 

lufthavnen kan gi et konkurransefortrinn for kollektivtransport, særlig for reiser fra Jæren. Dette 

avhenger også av tilbringersystemet mellom boligfelt og lokale stasjoner, samt evt. Dobbeltspor på 

Jærbanen.  

Faktorer for markedsgrunnlag: 

- Endring i kollektivandel 

- Endring i bosetning- og befolkningsstruktur på Jæren 

Bidraget til trafikk er vanskelig å anta da det baseres på komplekse forhold innen transportbruk og 

utbyggingsmønster i hele regionen.  

2.7.4 Stavanger Lufthavn Sola og kollektivandel på reiser til og fra Forus. 

Avsnitt 2.6 understreker markedspotensialet for turer mellom Forus og Stavanger Lufthavn Sola. Det 

faktiske antallet genererte reiser avhenger av konkurransefortrinnet mellom buss og andre 

transportformer, fortrinnsvis taxi, samt den faktiske veksten i arbeidsplasser på Forus.  

Faktorer for markedsgrunnlag: 

- Nye arbeidsplasser på Forus: 40000 

- Endring i kollektivandel: Antar økning til 25% 

Dersom man legger anslaget i 2.6 til grunn, med to millioner reisende mellom Stavanger Lufthavn Sola 

og Forus årlig, sammen med kollektivandelen på 25% som Bergen Lufthavn Flesland har i dag, gir 

                                                     
7
 Antagelse basert på erfart kollektivandel ved sammenlignbare steder. 

8
 Antagelse basert på erfart kollektivandel ved sammenlignbare steder. 

9
 Antagelse basert på dagens situasjon og forventet utbygging av boliger. 
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dette 1370 reisende daglig på strekningen. Antar man kun arbeidsdager gir dette 2130 reisende 

daglig.  

2.7.5 Trafikkvekst på Jærbanen 

Ved opprettelse av Forus stasjon kan man vente at en del av de som i dag reiser til Gausel Hpl. vil 

bytte til Forus Holdeplass. Reisetall til og fra Forus i dag er ikke offentlig tilgjengelig, men Aftenbladet 

anslår det er snakk om omkring 4000 i uken
10

, eller 500-600 daglig.  

Ifølge Kolumbus’ tall på reisende med shuttelbuss til og fra Gausel har denne 25’000 reisende i året 

(2012) eller litt over 100 hver arbeidsdag. De øvrige reisende til og fra Gausel kan man anta er 

beboere i området som reiser til andre stasjoner. Noen av disse vil antagelig bruke Forus St. fremfor 

Gausel, men totalt sett er overføringsbidraget til Forus Stasjon fra Gausel svært lite.  

 

Tabell 2: Reisende årlig med rute 66 og 67. Kilde: Kolumbus 

 

Beregninger fra Urbanet Analyse viser at antall reisende med Jærbanen kan tredoble seg med 

utbygging av dobbeltspor kombinert med høyfrekvent buss og fortettingstiltak.  

Man kan anta at omkring 300 reiser vil overføres til Forus Holdeplass fra Gausel, gitt trafikkvekst på 

Jærbanen etter Urbanets anslag.  

 

2.8 Bybane på Nord-Jæren 
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren fra 1999 

illustrerer en bybane gjennom Forus-området. På det 

tidspunktet var ideen en kombibaneløsning hvor 

bybanemateriellet skulle kjøre delvis på jernbanens 

dobbeltspor og delvis i egen trase. Dette ville gi god 

flatedekning på strekningen Lura – Kvadrat – Forus – 

Sola. I 2007-09 ble det gjennomført en KVU-prosess for 

transportsystemet på Nord-Jæren. Det var flere 

kollektivalternativer.  

Prosessen endte med at kombibane-alternativet ble 

forlatt. Det ble politisk tilslutning (20.04.10) til en 

anbefaling av et rent bybanekonsept. Feil! Fant ikke 

                                                     
10

 http://www.aftenbladet.no/okonomi/Total-svikt-for-Jarbanen-pa-Forus-3156009.html 

Figur 6: Kart over bybanetraséen fra Fylkesdelplanen 

1999 
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referansekilden.illustrerer til venstre bybanens tiltenkte driftsopplegg i 2040. 

Kommunedelplaner 2010-12. 
I denne perioden ble det startet opp og gjennomført et betydelig innledende arbeid med 

kommunedelplaner for bybane. I dette arbeidet ble det konkretisert to endringer i forhold til KVU fra 

2009: 

 En alternativ linjeføring mellom Jåttåvågen og Kvadrat via Forus Vest 

 Videreføring av aksen Sola-Forus ned til Forus stasjon. 

Kommunedelplanarbeidene ble avsluttet som følge av Fylkestingets vedtak i desember 2012. 

 
 

 

 

Optimalisert KVU 2012 
I forbindelse med KS1-prosessen av KVU fra 2009 utviklet Rogaland Fylkeskommunen et optimalisert 

bybanekonsept, se Figur 7. 

I dette konseptet betjenes ikke Stavanger Lufthavn med bybane. Konseptet avviker her fra KVU 2009 

mellom Jåttåvågen og Kvadrat og mellom Kvadrat og Sandnes. Det optimaliserte konseptet inneholder 

også en bybanelinje via Madla til Universitetet i Stavanger. 

Figur 7 Driftsopplegg KVU 2009 og KVU 2012 
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2.9 Annet relevant planarbeid 

2.9.1 Regionalplan for Jæren 

Regionalplan for Jæren er en revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren fra oktober 

2000. Regionalplanen ble lagt ut for begrenset høring mai 2013. Planen bygger på den forrige ved å 

ivareta jordverngrenser, samt å fokusere på gode levekår innenfor fortettet bebyggelse. Planen er 

oppdatert innenfor de perspektiver nye utbyggingsprosjekter som Rogfast og Ryfast medfører.  

Planverket er i tråd med øvrige planer innenfor Forus og for området rundt Forus Holdeplass, men 

legger mer overordnede føringer på arealutnyttelse og utviklingskarakter for ulike steder. Forus 

knutepunkt er ikke beskrevet i foreliggende vedtatt plan. 

Begrepet ”høyverdig kollektivtransport” brukes i planen for kollektivaksene mellom Stavanger og 

Sandnes og Forus Øst og Sola, i tråd med korridorene fra KVU Transportsystem for Jæren.  

 

Figur 8: Busway på Fv.44 gjennom Hillevåg, sett i retning av Mariero. Foto: CF Salicath 

2.9.2 Utbygging av kollektivfelt (busway) langs Fv.44 

Statens Vegvesen bygger ut midtstilt bussfelt langs Fv.44 fra Hillevåg og sydover til Vaulen. 

Parsellene gjennom Hillevåg, Skjæringen og Mariero er nå ferdigstilt og neste etappe fra 

Breidablikkveien til Gamleveien starter i 2015. 
11

  

 

                                                     
11

 http://www.vegvesen.no/_attachment/522277/binary/841343?fast_title=N%C3%A6rinfo+september+2013.pdf 
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Prosjektet er et ledd i buswayutbyggingen, og sikrer arealer og trafikkløsninger for dette. Prosjektene 

gir bedre fremkommelighet for bussene for hver etappe som ferdigstilles.  

  

2.9.3 2020-park 

2020-park er et prosjekt som er under utbygging på Ringnes’ tidligere arealer i nærheten av Gausel 

Stasjon, og vest for Forus Holdeplass. Endelig utnyttelsesgrad og grad av bolig og næring er ikek 

endelig bestemt, men området kan ifølge arkitektenes skisser ferdig utbygd romme 12’000 

arbeidsplasser og 600 boliger. 2020-park omfatter Forusvisjonens allmenning i sørenden, der 

Forusaksen skal passere.  

 

Et sentralt grep i planforslaget er et grøntområde med vannspeil som strekker seg fra øst til vest og 

som kan videreføres østover. Bebyggelsen preges av høye blokker med store, åpne arealer mellom 

seg, samt enkelte rekker av lavblokker.  

 

 

 

Figur 9: Illustrasjonsplan fra vinnerforslaget til arkitektkonkurransen om 2020-Park 

 

2.9.4 Hillevåg og Norestraen holdeplasser 

 

Det foreligger konkrete formuleringer om to andre mulige togstopp på Jærbanen mellom Sandnes og 

Stavanger: Norestraen og Hillevåg.  

 

I kommuneplanens arealdel for Sandnes kommune 2011-2025 heter det i 1.9 at «Togstopp på 

Norestraen nord, sør for brua skal sammen med områderegulering av Norestraen nord og sør, gis 

planmessig prioritet i første del av perioden, og slik at arealdisponeringene kan detaljeres tilstrekkelig 

for innarbeidelse i neste revisjon av kommuneplanen.» Stoppestedet ved Norestraen skal ligge 

omtrent midt mellom Gausel holdeplass og Sandnes stasjon, men ligger i et område med mye 

eksiterende småhusbebyggelse og vanskelig kurvatur. Holdeplassen blir dessuten liggende helt ut 
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mot fjorden. Totalt sett er det et begrenset område som er tilgjengelig for byomforming rundt 

holdeplassen uten at man går for rivning av småhusbebyggelsen.  

Hillevåg holdeplass ble nedlagt i forbindelse med åpningen av dobbeltsporet, og i praksis erstattet av 

Paradis holdeplass lengre nord. Uten at det foreligger konkrete offentlige planer er det krefter som 

forsøker å gjenåpne holdeplassen. Selv om det mulige byomformingsområdet er større her begrenses 

det også av beliggenhet mot fjorden. Dessuten er området i dag relativt tett bebygd av nyetablerte 

næringer.  

 

2.10 Jernbaneverkets strategi for Jærbanen, NTP, handlingsprogram m.m. 
 

2.10.1 Utviklingsplan for Jærbanen. 

Jernbaneverket utarbeidet i 2009 en utviklingsplan for Jærbanen. Hensikten med dokumentet var å 

avklare hvilke arealbehov Jernbaneverket vil ha på strekningen Egersund – Stavanger til egne drifts- 

og vedlikeholdsaktiviteter – spesielt drifts- og lagerområder av ulike slag.  

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Egersund - Vigrestad/Varhaug/Nærbø  60 min  30 min  20 min 

Vigrestad/Varhaug/Nærbø – Ganddal/Sandnes  30 min  15 min  10 min 

Ganddal/Sandnes - Stavanger  15 min  7,5 min  5 min 

 
I planen betraktes 3 ulike scenarioer med forskjellige frekvenser for togpendlene på Jærbanen, se 
tabell. I tillegg kommer det regiontog Oslo/Kristiansand-Stavanger og godstog til Ganddal (Orstad). 
Hver av disse linjene forutsettes å ha totimersfrekvens. Et mulig togtilbud i scenario 3 er beskrevet i 
nedenstående figur. 

 

 

Figur 10: Scenario 3 for ruteopplegg på Jærbanen: Grafikk: Jernbaneverket 
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I Scenario 2 er det behov for dobbeltspor til Vigrestad/Varhaug/Nærbø mens det i Scenario 3 er behov 
for dobbeltspor på hele strekningen Egersund-Stavanger. I et langsiktig perspektiv synes det riktig 
som grunnlag for vurdering av arealbehov på stasjonene å legge Scenario 3 til grunn.  
 
Utviklingsplanen omtaler ikke eventuelle endringer i stasjonsstruktur/ stoppmønster mellom Stavanger 

og Sandnes; figuren tyder på at alle tog (unntatt regiontogene) forutsettes å betjene alle holdeplasser 

innenfor Sandnes. 

 

2.10.2 Forus stasjon 

Mellom Sandnes stasjon og Stavanger stasjon er det lagt til rette for et stikkspor på gamle Forus 
stasjon. Dette stikksporet vil ifølge Jernbaneverket fjernes ved innføring av nytt signalsystem i 2014 
eller 2015. Dette er en fordel for eventuell bygging av plattformer langs sporene, fordi en del 
grunnarbeider allerede er gjort for å etablere stikksporet.  
 

2.10.3 KVU/ KS1 for transportsystemet på Nord-Jæren 

I forbindelse med KS1-prosessen av KVU har Jernbaneverket utarbeidet en tilleggsutredning (2012) 
som blant annet har følgende anbefalinger: 

 Jernbaneverket anbefaler en videre satsing på Jærbanen som en viktig del av det totale 
transportsystemet på Jæren.  

 Jernbaneverket støttet opp om Konsept 3 C “Bybanebasert videreutvikling av transportsystemet” i 
den opprinnelige “Konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren”.  

 Jernbaneverket anbefaler at deres skisserte “Høykvalitets togtilbud” nå inngår som en del av et 
konsept for “Høykvalitets kollektivtransport”, både Konsept 3A og 3C.  

 Løsningen på de trafikale utfordringer på Jæren vil uansett måtte være en vesentlig økt satsing på 
kollektive transportformer, og der Jærbanen spiller en sentral rolle.  

 Det er viktig at regionen følger opp med en lokaliseringspolitikk der arbeidsplasser, handel og 
boliger lokaliseres i og rundt stasjonen på Jærbanen og i sentrumsområdene. Skal man lykkes 
med å dreie reisemiddelfordelingen, må transport- og arealplanleggingen samkjøres.  

 Det er viktig å utvikle gode kollektivknutepunkter på sentrale stasjoner (Sandnes, Jåttåvågen, 
Stavanger med flere) med gode, sømløse overgangsmuligheter mellom buss/ bybane  og tog.  

 Helhetsløsninger for kundene er viktig, og i denne sammenheng er et billetteringssamarbeid for 
lokaltrafikken viktig.  

 
Det videre arbeid med kommunedelplan for bybane vil arbeide for en god integrering av de ulike 
transportmidlene innenfor konsept for høykvalitets kollektivtransport. 

 
På oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune har IRIS

12
 vurdert markedsgrunnlaget for Jærbanen, 

inkludert også 3 nye holdeplasser mellom Sandnes og Stavanger  

 Hillevåg 

 Forusstranda (tidligere Forus stasjon) 

 Sandnes Nord  

 
IRIS konkluderer med at influensområdene rundt eksisterende stasjoner og holdeplasser, og 
eventuelle nye holdeplasser, har et stort potensial med hensyn til en jernbanevennlig arealutvikling og 
lokaliseringspolitikk, og at lokaltogtilbudet fungerer som en integrert del av et høyverdig kollektivtilbud 
både i bussbasert og bybanebasert videreutvikling av transportsystemet på Jæren.  
 

                                                     
12

  Utviklingsplan for Jærbanen -  kvalitetssikring. Arbeidsnotat IRIS - 2012/038.  
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IRIS har basert sine vurderinger kun på arealutvikling i gangavstand rundt stasjonene og ikke tatt 
hensyn til eventuelle omstigningspunkter til annen kollektivtrafikk.  

 

2.11 Nasjonal transportplan og JBV Handlingsprogram 2014-23 

2.11.1 Nasjonal Transportplan 2014-23 

Stortingsmelding 26 (2013-14) om Nasjonal Transportplan 2014-23 ble behandlet i Stortinget 

18.06.13. Av relevans for Jærbanen kan vi trekke ut følgende: 

 

Regjeringen vektlegger kapasitetsøkning på Jærbanen mellom Sandnes og Egersund, men nevner 

ikke spesifikt dobbeltspor. Planen anerkjenner at antallet reisende mellom Stavanger og Sandnes har 

økt betydelig etter at dobbeltsporet åpnet, og «(f)or å utvikle tilbudet videre mot Egersund, må 

kapasiteten videre sørover utvides.» Samferdselsdepartementet skal sette i gang arbeidet med KVU 

på strekningenSandnes-Egersund, et arbeid som planen sier skal sees i sammenheng mellom 

KVU/KS1 for E18 Søgne-Ålgård.  

 

Videre trekker NTP frem at transporttilbudet på Jæren skal baseres på en buss- og jernbanebasert 

utvikling, ref. alternativ K3A Busway fra KVU og KS1 for transportsystemet på Nord-Jæren, men 

hovedtraseen skal bygges ut med tanke på fremtidig omlegging til bybane.  

 

2.11.2 Transportkomiteens innstilling 

Transport- og kommunikasjonskomitéens innstilling til Stortinget (Innst. 450 S) om NTP er mer klar i 

formuleringen om dobbeltspor, men er i formuleringene delt over de politiske blokkene.  

 

Flertallet bestående av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og 

Kristelig Folkeparti vektlegger dobbeltsporet Sandnes-Nerbø som en del av valgt konsept (K3A) for 

transportsystemet på Jæren, og mener dermed at det er «betimelig at planarbeidet med utbygging 

Sandes–Egersund kan iverksettes slik NTP legger opp til.» 

Flertallet bestående av komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti «vil 

prioritere en videre utbygging av Jærbanen som en viktig del av kollektivsystemet på Jæren.»Flertallet 

mener dobbeltsporet skal forlenges, først fra Sandnes til Nerbø (der enkelte togpendler snur i dag) og 

deretter mot Egersund.  

Komiteens flertall bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, 

Senterpartiet og Senterpartiet (sic.) «viser til at regjeringens planforslag påpeker et stort behov for å 

samordne jernbane, togtilbud og øvrig kollektivtrafikk på en bedre måte. En hovedutfordring er å 

unngå at transportmidlene konkurrerer mot hverandre framfor å bygge opp under hverandre.» 

Flertallet viser videre til at ansvaret for infrastruktur og togtilbud bør være samlet for å forvalte behovet 

på best mulig måte, og trekker frem samarbeid mellom NSB AS (persontrafikkleverandør) og Ruter AS 

(persontrafikkansvarlig for Oslo- og Akershus fylkeskommuner).  

I omtale av kollektivtrafikktraseer mellom Stavanger, Forus Sandnes og Sandnes Øst er komiteens 

innstilling i tråd med formuleringen i NTP. For øvrig kan det nevnes at hverken komiteen eller NTP 

nevner Stavanger Lufthavn Sola eller forbindelser mot Risavika og Tananger som en del av planene. 

 

Enkelte av transportkomiteens medlemmer stiller seg positiv til bybane i Stavanger-regionen. Flere 

partier nevner at bybaner er eksempel på prosjekter som egner seg for statlig 

medfinansieringsløsninger, mens øvrige mener man burde bygge ut statlige jernbaner fremfor 
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fylkeskommunale bybaner. Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti trekker i tillegg 

frem verdien av skinnegående transportmidler i seg selv, og mener bybane ville vært foretrukket 

løsning fremfor busway (ref. KVU/KS1). 

 

2.11.3 Jernbaneverket handlingsprogram 2014-23. 

Utkast til handlingsprogram for Jernbaneverket 2014-23 ble 20.09.13 sendt på høring (til 

fylkeskommuner, kommuner m.fl.) med høringsfrist 20.12.13. Endelig handlingsprogram er ventet i 

februar 2014. Av relevans for Jærbanen kan vi trekke ut følgende: 

 

Prosjekt 2014-17 2018-23 

Sandnes-Stavanger. Nytt signalanlegg. 256 mill  

Krysningsspor Sørlandsbanen (Bryne, Nærbø, Ogna og Vigrestad mfl)  600 mill 

Ganddal godsterminal  74 mill  

Klepp og Øksnavadporten. Plattformforlengelser   36 mill 

Ganddal vendespor  45 mill 

Dobbeltspor Sandnes-Egersund. Konseptvalgutredning. x  

 

Nytt signalanlegg Sandnes-Stavanger vil gi muligheter for mere effektivt og robust trafikktilbud på 

strekningen. Kryssingssporene lengre sør på Jæren vil gi større uavhengigheter mellom lokaltog og 

øvrige tog og bidra til bedre robusthet for lokaltrafikken. 

 

Plattformforlengelsene ved Klepp og Øksnevadporten vil muliggjøre kapasitetsøkning i form av lengre 

lokaltog til/fra Nærbø og Egersund, mens vendesporet ved Ganddal kan gjøre det mulig å forlenge 

Sandnes-pendelen til Ganddal. 

 

2.11.4 KVU Jærbanen 

I følge NTP 2014-2023 skal det utarbeides KVU for dobbeltspor Sandnes-Egersund.  Jernbaneverket 

håper å kunne starte planleggingen i 2014, men har ikke fått bestillingsbrev fra 

Samferdselsdepartementet på oppdraget.  

 

Jernbaneverket ønsker å planlegge delstrekningen Sandnes-Nærbø først siden denne delstrekningen 

inngår i godkjent KVU for transportsystemet på Jæren og det her er mulig at man kan gå rett på 

kommunedelplan. Oppstartstidspunkt og plannivå blir avklart når Jernbaneverket mottar bestilling fra 

Samferdselsdepartementet.  

 

2.12 Organisering av offentlig persontransport i Norge 
Kollektivtransport med buss og jernbane kan deles i kommersiell trafikk og offentlig kjøp.  

Persontransport på jernbane i Norge er normalt offentlig kjøp, hvor Staten ved Samferdsels-

departementet (SD) kjøper tjenester av NSB AS, regulert av en 4-årig Trafikkavtale. Trafikkavtalen 

omfatter regionaltog Stavanger – Kristiansand/ Oslo og lokaltog Egersund-Sandnes-Stavanger.  

Regional persontransport med buss i Norge er normalt offentlig kjøp, hvor fylkeskommunene kjøper 

tjenester av bussoperatører. På Nord-Jæren er det Kolumbus som kjøper slik busstransport fra 

bussoperatører, på vegne av Rogaland fylkeskommune.  
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I tillegg kommer kommersielle busstilbud: 

 Ekspressbussruter, som for eksempel Norway 

Bussexpress og Lavprisekspressen  

 Flybussen mellom Stavanger Lufthavn og Stavanger.  

 Jaerlines; flybuss Bryne – Stavanger Lufthavn 

Utover dette har Statoil satt opp særskilte busser på 

morgen og ettermiddag. Oppdraget utføres av Boreal og 

har en verdi på 6 mill kr pr år. Bussene har ca. 3700 

passasjerer pr uke
13

: 

 Mellom Stavanger Lufthavn og Forus, ca hver halvtime 

kl 07:20-09:30 og 14:00-16:30.  

 Mellom hotellene i Stavanger sentrum og Forus. 

 Internt mellom Statoils lokasjoner i Forus-området. 

Kollektivtilbudet på Nord-Jæren er dermed sammensatt av: 

 Offentlig kjøpt togtilbud, kontrakt mellom SD og NSB 

AS. 

 Offentlig kjøpt busstransport, kontrakt mellom 

Kolumbus og bussoperatører 

 Kommersiell busstransport 

 Arbeidsbusser 

Det kan ligge noen utfordringer i å sikre et optimalt samvirke mellom disse driftsformene. Det kan også 

være et potensial for forbedringer ved å se disse ulike tilbudene i større grad i sammenheng. 

Et høykvalitets kollektivtilbud ved Forus må integreres i – og om mulig avløse flere av de eksisterende 

tilbudene i området. 

                                                     
13

 www.forusnaeringspark.no, artikkel 10.05.12 

Figur 11: Ruteopplegg for Statoilbussen, 

avfotografert høsten 2013 i ankomsthallen på 

Stavanger Lufthavn Sola. Foto: Railconsult AS 

http://www.forusnaeringspark.no/
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3 Casestudier 

 

3.1 Lignende høystandard kollektivtilbud i Europa 
I Lund i Sør-Sverige planlegges en 5,5 km bybanelinje fra jernbanestasjonen (Lund C) til Science 

Village ESS. Bybanen er en vesentlig del av byutviklingen i Lund. Banen får 9 holdeplasser og 

betjener sykehus, universitet, næringsvirksomhet og boligområder.  

Lund ligger ca 20 km nord for Malmö. Togtilbudet ved Lund stasjon består av lokale tog i Skåne, 

regiontog over noe lengre avstander i Sverige og Öresundståg til/fra Malmö/ København. Mellom kl 

18:00 og 19:00 er det 18 togavganger fra Lund Central. 

Banen planlegges i egen trase, i stor grad med gress slik at den tilfører byen et grønt element. Banen 

skal erstatte en busslenke. Reisetid på hele strekningen vil være 13 minutter. Bybanen planlegges å få 

5-7 minutters frekvens. Infrastrukturkostnadene er beregnet til 700 mill SEK. Planlagt trafikkstart er 

2017.
14

  

Antall arbeidsplasser innenfor traseen forventes å øke fra 21’000 i 2012 til 43’000 i 2030. I samme 

periode forventes antall bosatte å øke fra 4’400 til 10’400.  

Antall kollektivreisende i korridoren forventes å øke fra 3’500 i 2010. Forventet antall reisende er 

11’000 – 20’000 per dag i 2013 (BAS- og VISION-prognoser). Ved beregning av trafikkmengde er det 

lagt inn et 20 % tillegg for bybane fremfor buss (skinnefaktor).  

 

Figur 12: Kart over utbygging av kollektivtilbud i Lund, Sverige. 
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 www.sparvaglund.se 

http://www.sparvaglund.se/
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3.2 Lignende høystandard kollektivknutepunkt  
 

3.2.1 Knutepunktorganisering: Hauketo og Holmlia utenfor Oslo 

Lignende kollektivknutepunkt med omstigning mellom jernbane holdeplass - på dobbeltsporet 

strekning utenom bysentrum - og annet kollektivtilbud (buss/ bane) i Norge kan være Hauketo og 

Holmlia holdeplasser på Østfoldbanens lokalstrekning mot Ski. Reisetiden til og fra Oslo S er 10-12 

minutter.  

 

Disse holdeplassene betjenes av lokaltoget mellom Skøyen/Oslo og Ski. Fire avganger per time i 

høytrafikk og to per time i grunnrute. Hauketo betjenes av fem bussruter med til sammen 16 avganger 

per time i høytrafikk og 14 i grunnrute. I tillegg til dette kommer flybuss til og fra Gardermoen hver 

time. Holmlia betjenes av fem bussruter med til sammen 16 avganger per time i høytrafikk og 12 i 

grunnrute. 

 

Hauketo og Holmlia holdeplasser betjener bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo med ca. 

80’000 innbyggere, og et mindre antall arbeidsplasser. De viktigste omstigningsreisestrømmene her er 

derfor arbeidsreisende med buss fra boligområdene rundt holdeplassene og over på tog (til/fra Oslo 

sentrum) om morgenen og motsatt om ettermiddagen. 

 

Ved Hauketo er bussterminalen plassert på den ene siden av jernbanesporene og det er undergang 

under jernbanen i begge ender av stasjonen. Plattformene er ca. 250m lange. Den viktigste 

transportstrømmen er fra buss til tog mot Oslo om morgenen og fra tog fra Oslo til buss om 

ettermiddagen. 

 

Utformingen av Hauketo holdeplass gjør at omstigningstiden for disse to trafikkstrømmene blir svært 

ulik. Bussene har i utgangspunktet felles plattform med tog mot Oslo. De ulike bussrutene stanser 

etter hverandre slik at passasjerer blir fordelt langs plattformen mot toget. Omstigningstiden fra buss 

stanser til tog kan kjøre kan derved være så kort som 1 minutt. På ettermiddagen er situasjonen 

motsatt. Undergangen i nordenden av stasjonen brukes av nær alle reisende (også fordi toget stanser 

bakerst på plattform). Passasjerer som skal av på Hauketo samles gjerne i bakerste vogn i toget.  

 

I ettermiddagsrushet kjøres ofte innsatstogene med en vogntype (69B) som har én dør i bakerste 

vogn. Dette gir gjerne stasjonsopphold på over 1 minutt. Den totale tiden fra tog stanser til 

korresponderende buss kan kjøre kan da bli: 

 Avstigning for alle passasjerer: 1 minutt 

 Gange langs eget tog fra forreste vogn til undergang: 2 min 

 Gange tilbake til undergang, gjennom denne og opp til bussterminal: 2 min 

 Gange langs bussterminal for å finne riktig buss: 2 min 

Omstigning fra tog fra Oslo til buss ved Hauketo må derfor settes til 6-7 min. 
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Figur 13: Orthofoto av Hauketo stasjon. Kilde: 

Finn.no/kart 

 

Figur 14: Orthofoto av Holmlia stasjon. Kilde: 

Finn.no/kart 

 

 

På Holmlia stasjon ligger bussterminalen på bru/lokk over togplattformen (midtplattform). Det er trapp/ 

heis både nord og sør for bussterminalen. Togene stopper sentrert om heis og trapp. Reisende til/ fra 

Holmlia fordeles dermed utover togenes lengde, både morgen og kveld. Omstigningstiden mellom 

buss og tog ved Holmlia kan settes til 1-2 minutter i begge retninger; horisontal gangavstand 50 m og 

trapp/ heis. 

 

Konklusjon: Fra disse betraktningene kan man anta at kollektivknutepunkt/omstigningspunkt er mest 

effektivt dersom buss og tog kan lokaliseres på to plan med effektive trapper/ heis som fordeler 

passasjerene på togenes lengde. 

 

3.2.2 Formgivning: Hyllie (Malmø) 

Hyllie er en stasjon på City Tunnelen mellom Malmö og Øresundsbroen sør i Sverige. Stasjonen ligger 

sentralt i et byutviklingsområde sør-vest for Malmö sentrum. Området er planlagt for 9.000 boliger og 

9.000 arbeidsplasser.
15

 I dag finner man MalmöMässan på 14.500m
2
 her, Malmö Arena, samt 

kjøpesenter og hoteller. 
16

 

Stasjonen er bygd opp etter et prinsipp der jernbanen er nedsenket i terrenget og gatenivået legger 

seg som et delvis lokk over plattformene. Det går trapper og heiser fra midten av plattformenes lengde 

opp under en ikonisk takkonstruksjon som huser alle funksjoner for informasjon og billettsalg. 

Takkonstruksjonen står sentralt i et byrom, og henvender seg til alle kanter. På gatenivå er det 

overgang til øvrige transportmidler.  

                                                     
15

 http://www.malmo.se/hylliecentrum 
16

 www.hyllie.com/ 
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Det Hyllie har til felles med Forus er at terrenget i begge tilfeller tillater planskilt plattform med bygater 

på nivået over. På Forus kan man, i likhet med i Hyllie, ha en frittstående konstruksjon som huser 

funksjoner for togtrafikken, og med et byrom rundt som gir fri flyt til øvrige funksjoner. Fra gatenivået 

er stasjonen en visuelt tydelig struktur, uten at man får barrierevirkningene stasjoner i et plan som 

regel medfører.  

Hyllie ligger sentralt i Øresundregionen, med 12 minutters reisetid til Kastrup på dansk side, og 6 

minutter til Malmø C. I tillegg har tre lokalbusslinjer, samt regionbusser til Trelleborg, Vellinge og Lund 

holdeplasser like ved stasjonen. 
17

 

 

 

Figur 15: Hyllie stasjon sett fra plattformnivå opp mot det karakteristiske taket over nedgangene. Foto: CF 

Salicath 
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 http://www.hyllie.com/hitta-hit.aspx 
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4 Skisse til fremtidig kollektivtilbud ved Forus  

 

Figur 16: Transportkorridorer på Nord-Jæren 

 

4.1 Togtilbud på Jærbanen. 
Dagens togtilbud på Jærbanen mellom Sandnes og 

Stavanger består av 4 lokaltog pr time, med start- og 

endepunkt ved Egersund, Nærbø og Sandnes, (se figuren 

til høyre). Alle lokale tog stopper på alle mellomliggende 

stasjoner og holdeplasser.  

I tillegg kjøres det regiontog til og fra Kristiansand/Oslo ca. 

hver tredje time. Regiontogene stopper på utvalgte 

stasjoner, inklusive Jåttåvågen og Sandnes sentrum. 

 

Figur 17: Lokaltogpendeltilbud på 

Jærbanen. 
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Jernbaneverkets utviklingsplan for Jærbanen skisserer fremtidig togtilbud på Jærbanen i 3 scenarier 

(ref kap 2.3):

 

Jernbaneverket forutsetter dobbeltspor til Nærbø i scenario 2 og til Egersund i scenario 3. 

Dagens (2013) signalanlegg mellom Sandnes og Stavanger har en minste togfølgetid (tiden fra ett tog 

kjører fra Stavanger til det neste toget kan følge etter) på 6 minutter i begge retninger. Dette 

innebærer at dagens trafikkopplegg med lokaltog i stive ruter hvert 15.minutt og noen sporadiske 

fjerntog med nær samme kjøretid som lokaltogene mellom Sandnes og Stavanger i praksis utnytter 

kapasiteten fullt ut. 

Dobbeltsporet Sandnes-Stavanger ble tatt i bruk i november 2009 med et midlertidig signal- og 

sikringsanlegg. Nytt signal- og sikringsanlegg planlegges satt i drift tredje kvartal 2014. I St-prp. 1 

(2013-14) foreslås det satt av 209 mill kr til dette prosjektet. Nytt signalanlegg er dimensjonert for 

togfølgetider på 5-6 minutter ut fra Stavanger og Sandnes
18

.  

Fra 2015 vil strekningen Sandnes-Stavanger ha tilnærmet kapasitet som i dag (scenario 1) som 

innebærer lokaltog med 15 min frekvens og sporadiske fjerntog med omtrent samme kjøretid som 

lokaltogene. Scenario 2 og 3 i Jernbaneverkets utviklingsplan vil kreve fullstendig ombygging av 

signalanleggene som etableres i 2014, noe 

som kan være realistisk i forbindelse med 

Jernbaneverkets ERTMS-utbygging, hvor 

gjeldende planer beskriver utbygging på 

Jærbanen i 2023
19

. 

På denne bakgrunn tar vurderingene knyttet til 

togtilbud ved Forus stasjon utgangspunkt i 

scenario 1, med 15 minutters frekvens mellom 

Sandnes og Stavanger. 

Kjøretid mellom Sandnes stasjon og Stavanger 

for forskjellige stoppmønster er beregnet i 

figuren til høyre. Dette er teoretisk kjøretid 

forutsatt at ikke andre tog er til hinder for det 

aktuelle toget.  

Dagens fjerntog har stoppmønster A, men 

forlenget kjøretid (14-19 min) på grunn av 

samtrafikk med lokaltog og lang togfølgetid i 

nåværende signalanlegg. Dagens lokaltog til 

Sandnes, Nærbø og Egersund har 

                                                     
18

 Fremgår av dialog med Jernbaneverket, i e-post 18.11.13 
19

 Jernbaneverket handlingsprogram 2014-23. Høringsutgave 20.09.13. 

Figur 18: Scenarier for lokaltogtilbud på Jærbanen 
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stoppmønster B.  

Etablering av ny holdeplass ved Forus (C) vil medføre at kjøretiden for lokaltog øker til 19:30. Dette vil 

gi lang kjøretid i forhold til samtrafikk med fjerntog på strekningen.  

4.1.1 Alternativ 1: Differensiert stoppmønster 

En konkret løsning på den utfordringen vil kunne 

være at lokaltogene alternerer mellom stoppmønster 

D og F. Det vil si at holdeplassene Gausel og Mariero 

(som antas å ville bli de minst trafikkerte på 

strekningen) vil få lavere frekvens (sjeldnere tog) enn 

Paradis, Jåttåvågen og Forus.  

Figuren til høyre viser et mulig stoppmønster for fire 

avganger pr time mellom Sandnes og Stavanger. 

Kjøretiden mellom Stavanger og Sandnes for lokaltog 

vil bli den samme som i dag.  Hvorvidt Egersund/ 

Nærbø-togene skal betjene Mariero eller Gausel vil bli 

en markedsmessig vurdering.  

Dette betyr konkret at: 

 Forus, Jåttåvågen og Paradis betjenes av tog 

hvert 15.minutt. 

 Gausel og Mariero betjenes av tog hvert 30. 

minutt. 

Med økt frekvens etter scenario 2 antas NSB/ Jernbaneverket uansett, og i samråd med 

fylkeskommunen, å ville revurdere stoppmønsteret mellom Sandnes og Stavanger.  Ikke alle tog vil 

betjene alle stasjoner her. Stoppmønster F vil da være et sannsynlig alternativ for noen av togene med 

lengst kjøreavstand, f.eks. til/fra Egersund. 

4.1.2 Alternativ 2: Jærbanen som bymetro mellom Sandnes og Stavanger 

En alternativ betraktning er å akseptere Sandnes – Stavanger som en tilnærmet metrolinje hvor 

jernbanen har stor flatedekning og lokaltog som betjener nye holdeplasser Forus og Hillevåg, i tillegg 

til dagens holdeplasser. Dette kan sammenlignes med strekningen Sandvika – Oslo S hvor alle lokale 

og regionale tog betjener Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret og Oslo S på en strekning med 

15 minutter kjøretid.  

En slik god flatedekning gir svært hyppige forbindelser mellom disse punktene, gode muligheter for 

omstigning i knutepunktene og direkte forbindelse til disse reisemålene fra store deler av Østlandet. 

Ulempen er at reisetiden mellom for eksempel Tønsberg og Oslo S blir noe lengre enn om togene ikke 

hadde hatt så tett stoppmønster. 

En slik strategisk vurdering bør tas i samråd mellom Rogaland Fylkeskommune, Jernbaneverket og 

NSB AS, og avhenge av utbyggingstetthet i transformasjonsområdene langs jernbanen. I en slik 

vurdering vil Jærbanens lokalstrekning kunne sammenlignes med Bybanen i Bergen som 

lokaliseringskraft for nærings- og boligutvikling ved Paradis, Hillevåg, Jåttåvågen og Forus. 

 

Figur 19: Mulig stoppmønster over en time 

mellom Stavanger og Sandnes 
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4.2 Lokalt kollektivtilbud ved Forus 

4.2.1 Dagens kollektivtrafikk ved Forus. 

Grunnrutebusstilbudet på Nord-Jæren er fokusert på de historiske sentrene Stavanger, Sandnes og 

Sola. Hovedrutene har typisk en lokal oppgave i hver ende og fungere som raskere transport på en 

lengre mellom strekningen (case linje 1, 2 og 3). Med funksjon som arbeidsplass er Forus betjent på n 

noe annen måte. 

I regi av Kolumbus kjøres det særskilte pendlerruter (X-ruter) mellom syv typiske boligområder på 

Nord-Jæren og Forus med ankomst kl. 07:30, 08:00 og 08:30. Avgang Forus på ettermiddagen er hver 

halvtime mellom kl 15:30 og 17:30. X-rutene er delvis finansiert av fylkeskommunen og næringslivet 

på Forus. 

X-rutene kjøres i tillegg til øvrig busstilbud og er forholdsmessig dyre i produksjon grunnet lav 

utnyttelse av materiell og personell. X-rutene gir en god betjening for arbeidsreiser til og fra Forus.

 

Figur 20: Utvikling i antall passasjerer på utvalgte X-ruter som betjener Forus i årene 2011-13. 

 

Rute X60 representerer et unntak fra 

øvrige X-ruter ved at den kjøres hele 

dagen mellom kl 07:30 og 17:30 

mandag-fredag. X60 kjøres Sandnes – 

Forus – UiS – Sykehuset – Stavanger. 

Rute 66 og 67 er også unntak fra 

denne regelen ved at de kun kjøres 5-6 

avganger morgen og ettermiddag (i 

prinsippet X-ruter). 66 og 67 kjøres 

mellom Gausel stasjon og Forus. 

Fra 14.10.13 forbedret Kolumbus 

kollektivtilbudet til og fra Fours 

vesentlig med en økning fra 3000 til 

11000 seter pr døgn, både ved høyere 

frekvens og lengre driftsperiode. Dette Figur 21: Forbedret kollektivtilbud til Forus etter 14.1.0.13. Tabell 

fra Kolumbus 
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forventes å gi økning i kollektivandelen til og fra området. 

Med åpningen av den nye broen for kollektivtransport over E39 ble rutene som tidligere fulgte andre 

veier i området lagt om. Figur 23 viser nye hovedruter for kollektivtransport med antatt trasé for 

eventuell bybane.  

 

Disse korridorene sammenfaller med allmenningen beskrevet i Forusvisjonen, men avviker i at de 

bruker Lagerveien som hovedrute nordover.  

 

 

Figur 22: Nye ruter for buss over Forus etter åpning av den nye broen over E39 

 

 

Kolumbus, Boreal og Transnova gjennomfører i 2013-15 et forsøk med elbusser. Det planlegges at 2 

elbusser skal settes inn i ordinær drift fra 2.kvartal 2014 som forsøksordning på en av de ordinære 

rutene (Transnova-prosjekt).  
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Ny busstrasé og ringbuss Forus 
 

I 2014 eller 2016 planlegges det å opprette en intern ringbuss med en nordlig og en sørlig sløyfe. 

Bussene vil betjene det interne markedet på Forus, supplert av øvrige ruter inn og ut av området. 

Rutene er markert i Figur 15, og viser også fremtidige ruter i vest og sør basert på utbygging av 

områdene.  

 
Figur 23: Hovedkollektivtraseer over Forus. Grafikk: Forus Næringspark AS 

 

 
Figur 24: Mulige ruter for Ringbuss over Forus i 2014 og 2016. Grafikk: Forus Næringspark AS 

 

Ringbussene vil gi god flatedekning på Forus og være et godt tilbud for interne reiser i området. Hvor 

vellykket de vil være som fordeling av passasjerer som kommer med annen kollektivtrafikk inn i 

området er mere usikkert (omstigning). 
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4.2.2 Omstigning fra tog til buss 

Kollektivtilbudet mellom Jæren og Forus består i dag av tog og buss, med omstigning ved Sandnes 

(rute 9 og X60) eller Gausel (ute 66 og 67). 

Omstigningen ved Gausel går fra midtstilt plattform, ned under sporet, under Fv. 44 og med rampe 

opp til bussholdeplass. Fra midt på toglengden er det omtrent 250m til bussen, med 4m ned under 

veien og 4m opp igjen.   

 

Figur 25: Omstigning fra tog til buss ved Gausel holdeplass 

Omstigningen på Sandnes avhenger av hvilken retning man kommer fra, og hvilken buss man skal til. 

I denne vurderingen fokuseres det på bussrutene X60 og 9. Fra sydgående tog går man ned trapper 

eller ramper, under jernbanen og langs servicebygget på Ruten til bussholdeplassene langs Vågsgata. 

Avstanden er 325m langs ramper eller 275m via trapper.  

Fra nordgående tog er det tilsvarende rute, men uten undergangen. Avstanden her er 310m langs 

ramper og 208m via trapper. Fra nordgående tog kan man også benytte trapper i nord og krysse over 

parkeringsplassen, men denne «snarveien» anses ikke som regulær, og tas således ikke med i våre 

betraktninger.  

Omstigningen på Sandnes og Gausel varierer altså fra 250m til 325m, eller 2-3 minutters gange.  

 

Figur 26: Omstigning fra tog til buss ved Sandnes 
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4.3 Fremtidig kollektivtrafikk ved Forus. 
 

Tog betjener Forus holdeplass fire ganger pr time i begge 

retninger. Det tas som utgangspunkt at togene ikke er ved Forus 

samtidig i begge retninger (selv om det kunne være ønskelig for 

å forenkle produksjonen av tilbudet).  

I første omgang prioriteres korrespondanse mellom Egersund/ 

Nærbø og Forus Nord/ Vest i begge retninger. Frekvens for 

kollektivtilbudet på Forusaksen tilpasses innledningsvis frekvens 

for tog til/ fra Nærbø/ Egersund (p.t. 30 min frekvens). 

Forusaksen alt.A: Forus stasjon – Forus Vest/ Nord med 8-9 

holdeplasser underveis. Ca 11 min kjøretid forutsatt 

kollektivtrase/ kollektivprioritering (gjennomsnittshastighet 23 

km/h). 

Forusaksen alt.B: Forus stasjon – Forus Vest/ Nord – Stavanger 

Lufthavn. Direkte mellom Forus vest og Stavanger Lufthavn. 

Tilbudet vil primært betjene tre markeder/ relasjoner: 

 Jæren – Forus Nord/ Vest  

 Jæren – Stavanger Lufthavn  

 Forus Nord/ Vest – Stavanger Lufthavn  

 

Et isolert høystandard kollektivtilbud i Forusaksen vil kunne gjøres ytterligere høyprofilert dersom det 

etableres som en elbuss-rute, basert på resultater fra forsøkene i 2014/15. Profileringen av Forus 

Næringspark som område for høyteknologi ville understrekes ved etableringen av det som trolig er 

Norges første elbuss i rute. 

Omstigningstiden er forutsatt toglengde 

170m som stopper sentrert på plattform. 

Ganghastighet 100 m per minutt samt 1 

minutt tillegg for høydeforskjell. Avstand 

på gateplan er 30-50 m. Avstand på 

plattform er maks en halv toglengde, ca. 

100 m. Total omstigningstid blir da inntil 

tre minutter eller mindre. 

Buss ankommer Forus St. 3-4 min før 

togankomst. Buss avgår fra Forus st 3-4 

min etter togavgang. Antar togopphold på 

et min., det vil si syv min opphold fra 

bussankomst til bussavgang Forus st. 

 

 

 

Figur 27: Forbindelse mellom 

Egersund og Stavanger og 

Stavanger Lufthavn Sola 

Figur 28: Omstigning ved Forus Knutepunkt 
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Figur 29: Kart over foreslått bussrute Forus Stasjon til Sola Lufthavn med stoppmønster og influensområde 

avmerket. 

 

Aktuelle reisetider i Forusaksen (buss/ bybane) er beregnet til: 

 Stavanger Lufthavn Sola – Forus Nord/ Vest 10 min 

 Forus Nord/ Vest – Forus stasjon 11 min 

 Omstigning ved Forus stasjon 3-4 min 

 

Tabellen nedenfor viser utdrag av mulig rutetabell for reisende mellom Egersund/ Nærbø og Forus/ 

Stavanger Lufthavn Sola med omstigning mellom tog og høystandard buss ved Forus stasjon.  Det er 

her tatt utgangspunkt i NSBs rutetabell vinteren 2013/14. Dette tilbudet forutsettes produsert hver time 

mellom kl 05:00 og 23:00.  
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Figur 30: Rutetabell for foreslått kollektivruteopplegg 

 

Tabellen over viser mulig forbindelse mellom Forus holdeplass og Forus/ Stavanger lufthavn for tog til 

og fra Stavanger. Dersom begge tilbudene kjøres vil det gi tilnærmet 15 min frekvens mellom Forus 

stasjon og Stavanger Lufthavn.  

Slik rutetidene er i dette eksemplet (basert på NSB rutetabeller fra desember 2013) vil det ikke kreve 

flere busser i turnus for å produsere fire enn to avganger pr time i hver retning.  

 

4.3.1 Fremtidige reisetider for typiske reiserelasjoner: 

Tabellene nedenfor sammenligner reisetid med bil og dagens kollektivtilbud, med fremtidig 

kollektivtilbud via Forus stasjon. 

Egersund – Forus nord (Lagerveien). 
 

Reisemiddel Reisetid Frekvens 

Privatbil eller taxi 63 min.  

Tog Egersund-Sandnes 

Buss X60 Sandnes-

Lagerveien 

76 min 

(hvorav 11 min venting Sandnes) 

Time hele dagen 

Tog Egersund-Gausel 

Buss 66 fra Gausel 

72 min 

(korrespondanse Gausel) 

Time i høytrafikk; ikke ellers. 

Tog Egersund – Forus 

knutepunkt og Forusaksen 

71 min  

(korrespondanse Forus) 

Time hele dagen 
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Nærbø – Forus Nord (Lagerveien) 
 

Reisemiddel Reisetid Frekvens 

Privatbil eller taxi 38 min.  

Tog Nærbø-Sandnes 

Buss X60 Sandnes-

Lagerveien 

46 min 

(hvorav 11 min venting Sandnes) 

Halvtime hele dagen 

Tog Nærbø-Gausel 

Buss 66 fra Gausel 

42 min 

(korrespondanse Gausel) 

Halvtime i høytrafikk; ikke 

ellers. 

Tog Nærbø – Forus 

knutepunkt og Forusaksen 

41 min 

(korrespondanse Forus knutepunkt) 

Halvtime hele dagen 

 
 
Bryne – Stavanger Lufthavn 
 

Reisemiddel Reisetid Frekvens 

Privatbil eller taxi 29 min.  

Jaerlines 2013 30 min. Halvtime i høytrafikk, time 

grunnrute 

Tog Bryne – Sandnes 

Buss 9 fra Sandnes  

61 min 

(hvorav 16 min venting Sandnes) 

Halvtime hele dagen 

Tog Bryne – Forus knutepunkt 

og Forusaksen 

44 min 

(korrespondanse Forus knutepunkt) 

Halvtime hele dagen 

 

Observasjon: Med tidsforskyving av buss X60 sin avgangstid fra Sandnes med 5-6 minutter oppnås 

korrespondanse med tog fra Egersund/ Nærbø og et svært effektivt kollektivtilbud til Forus Nord, som 

kan erstatte rute 66/67 til Forus-området.  

Etablering av Forus knutepunkt og Forusaksen vil ikke gi vesentlig reisetidseffekt mellom Jæren og 

Forus Nord i forhold til dagens X60 dersom denne forskyves med 5-6 min fra Sandnes. 

Reisetider Ganddal  - Forus Nord 
 

Reisemiddel Reisetid Frekvens 

Privatbil eller taxi 14 min.  

X40 Ganddal - Forus 28 min Halvtime i rushtid, ikke ellers 

Tog Ganddal – Forus 

knutepunkt og Forusaksen 

24 min (korrespondanse Forus 

knutepunkt) 

Halvtime hele dagen 

 
Reisetider Stavanger stasjon – Stavanger Lufthavn 
 

Tilbud Reisetid Frekvens 

Privatbil eller taxi 14 min.  

Flybussen 25 min 15 min 

Tog til Forus knutepunkt og 

Forusaksen 

37 min  

(korrespondanse Forus knutepunkt) 

15 min 
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 Reisetider Jåttåvågen – Stavanger Lufthavn 
 

Tilbud Reisetid Frekvens 

Privatbil eller taxi 13 min.  

Flere alternativer (buss) med 

en omstigning 

31-33 min 15 min 

Tog til Forus knutepunkt og 

Forusaksen 

37 min  

(korrespondanse Forus knutepunkt) 

15 min 

 

 

Figur 31: Reisetider til Forus Nord (til venstre) og Stavanger Lufthavn Sola (til høyre) 

 

Oppsummering: 

Reisetidsberegningene viser at kombinasjonsreiser via Forus knutepunkt og Forusaksen er mest 

konkurransedyktige i forhold til bil på de lengste reiseavstandene. For mange relasjoner vil reisetiden i 

seg selv ikke bli kortere enn med dagens kollektivtilbud. Det er derfor ikke primært reisetiden som vil 

være grunnlaget for at folk velger tog via Forus fremfor egen bil eller andre transportmidler. 

 

4.3.2 Opplevd reisetid. 

Den opplevde reisetiden kan oppfattes som summen av faktisk reisetid og følte ulemper ved reisen. 

En viktig komponent er «omstigningsmotstand». Dette er omtalt blant annet i Kollektivtransport kap. 

5.2.4 (Norheim og Ruud, 2007). Rapporten tar for seg ulike reisemidler og eksterne forhold som alle 

påvirker hvor høyt et transportmiddel verdsettes, og det knytter sammen kronebeløp som 

alternativkostnad til tidsbruk. Tallene utarbeides fra undersøkelser der respondenter får flere 

reisealternativer med ulik tid, reisemiddel og pris, med spørsmål om hvilket de velger. 

Det er i hovedsak to aspekter ved en reise som oppfattes som mer besværlig enn andre; forsinkelser 

og bytter, og som man altså ville «betalt mer» for å komme utenom.  
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Bytte mellom to transportmidler anses som en betydelig ulempe nært sagt uansett tiden det tar å bytte. 

En britisk undersøkelse viste at trafikanter hadde en betalingsvillighet tilsvarende 21 minutter lengre 

reisetid med buss fremfor et bytte, inkludert tiden byttet tok. Men man har også funnet to aspekter som 

bedrer aksepten for å bytte:  

Flere undersøkelser har vist at en bytte er mindre belastende for reisende som er vant med å bytte, 

enn for reisende som ikke er det. Dette kan ses i sammenheng med forståelse av reisetid for personer 

som ikke er vant med å reise kollektivt; de overvurderer konsekvent reisetiden med buss, og 

undervurderer tilsvarende reisetiden med bil. Dersom man kjenner transportmidlet oppfattes det med 

andre ord som det minst besværlige.  

Videre har et forsøk i Stockholm
20

 vist at reisende hadde lettere for å akseptere et bytte dersom det 

gikk bekvemt og raskt. Forsøket tok for seg bytte mellom en matebuss og en større busslinje, og byttet 

foregikk direkte mellom bussene og under tak.  

Kollektivtransport kan ikke betjene alle ruteønsker potensielle passasjerer kan ha, og for å betjene 

dør-til-dør-markeder kan bytter være uunngåelige. Derfor bør et høykvalitets kollektivtilbud heller søke 

å minimere ulempen ved bytter der de oppstår av praktiske og rutemessige hensyn. Konkrete tiltak 

kan være å sørge for: 

- Kort overgangstid 

- Overgang under tak 

- Overgang der bussen venter på passasjerene fra toget når det ankommer 

 

Rapporten ser også på forholdet mellom forsinkelse underveis på reisen og forsinkelse ved 

holdeplassen, og henviser til Samvalgsundersøkelse i Stockholm fra 2006 (Norheim og Ruud, s. 81, 

Tab. 5.7).  Undersøkelsen viser at det for buss er mer besværlig å vente på en holdeplass enn om 

bord. For lokaltog regnes forsinkelser som omtrent likeverdig enten man er på stasjonen eller om 

bord. Man kan anta det skyldes gode venteområder på stasjoner, mens bussholdeplasser ofte er i 

friluft.  

Man kan bruke denne undersøkelsen til å påstå at en bussrute som korresponderer med tog bør 

være så tidlig ute at det er liten sjanse for at passasjerene som kommer med toget skal måtte vente 

på holdeplassen. Det er bedre at busspassasjerer venter på stasjonen, eller busspassasjerer som 

skal videre venter i setet, enn at bussen ikke står klar når togpassasjerene kommer.  

 

4.3.3 Integrering i et samlet kollektivtilbud 

Etablering av kollektivknutepunkt ved Forus holdeplass er i hovedsak basert på overgang mellom tog 

og buss/ bybane i øst-vest-retningen. I noen grad kan også bussrute i nord-sør-retningen betjene dette 

knutepunktet. Fordelen for reisende til Forus knutepunkt må veies opp mot ulempen ved den 

forlengede reisetid dette gir øvrige reisende på disse rutene.  

Den nye høystandard kollektivaksen vil krysse kollektivaksen i Fv.44 med holdeplass for omstigning 

mellom øst-vestgående og nord-sørgående ruter i Fv.44.  Mange av de nord-sørgående rutene har 

omstigningsmuligheter fra Jærbanen ved Sandnes sentrum og Jåttåvågen. Det er derfor usikkert om 

noen nord-sørgående bussruter bør legges via Forus stasjon. 

                                                     
20

 Peterson 1998; Norheim og Ruud 2007 
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Omstigning mellom busser i nord-søraksen 

(inkludert bussveien i fv.44) og tog bør 

primært foregå ved Jåttåvågen holdeplass, 

hvor det synes å ligge til rette for å 

etablere et godt og kompakt knutepunkt 

mellom buss og tog på 2 nivåer, på samme 

måte som foreliggende skisse for Forus 

knutepunkt. 

Transportkonseptet «Bussvei 2020» ligger 

til grunn for utvikling av kollektivtilbudet i 

byområdet. Fv. 44 utgjør den ene delen av 

grunnstammen til bussveien. 

Grunnstammen for «Bussvei 2020» skal 

etableres med egne traséer for 

kollektivtransport i fv. 44 i form av midtstilte 

kollektivfelt innen år 2020. Se utsnitt av 

figur (Stavanger kommune 5.12.13). 

En viktig del av kollektivsystemet er utvikling av gode kollektivknutepunkter mellom trafikkartene. Et 

slikt knutepunkt må være attraktivt utformet og ha gode forbindelser mellom trafikkartene. Gode 

forbindelser (korrespondanse) er vanskelig å etablere flere steder i et nettverk. Slike knutepunkter kan 

derfor ikke ligge for tett, hverken på jernbane eller bussvei/bybane. 

Bussveien vil krysse jernbanen ved Jåttåvågen holdeplass, hvor det ligger godt til rette for å etablere 

et godt knutepunkt i nord-søraksen mellom jernbanen og bussveien. Her er det også bussforbindelse 

langs Diagonalen mot UiS. Bussvei og jernbane har også nærføring ved Gausel holdeplass, men 

gangavstandene mellom tog og buss blir her store og det ligger dårlig til rette for å etablere et attraktivt 

knutepunkt. 

For å tiltrekke seg nye (ikke-tvungne) kollektivtrafikanter bør et knutepunkt mellom tog og buss/ 

bybane etableres med tak (og le) som beskyttelse mot vær og vind, slik at omstigning er mulig uten å 

ta regntøy av og på mellom kollektivmidlene. Slik omstigningspunkt ligger det godt til rette for å 

etablere ved Jåttåvågen og Forus, men synes vanskelig å etablere ved Gausel. 

Gausel holdeplass (på jernbane og bussvei) vil være en viktig lokal holdeplass som bidrar til bedre 

kollektivtilbud innenfor influensområdet, men det er Jåttåvågen og Forus holdeplasser som bør 

utvikles som knutepunkter mellom jernbane og lokal kollektivtransport henholdsvis i nord-sør- og øst-

vest-aksen. 

 

Figur 33 Illustrasjon. Busway i Cambridge. Foto Railconsult AS 

 

Figur 32: Konseptskisse "Bussvei 2020" 
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4.3.4 Organisering av høystandard busstilbud 

Høystandard kollektivtilbud mellom Forus stasjon og Forus Næringspark kan opprettes etter to ulike 

modeller; integrert i Kolumbus’ øvrige tilbud i området eller som «privat» pendelbuss. 

Modell 1: Integrert i Kolumbus’ opplegg. 

Ut fra den ordinære ansvarsdelingen for kollektivtrafikk bør busstilbudet på aksen Forus stasjon - 

Forus vest – Stavanger Lufthavn inngå i Kolumbus‘ ordinære rutenett og finansieres ved offentlig kjøp 

på samme måte som øvrige busstilbud på Nord-Jæren. Forut for etableringen bør det samlede 

kollektivtilbudet i området gjennomgås og oppdateres helhetlig. Den nye kollektivaksen bør kunne 

erstatte en del av dagens ruter til Forus (særlig rute 66, 67, deler av X60 og noen flere) slik at den 

totale kostnaden for kollektivtilbudet ved Forus ikke behøver å øke betydelig i forhold til i dag. 

I den grad de næringsdrivende på Forus i dag bidrar økonomisk til særskilte busstilbud som vil kunne 

bli erstattet av det nye tilbudet, bør det drøftes med disse om de kan bidra økonomisk til et godt tilbud 

på denne aksen. 

Modell 2: Pendelbuss i regi av Forus Næringspark AS 
Busstilbudet kan etableres som en pendelbuss finansiert av Forus Næringspark eller andre aktører 

uavhengig av det ordinære busstilbudet i området.  Dette kan sammenlignes med de bussene som i 

dag kjøres for Statoil mellom Stavanger Lufthavn og Forus, eller med pendelbussene mellom 

jernbanestasjon og flyplassene Torp og Rygge. 

4.3.5 Designdifferensiert tilbud 

«Hvordan få menn i dress til å reise med buss» 

Erfaringer fra andre kollektivtilbud tilsier at et designdifferensiert tilbud vil kunne bidra til økt bruk av 

kollektivtilbud fra enkelte brukergrupper. Eksempler på slik designdifferensiering kan være Flytoget 

mellom Drammen, Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen og Bybanen i Bergen. Ved etablering av begge 

disse tilbudene ble det lagt vekt på at tilbudet skulle gis design som tydelig skiller det ut fra andre 

kollektivtilbud på samme strekning.  

Designdifferensiering vil si at «varen» er nær den samme, men «innpakningen» skiller seg ut for å 

appellere til en spesifikk brukergruppe. I tilfellet med Flytoget er «varen» kollektivtransport fra 

Drammen og Oslo til lufthavnen og tilbake. Flytoget appellerer til arbeidsreisende ved å fremstille 

tilbudet som raskt, effektivt og strømlinjeformet. Reisen Flytoget tilbyr er ikke mer enn fire minutter 

kortere enn NSB sin, men prisen er nesten det dobbelte, 90,- for NSB mot 170,- for Flytoget.  

Et designdifferensiert tilbud kan inngå i begge modellene ovenfor, men det er enklere å skille det ut fra 

dagens busstilbud om det benyttes en annen merkevare enn «Kolumbus». Dette gjelder uavhengig av 

hvem som driver dette tilbudet; Kolumbus eller andre. 

Dersom Forusaksen etableres som en høystandard elbuss-akse, og profileres tydelig som dette (high-

tech-buss til et high-tech-område), vil man få et tydelig slik designdifferensiert tilbud.  
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5 Skisse til fysisk utforming av knutepunktet 

5.1 Tekniske forutsetninger for Forus holdeplass 
 

Følgende antakelser er utgangspunkt for utbyggingen: 

 Antar etablering av sideplattformer på hver side av spor. Eventuell midtplattform ville bety 

omfattende linjeomlegging over lengre strekning og arealgrep utenfor jernbanens nåværende 

grenser. 

 Antar at terrenget vest for sporet heves med ca. 7m så langt inn mot sporet som mulig i nesten 

hele stasjonens lengde, eller at gatenivået bygges opp på kulvert.  

 Antar at terrenget på østsiden i hovedsak opprettholdes på dagens nivå med noen unntak. 

Jernbanetekniske rammebetingelser er gitt av Jernbaneverket Teknisk regelverk Overbygning/ 

prosjektering kap. 14 (www.jernbaneverket.no). 

Linjeføring/ kurvatur 

Plattformer skal kun anlegges mot spor med horisontalkurveradius RH>2000m. Strekningen gjennom 

Forus stasjon ligger på horisontal rettlinje og med jevn stigning på 1,5 ‰og derfor godt til rette for 

etablering av stasjon/ plattformer
21

.  

Sidespor 

Det er anlagt et sidespor langs Ryggjastabburet, som ikke er tilknyttet hovedsporet. Dette sidesporet 

skal fjernes når nytt signalanlegg kobles inn
22

, og vil følgelig ikke bli tatt hensyn til i planene for 

knutepunktet. 

Plattformlengde 

Punkt 2.2 Tabell 4 angir normal lengde for plattformer for nærtrafikk utenom Østlandsområdet til å 

være 175m. Dette tilsvarer f.eks. to sammenkoblede sett av NSB type 72 som i dag trafikkerer 

Jærbanen. 

Dagens plattformlengder i Sandnes Sentrum 250m, Gausel 200m, Jåttåvågen 220m, Mariero 180m og 

Paradis 200m
23

. Jernbaneverket uttaler
24

 at nye plattformer mellom Sandnes og Stavanger er bygget 

etter type 72, samt hva som er mulig på Stavanger Stasjon. Med det utgangspunktet anbefaler de at 

plattformen på Forus Stasjon dimensjoneres til 190m men med mulighet for forlengelse til 200m. 

På denne bakgrunn anbefales det at det planlegges for 220m plattform ved Forus stasjon, og at det 

eventuelt kun bygges ut 190m i første byggetrinn.  

Plattformbredde 

Punkt 2.5 angir krav til plattformbredde.  

                                                     
21

 Ref løfteskjema mottatt fra Jernbaneverket. 
22

 Fremgår av dialog med Jernbaneverket, november 2013 
23

 Kilde: Network Statement 2013 (Jernbaneverket) 
24

 Fremgår av dialog med Jernbaneverket, november 2013 

http://www.jernbaneverket.no/
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Sikkerhetssone skal være på 1,0 m (toghastighet < 140 km/h for passerende tog). Sikkerhetssonen er 

markert på plattformkanten med gule striper og taktile markører.  

Oppholdssone: 

 Gangplass for reisende = 1,8 m  

 Tillegg for trafikk med servicebil eller lignende = 1,0 m  

 Øvrig plass for reisende (forhøyes opp til nærmeste halve meter) = n/200 m. For n<50 settes n = 

0, n = maksimalt antall ventende personer. 

 På sideplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal plattformbredde være 

minimum 3,5 meter ved høy plattform (760mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm). 

 Bygninger, hus, benker, trappeoppganger o.l. med lengde over 1 meter skal plasseres med 

følgende minimumsavstander fra sikkerhetssonens innerkant: 2,0 m, eller 2,5 m når trafikk med 

servicebil forekommer. 

 Master, søyler og andre formål av utstrekning mindre enn 1 meter, får plasseres med følgende 

minimumsavstand fra sikkerhetssonens innerkant: 1,5 m eller 2,0 m når trafikk med servicebil 

forekommer 

For Forus holdeplass anbefales plattformbredde på 5,0 m slik at det også blir noe plass for lagring av 

snø etter brøyting av plattform. 

Plattformhøyde 

JBV Teknisk regelverk angir to plattformhøyder, henholdsvis lav (56 cm) og høy (76 cm). Øvrige 

stasjoner mellom Sandnes og Stavanger har plattformhøyde 70 cm (Network Statement 2013). For 

Forus anbefales samme plattformhøyde som på øvrige holdeplasser på Jærbanen etablert etter 2000, 

det vil si 0,7 m (Network Statement 2013). 

Fri høyde over sporet 

Teknisk regelverk underbygning prosjektering punkt 4.3 angir krav til fri høyde under konstruksjoner 

over spor til å være 7.35 m. Det vi si at overgangsbruer m.m. må ha minst denne høyden over sporet. 

Avstand fra spor til vegg i bakkant av plattform. 

Avstand fra sporets senterlinje til nærmeste bebyggelse er regulert i jernbaneloven, men det kan gis 

dispensasjon. I Jernbanelovens
25

 § 10 heter det:  

«Det er forbudt uten etter avtale med kjøreveiens eier å oppføre bygning eller annen installasjon, 

foreta utgraving eller oppfylling innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet 

følger av reguleringsplan.» 

Dette innebærer at bebyggelse mindre enn 30m fra spor må avklares nærmere med Jernbaneverket, 

og ifølge dem vurderes hver sak individuelt. I enkelte tilfeller gis det dispensasjon til å bygge inntil 15m 

eller 20m etter en totalvurdering av blant annet type bygg, topografi, tekniske anlegg, støyforhold, 

rystelser, byggeformål, mulig utnytting av områder etc.  

Avstandsgrensen på 30m er ifølge jernbaneloven satt av hensyn til å: 

 Bidra til kontroll med anlegg og bygninger inntil sporet, bl.a. av sikkerhetshensyn. 

                                                     
25

 LOV 1993-06-11 nr 100: Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og 
forstadsbane m.m. (jernbaneloven). 
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 Bidra til å gi tilstrekkelig areal for snørydding, snølagring og redusere faren for sprut fra sporet. 

 Sikre tilstrekkelig sikt for togfører. 

 Unngå gjenbygging av banekorridoren med tanke på fremtidig modernisering og omlegging. 

 Bidra til tilstrekkelig avstand i forhold til støy (luftbåren, struktur og vibrasjoner i grunnen) og andre 

påregnelige miljøulemper eller farer (bl.a. fra høyspenningsanlegget). 

 Redusere sikkerhetsrisikoer som fare for at barn og andre kommer ut på sporet, ulovlig kryssing, 

brann- og eksplosjonsfare på grunn av omsøkte tiltak, gjenstander på sporet, blendingsfare m.v. 

 Minste avstand mellom jernbane og veier/ kjørearealer. 

I en dialog med Jernbaneverket om byggegrenser ved Forus stasjon må disse hensynene 

dokumenteres ivaretatt.  

I brev fra Jernbaneverket til Stavanger kommune 06.08.08 med uttalelse til reguleringsplan for 

Paradis-Kvaleberg gir jernbaneverket følgende retningslinjer for utforming av arealer nær Paradis 

holdeplass: 

 

Under vises eksempler på stasjoner der det er bygd innenfor den normerte 30m-grensen:  

 

Figur 34: Jåttåvågen stasjon. Foto: Jernbaneverket 

 

http://www.jernbaneverket.no/Documents/1 Mapper for bildekarusell/1 Stasjonsoversikt/S%C3%B8rlandsbanen/J%C3%A5tt%C3%A5v%C3%A5gen/j%C3%A5tt%C3%A5v%C3%A5gen1.jpg
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Figur 35: Eidsvoll Verk. Foto: Jernbaneverket 

 

El-sikkerhet 

I forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) heter det i § 8-4. Avstander, hinder ved kryssinger og 

nærføringer til kontaktledningsanlegget: 

”Kontaktledningsanlegget skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene eller hindre for å unngå fare for 

personer og for materielle verdier.” 

DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap) sin veileder til samme forskrift konkretiserer 

dette funksjonelle kravet. Veilederen skiller mellom ”bygninger”, ”jernbanetekniske bygninger” og 

”bygningskonstruksjoner som plattformtak og lignende”.  

I Veilederen heter det blant annet (utdrag): 

”Bygninger skal plasseres minst 6,0 m horisontalt fra nærmeste spenningssatte høyspenningsdel.” 

”For jernbanetekniske driftsbygninger, el-tekniske hus slik som; reléhus, radiokiosk, blokkpost og 

lignende, der det bare leilighetsvis oppholder seg mennesker, kan avstanden fra bygg til 

spenningssatte høyspenningsdeler reduseres til 5,0 m direkte målt avstand.” 

 ”Bygningskonstruksjoner som plattformtak o.l. eller små byggverk/kiosker eller skap der mennesker 

normalt ikke kan oppholde seg og som er en naturlig del ved jernbanedrift, tillates bygd nærmere enn 

5,0 m fra spenningssatte høyspenningsdeler. Slike konstruksjoner skal utformes slik at tilgang ved 

klatring eller lignende vanskeliggjøres og skal utrustes med advarselskilt.” 

 

5.2 Optimalisering av arealutnyttelse rundt knutepunktet 
Visjonen for Forus kan sees i sammenheng med den rådende forståelsen for samordnet areal- og 

transportplanlegging i byområder, også kalt transportorientert utvikling. Dette innebærer blant annet at 

nye eller omformede byområder planlegges sammen med kollektivakser og knutepunkter med den 

hensikt å gi best mulig konkurranse i forhold til privatbil, og for å gi best mulig bymiljø og 

arealutnyttelse.  

http://www.jernbaneverket.no/Documents/1 Mapper for bildekarusell/1 Stasjonsoversikt/Gardermobanen/Eidsvoll Verk/eidsv verk 1.JPG
http://www.jernbaneverket.no/Documents/1 Mapper for bildekarusell/1 Stasjonsoversikt/Gardermobanen/Eidsvoll Verk/eidsv verk 3.JPG
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HiTrans Best Practice Guide 1
26

 tar for seg saksstudier av prosjekter rundt om i Europa som viser god 

samordnet areal- og transportplanlegging, og oppsummerer sentrale aspekter ved prosjektene som er 

studert: 

 Velge ruter som vurderer arealbruk for å maksimere både tilgjengelighet og antall reisende.  

 Fokusere utvikling langs korridorer og knutepunkter, og sørge for at utviklingen støtter opp om 

kollektivtransport.  

 Bruke kollektivtransport til å revitalisere en by eller bydel. Se Figur 36 

 

Figur 36: Fra Zaragossa i Spania. Utbygging av bybane har medført en revitalisering av gamlebyen der bybanen 

passerer. Foto: CF Salicath/Railconsult AS.  

 

Arealutnyttelsen i Forus Visjonen bærer preg av å følge disse trendene, og for dette prosjektet vil det 

være sentralt å følge opp den arealpolitikken som allerede ligger til grunn. Området omkring Forus 

Knutepunkt har en særlig kritisk funksjon av å være et viktig fremtidig knutepunkt mellom to ulike 

transportformer, og god transportorientert utvikling er dermed særlig viktig her.  

Under følger en kartlegging av de rådende planer som gjelder for arealbruk i området. Disse, sammen 

med teoretiske betraktninger vil være styrende for endelig utforming og arealutnyttelse av området.  

 

 

 

 

 

                                                     
26

 HiTrans Best Practice Guide 1 – Public Transport & Land Use Planning 
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5.2.1 Kommuneplanens arealdel 2010-2025 

 

Planen er vedtatt av kommunestyret den 3. 

februar 2009.  

Kommuneplanens arealdel regulerer området 

på sjøsiden av jernbanen til fremtidig 

boligutbyggelse, mens strandsonen reguleres 

til fremtidig offentlig friområde. Begge disse 

sonene ligger innenfor gjennomføringssone 

for omforming i henhold til planen.  

Området på landsiden av jernbanen, Nortura-

tomten, er regulert næringsområde. 

Om man leser av de generelle 

bestemmelsene i planen finner man at det 

skal etableres arbeidsplass- og 

besøksintensiv næring i området fordi det 

er/blir innenfor 500m av kollektivaksene på 

Forus og nord-sør mellom Stavanger og 

Sandnes.  

Kommuneplanen sier at nye boligområder 

innenfor 500m av hovedkollektivakse (tilfelle 

her) skal reguleres med en utnytting på 90-

100% av BRA, og bebyggelsen skal ha 

maksimalt fem etasjer. Videre heter det at 

utnyttelsesgraden omkring kollektivknutepunkt 

skal utredes og fastsettes i egen plan (Kap 

1.01 andre punkt.). 

Følgende bestemmelser gjelder for parkering (i 

hht. Kap 1.06): 

 Det skal avsettes maks 1,2 parkeringsplasser pr. 100m
2
 næringsareal i den definerte sone 2 

(influensområde av hovedakser for kollektivtrafikk) 

 For boliger med individuell parkering: 2 plasser pr. bolig (1 + 1 for gjester), samt 4 

sykkelplasser. 

 For boliger med fellesparkering 1,2 (1 + 0,2 for gjester), samt minst 3 sykkelplasser.  

I retningslinjene for parkering heter det at man primært skal bruke fellesanlegg ved nybygg, og disse 

skal vurderes lagt under bakken. Videre, «(v)ed planlegging av fellesanlegg for sambruk mellom bolig 

og næring, kan det vurderes lavere parkeringsdekning enn normene for bolig og næring tilsier 

sammen. Parkeringsanlegg skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden fra bebyggelse til 

kollektivholdeplass er kortere eller like lang som avstanden mellom bebyggelse og parkeringsanlegg.» 

Under punktet Samfunnssikkerhet heter det at bygninger med gulv lavere enn 3 moh. skal utredes 

med hensyn til flomfare. Dessuten skal bygninger langs sjøen ha tilstrekkelig avstand til vannet for å 

hindre pårenning av skip.  

Figur 37: Utsnitt av gjeldende arealplankart for området 

(Stavanger kommune) 
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I rekkefølgekrav (kap 1.03) heter det at utbygging ikke skal skje før teknisk infrastruktur, 

samfunnsservice og grønnstruktur er etablert. For dette området kan det blant annet innebære at 

jernbanestasjonen sammen med hovedlinjene for kollektivakser og grønnstruktur bør etableres i del-

områdene før full utbygging.  

Kommuneplan for Stavanger er under revisjon, med sikte på endelig vedtak i Bystyret høsten 2014. 

 

5.2.2 Regionalplan Jæren 

Regionalplanen tar for seg langsiktig utvikling av hele Jær-regionen, og ser på samordnet transport- 
og arealutvikling på tvers av kommunegrensene. 
 
Planens vedtatte retningslinjer stiller opp retningslinjer for boligutbygging i nærhet til kollektivtransport i 
punkt 6.1.5., og foreslår en tetthet på 4-10 boliger/daa med 70-140% BRA-utnyttelse innenfor 500m av 
baneholdeplasser i sentrale områder, og 6-12 boliger/daa med 70-160% BRA-utnyttelse innenfor 
Bybåndet.   
 
Under punkt 3.5.1 heter det at «(d)et må planlegges for redusert parkering i sentra, knutepunkter og i 
øvrige områder som har høy tilgjengelighet med kollektivtransport. Kommunene skal i slike områder 
fastsette maksimumsgrenser for parkering.» Disse grensene omtales i avsnittet for kommuneplanen 
over.  
 
Forus knutepunkt er ikke beskrevet i foreliggende plan. 

5.2.3 Tetthet i utbyggingsprosjekter 

For å gi en formening om hvilken tetthet det kan bygges ut med her, vurderes her enkelte andre, 

nylige utbyggingsprosjekter. Listen er ikke utfyllende.  

Tjuvholmen i Oslo ligger ut mot fjorden like nord for Aker brygge. Området er på til sammen 51 dekar, 

ekskludert kanaler. Området vil få 950 (18/daa) boliger og 1450 (28/daa) arbeidsplasser når det er 

ferdig utbygd. Området er tilnærmet bilfritt da parkering er lagt til underjordiske anlegg. Området er 

tilgjengelig med kollektivtransport med trikk fra Aker brygge, 600 meter unna. 

Jåttåvågen er et byomformingsområde mellom Stavanger og Sandnes. Området er nå delvis utbygd, 

mens to områder gjenstår, Jåtten Øst og Jåttåvågen 2 

 Jåtten Øst er på 112mål og er planlagt utbygd med 290 boliger (2,5/daa)
27

. Området strekker 

seg fra Jåttåvågen VGS og nordover til E39. 

 Jåttåvågen 2 består av den nordlige halvdelen av det tidligere industriområdet, og er 

avgrenset av fjorden og dobbeltsporet. Området bygges ut med inntil 170% BRA-utnyttelse. 

Området er totalt på 303 dekar, med 125 dekar bruksareal til boligformål. Med 1300 boliger gir 

dette en tetthet på 10,4 boliger/daa for boligbruksarealer, og 4,3/daa for hele området. 
28

 

Urban Sjøfront er et byomformingsprosjekt for østre halvdel av Storhaug i Stavanger. Området er på 

totalt 620daa, inkludert Badedammen.
29

 Utbyggingen er på omkring 2000 boliger, 7500 arbeidsplasser 

om man regner utfra kommunens oppgitte arealtall. Dette gir 3,2 boliger/daa og 12 arbeidsplasser/daa 

for hele utbyggingsområdet.  

 

                                                     
27

 Stavanger kommunes nettsider, hentet desember 2013.  
28

 Ibid 
29

 Ibid 
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5.2.4 Anbefaling for arealutvikling 

På bakgrunn av planene beskrevet ovenfor anbefales følgende retningslinjer for arealutvikling i 

prosjektområdet. Retningslinjene har bakgrunn i den endringen etableringen av et høykvalitets 

kollektivknutepunkt vil bære med seg, og henter elementer fra planene som er aktuelle for denne 

sammenhengen. 

- Nortura-tomten omreguleres fra næringsformål til en kombinasjon av boligformål og arbeidsplass- 

og besøksintensiv næring (blandet bruk)  

- I en omstillingsfase kan området være regulert som kombinert bebyggelse- og anleggsformål 

(som Urban Sjøfront). 

- Området utbygges med sikte på svært høy utnyttelse. Utnyttelsesgraden skal utredes og 

fastsettes i egen plan i henhold til gjeldende kommuneplanbestemmelser.  

- Parkeringsanlegg bør bygges som fellesanlegg under bakken, med utkjøring og eventuelle 

ramper godt integrert i bymiljøet. Det bør tas sikte på lav parkeringsdekning for å skape bedre 

konkurransegrunnlag for jernbane og annen kollektivtransport.  

- Det regulerte friområdet langs sjøen tas til etterretning, men man bør søke å utvikle det som et 

felles promenadeområde, fremfor som en tursti, samtidig som fri ferdsel gjennom området 

ivaretas på en god måte.  

- Universell utforming skal ivaretas. 

5.3 Funksjonelle forutsetninger 
Stasjonen med tilliggende arealer bør utformes for å tjene to funksjoner. 

 

For den reisende skal stasjonen være et grensesnitt mellom tog og andre transportmidler, herunder 

buss, bybane, privatbil, drosje, sykkel eller gange. Stasjoner er kritisk knutepunkt på en reise, og 

dersom stasjonen fungerer dårlig oppfattes reisen som ineffektiv. For å gjøre kollektivreiser må ikke 

bytter underveis bare reduseres i antall, men også i tid brukt på et bytte. 

 

Den reisendes krav til stasjonen er å passere den på kortest mulig tid, men samtidig ha valg om 

enkelte servicetilbud. For å oppnå dette må det være kort vei fra et transportmiddel til et annet; kort vei 

fra togdøren til bussdøren eller sykkelparkeringen. Samtidig skal det være intuitivt og oversiktlig vei 

gjennom stasjonen. Servicetilbudet bør bestå av reiseinformasjon i sanntid, informasjon om overgang 

til andre ruter samt øvrige behov, billettkjøp samt kjøp av enkelte kaffe eller kioskvarer. Dersom ikke 

langdistansetog stopper her er det ikke behov for oppholdssoner for langtidsopphold. I hovedsak er 

dette en pendlerstasjon for korte opphold og kort overgangstid.  

 

Den andre brukeren av området er den som bor her eller bruker service- eller handelstilbudet som kan 

utvikles her. Dermed tjener knutepunktet også som et offentlig rom.  

 

Offentlige rom skiller seg fra transittrom i en forstand at de skal invitere til opphold fremfor å legge til 

rette for gjennomfart. Offentlig rom krever også en annen åpenhet og robusthet enn en 

jernbanestasjon. For eksempel kan en stasjon basere seg på universell tilgjengelighet gjennom heiser, 

mens betydelige nivåforskjeller i offentlige rom bør håndteres med ramper for å sikre tilgjengelig 

uavhengig av tid på døgnet og vedlikehold av tekniske installasjoner. Det gir også en robusthet å ha to 

separate systemer for å krysse mellom nivåer.  
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5.4 Spennende design som øker kundenes opplevelse 
Rapporten Kollektivtransport – Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder

30
 av Norheim og 

Ruud tar i kap. 8 for seg tilgjengelighet til kollektivtransport. Avsnittet over tar for seg fysisk nærhet til 

kollektivtransport. Norheim og Ruud tar også for seg de psykiske barrierene ved ikke å kjenne et 

kollektivsystem. Særlig bilbrukere og ny-innflyttende vet ikke nok om kollektivtrafikktilbudet til at de 

ønsker å endre vanene sine. En del nye tiltak, som sanntidsinformasjon og ruteplanleggere på nett har 

siden nevnte rapport ble skrevet, mest sannsynlig hjulpet på situasjonen ved å gjøre informasjon 

lettere tilgjengelig. I tillegg nevnes effekten god design og markedsprofilering kan ha (pkt. 8.3.4.).  

 

Avsnitt 4.3.4 tar for seg produktdifferensiering gjennom profilering og design av busstilbud, men også 

fysiske tiltak i byrom bør omfavnes av en klar designprofil. Det være seg å utforme holdeplasser som 

åpne, synlige, rene og lyse, samtidig som informasjon er lett tilgjengelig.  

 

5.4.1 Videreføring av eksisterende planer 

Utgangspunktet for utformingen av prosjektområdet ligger i Juul Frost Arkitekters «Visjon Forus» der 

deres hovedgrep er en allmenning som strekker seg fra nord på Forus, gjennom næringsområdet mot 

sør og øst før det treffer vårt prosjektområde i øst. I tillegg foreligger ARC Arkitekturs planer for 

sjøsiden av området.  

 

Juul/Frosts skisser for området ved Forus stasjon viser at allmenningen fortsetter rett frem forbi 

Nortura-slakteriet for så å vende noe sydover inn mot dagens ISPS-område før den stanser ved 

bryggekanten. I skissene finner man igjen alle eksisterende bygg foruten et lagerbygg, i tillegg til et 

nytt, sirkulært bygg i 11 etasjer.  

 

Det er tre utfordringer ved området som bør avklares nærmere på dette stadiet i utviklingen: 

 

Det første er å skape en god og robust forbindelse mellom kommunikasjoner i området, det være seg 

fremtidig høykvalitets kollektivakse mot Forus, bussruter på nord-sør-aksen og jernbanen. 

Forbindelsen må være tilstrekkelig oversiktlig og tilgjengelig for å kunne håndtere fremtidige 

passasjerstrømmer og vekst.  

 

Det andre er å håndtere landskapet på en god måte. Dobbeltsporet ligger på 10 meter over havet 

mens Nortura-tomten ligger omkring 17 m.o.h. For å bygge en forbindelse over sporet må man 7,35m 

over skinnehøyde, altså i flukt med terrenget mot vest. Deretter må man bygge ut en forbindelse ned 

til havnivå som er tilgjengelig for alle.  

 

Allmenningen er et svært sterkt designgrep som samler området, og en slik «grand axe» fortjener et 

solid endepunkt. I geometrisk forstand er et linjestykke uendelig frem til det avsluttes med en markert 

slutt, og allmenningen trenger det samme. En sentral del av oppgaven er dermed å avslutte 

allmenningen på en måte som oppfattes konkret og gjennomtenkt. Signalbygg vurderes som en slik 

markør.  

                                                     
30

 Kollektivtransport – Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder, Norheim og Ruud, Urbanet 
Analyse, utgitt av Statens Vegvesen, 2007 
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5.4.2 Designkonsept 

I designoppgaver der veien til målet er ukjent benyttes ofte 

designkonsepter for å klargjøre eller billedliggjøre hva 

ideen til det ferdige designet består av.  

 

I dette prosjektet har konseptet dreiet seg om elvedeltaet. 

En elv som renner ut i et hav eller en større innsjø danner 

et delta ved at vannmassene skyver sedimenter foran seg. 

Når sedimentene hoper seg opp ved utløpet der vannets 

hastighet går ned, begynner elva å ta nye løp gjennom 

løsmassene. Over tid brer elva seg ut over et stort område 

med mange ulike løp.  

 

På et metaforisk nivå fungerer trafikk på en lignende måte. 

En kollektivakse frakter mange mennesker i et «elveløp», 

men omkring et knutepunkt brer de reisende seg utover. Et 

knutepunkt består av flere tjenester og funksjoner enn en 

ny forbindelse, og man kan ta ulike veier via disse før man 

eventuelt reiser videre. I dette prosjektet er oppgaven å 

utforme både sammenkoblingen mellom en høystandard kollektivakse mot Forus, samt en 

jernbanestasjon til Jærbanen. Samlet sett vil dette området dermed fungere som et elvedelta; der de 

reisende sprer seg utover og former egne, individuelle løp.  

 

For dette prosjektet brukes dermed det morfologiske og metaforiske elvedeltaet for å informere det 

ferdige designet av bystrukturen. 

 

5.4.3 Prinsipper og ideer 

Følgende prinsipper bør ligge til grunn i utformingen av området: 

1. Bærekraftig tetthet: Bygningshøyde og omfang må veies mellom to hensyn; å skape gode byrom 

med en menneskelig skala og gode klimatiske forhold, mot å fortette området så mye som mulig 

for å utnytte nærhet til høykvalitets kollektivakser. Det er verdt å nevne at en bilfri bydel uten 

gateparkering kan tåle smalere gater og tilsvarende mer areal til bygninger. 

2. Bære grønnstrukturen fra Forus og ned mot sjøen 

3. Sørge for tilgjengelighet for alle, både til stasjonen, bydelen og til sjøfronten. Tilgjengeligheten 

gjelder både på tvers av området, og langs kysten. Særlig utfordrende er det å skape trinnfri 

forbindelse over dobbeltsporet gjennom et offentlig rom. 

4. Skape et effektivt og høyverdig knutepunkt for kollektivtransport, der overgangen mellom 

transportmidlene er intuitiv og bygger opp om opplevelsen av et moderne næringsområde.  

I tillegg vil Forus Visjonens grunnvisjoner ligge til grunn; urbanitet, 10 minutters-byen, robusthet og 

grønt Forus.  

Figur 38: Deltaet av Lena-elven. Foto: Landsat 



 

  
 
 

 
 
 20.12.2013 52 av 64 

Forus Næringspark AS 

 

Forus knutepunkt.                  

6 Forus knutepunkt 

Dette avsnitter beskriver den foreslåtte fysiske utformingen av prosjektområdet. Utformingen viser 

hvilke muligheter som ligger i området med hensyn på bystruktur, utnyttelsesgrad og forbindelser 

gjennom området.  

Det vises for øvrig til skisseplaner i vedlegg 1-3.  

6.1 Forus holdeplass og knutepunkt 
 

 

Forus knutepunkt er designet med inspirasjon i knutepunktene på Holmlia Stasjon og Hyllie (Malmö). 

Stasjonen er tenkt i to plan: Plattformnivået og gatenivå. 

På plattformnivå er det sideplattformer med bredde på 5 meter, møblert med benker, lysarmaturer og 

informasjonstavler etc. Passasjerer har tilgang til plattformen fra sjøsiden i plan med terrenget, og fra 

undergangen mot nord. Fra undergangen må det opparbeides ramper i terrenget med stigning 1:20. 

Plattformen bør møbleres med benker, belysning og eventuelt kiosk-automater.  

Jernbanesporet kan i stor grad ligge der det er i dag. Plattformen er i utgangspunktet designet som 

linjerett, men kan bøyes noe for å tilpasses sporgeometrien.  

Gatenivået er forlenget noe ut mot sporet i forhold til dagens terreng, og avsluttes med en støttemur 

mot plattformen syv meter under. Over midten av plattformlengden strekker gatenivået seg ytterligere 

ut og over sporet for. I bybildet er stasjonen tenkt som en tydelig, frittstående struktur i byrommet. Man 

går inn under et tak perforert med lyssjakter. Under taket er det oppholds- og flytarealer, 

informasjonstavler og billettautomater, samt heiser og rulletrapper ned til plattformnivået. Strukturen 

skal være så åpen som mulig, både for å slippe lys ned til plattformen men også for å gi direkte 

siktlinjer mellom de forskjellige nivåene. Dette gjør det lettere å finne frem, og får stasjonen til å 

fremstå som tryggere å oppholde seg i.  

På utsiden av knutepunktet bør det anlegges bussholdeplasser så nært inntil knutepunktet som mulig. 

I tillegg bør sykkelstativer og eventuelle bysykkelstativer anlegges her.  
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6.2 Broer 
Nivåforskjellene i området medfører at det må bygges spesielle tiltak for å gi universell overgang 

mellom sjøsiden og Forussiden. I tillegg er jernbanelinjen i seg selv en betydelig barriere i området. Vi 

foreslår å gi tilgang på flere punkter for å binde sammen de to sidene, og å ikke bare basere seg på 

heiser og den eksisterende undergangen. Den vedlagte masterplanen viser to spiralbroer, en ved 

sørenden av plattformen, med mulig trappeforbindelse til plattformnivået, og en i grøntområdet mot 

sør. Disse har stigning på 1:20 etter å ha passert kjøreledningen, og har en total lengde på omkring 

140m. Broenes utforming er sterkt inspirert av broen over jernbanen ved Kvaleberg syd for Hillevåg.  

I tillegg kan man benytte heisene i stasjonen for å komme opp til gatenivå på Forussiden. 

6.3 Byomforming 
På Forussiden av jernbanen ligger det til 

rette for svært høy, bymessig utnyttelse, 

med både gunstige terrengforhold og 

nærheten til stasjonen, kollektivtransport 

og bilvei.  

Med grunnlag i designkonseptet tar vi 

utgangspunkt i en gatestruktur med fokus 

på allmenningen fra Forus, og med en 

hovedgate som grenes av ved Gamle 

Forus Vei. Den avgrenede gaten strekker 

seg sydover til grøntområdet i sør. 

Øvrige, eksisterende veier forlenges så 

og danner hovedstrukturen for byen. 

Allmenningen føres frem til knutepunktet, 

og avsluttes i et parkområde på sjøsiden 

av jernbanen. Parkområdet danner en 

buffer mellom ny- og eksisterende 

bebyggelse på sjøsiden, og sikrer fri sikt 

til knutepunktet.  

I de foreliggende skissene foreslår vi en 

tett, bymessig kvartalsstruktur mot nord, 

og løsere struktur mot sør. Kvartalene 

kan utbygges med lavere høyder uten at 

det går ut over utnyttelsesgraden fordi 

bygningene står tettere om et fast 

gatestruktur. Kvartalene bør kunne 

bygges ut med fire til syv etasjer. Dette 

har sammenheng med tetthet mot 

kollektivaksen og terrengforhold. Mot sør 

er det skissert rekkehus eller lavblokker. 

På sjøsiden er det skisser gateløp som strekker seg ut mot fjorden, der synslinjer fra forussiden 

ivaretas. Bebyggelsen er i tynne lameller mellom gatene. Fra Ryggjastabburet er det satt av et bredt, 

grønt byrom som knytter bakenforliggende områder til sjøen.  

Figur 39: Turning Torso i Malmö fra arkitekt Santiago 

Calatrava. I forgrunnen, Västra Manen fra Gehl Architects 

planer. 
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Ut må sjøfronten bør det etableres en havnepromenade med er rikt butikk og service- og 

serveringstilbud. Lengst nord på sjøsiden er det skissert et signalbygg som vil gi en strek avslutning på 

Forusallmenningen.  

Bebyggelsen bør være blandet med næring og bolig. Mot nord bør det vektes mot næring, mens det er 

best egnet for boliger i sør mot friområdet. Totalt kan området på 132daa – slik det er avgrenset i 

skissene - få omkring 6000 arbeidsplasser innen besøks- og arbeidsplassintensive næringer som 

kontor og detaljhandel, og omkring 2200 boenheter for 5000 beboere.  

 

Figur 40: Eksempel på tett, bymessig bebyggelse på Grünerløkka i Oslo. Foto: CF Salicath 

6.4 Grøntområder 
Dette området, med 2200 boliger, utløser krav til rekreasjonsområde på minst 6’000m

2
 i henhold til 

Regionalplan Jæren 2013-2040. I sørenden av området er det noe mer kupert terreng, og dette 

området kan være egnet for slikt bruk. I tillegg er det smalt mellom kysten og jernbanen på sjøsiden i 

sør, og det er derfor ikke egnet for utbygging. Med en forbindelse over jernbanen her, og et 

kontinuerlig grøntdrag oppover mot allmenningen, kan knytte bydelen godt sammen med sjøen og 

turstien langs den.  

Området som er satt av i illustrasjonsplanskissen til dette er på omkring 20’000m
2
, altså betydelig 

større enn minstekravet i regionalplanen. Beregningene av tetthet har vist at de foreslåtte 

utbyggingsarealene kan ivareta den tettheten som kreves her, og derfor kan et såpass stort område 

settes av til rekreasjonsformål. Dette må også sees i sammenheng med områdets mulige betydning 

som et bydelssentrum, og en byomforming utover vårt prosjektområde kan også dra god nytte av et 

slikt rekreasjonsområde. Sett i sammenheng med 2020-parks planer om Forusvisjonen gir dette 

området en god avslutning av Forusallmenningen, og skaper en sterk forbindelse gjennom byen og 

ned til Gandsfjorden.  
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6.5 Bærekraftig byutvikling 
Ved utbygging av svært tett bybebyggelse som her er det store utfordringer knyttet til gode bymiljø. 

For at byen skal være bærekraftig i denne forstand må ikke tettheten det bygges med medføre sterkt 

forringet bokvalitet. For å ivareta dette kreves det at det i reguleringsplanene stilles krav til utbygger 

om å sikre gode bymiljøer. Under følger anbefalinger for hvordan bymiljø kan ivaretas. Listen er ikke 

utfyllende.  

 På gateplan bør det bygges ut romslige fortau med beplantnings- og møbleringssone. Fortauene 

bør være bredere på solsiden av gaten. Fasadene bør være utadvendte med butikker eller 

servicenæring, der fasadene er varierte og transparente.  

 Bygningene må være rettet etter solforholdene, men bør ikke skygge unødig for andre bygninger. I 

smale gateløp med høye bygninger er det fare for at skyggeforholdene påvirker sterkt negativt. 

Bygningene må også ta hensyn til dominerende vindretninger.  

 Grønne tak, åpne bed og gjennomtrengelige overflater kan bidra til å gi et positivt, grønt element i 

bymiljøet, i tillegg til at de samler overflatevann og hindrer overflyt ved kraftige regnskyll.  

 

6.6 Investeringskostnader 
Basert på erfaringspriser fra lignende prosjekter som er gjennomført av jernbaneverket de siste 

årene
31

 er investeringskostnadene for Forus knutepunkt grovt anslått til ca 100 mill kr. Av dette er ca 

20 mill kr fordelt på de to nye sideplattformene (evt. byggetrinn 1) og ca 80 mill kr på konstruksjonen 

over sporene. 

 

Utbyggingen av knutepunktet forutsettes integrert i utbyggingen av de nærliggende områdene og det 

er derfor vanskelig å sette tydelige grenser for hvor knutepunktet starter og hvor øvrige fellesarealer/ 

offentlige rom begynner.  

 

Utbygging av knutepunktet anbefales gjennomført som del av større byggeprosjekter på 

naboeiendommene for å sikre effektiv utbygging og unngå unødvendige byggherrekostnader ved flere 

parallelle anlegg. 

 

Etablering av utbyggingsplan med fremdrift, ansvars- og kostnadsfordeling for et helhetlig anlegg vil 

være en viktig aktivitet i det videre arbeid med prosjektet. 

                                                     
31

 Kilde: www.jernbaneverket.no og siste års statsbudsjett 

http://www.jernbaneverket.no/
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7 Muligheter for trinnvis utbygging  

En trinnvis utbygging av området kan sikre en god progresjon i takt med arealutviklingen, samtidig 

som områdets kvalitet og funksjonalitet ivaretas. 

Byggetrinnene bør baseres på prinsipper innen transportorientert utvikling der infrastrukturen bygges 

opp først og bolig- og næringsutvikling følger etter. Dette medfører i en overgangsperiode at området 

har sterk kollektivdekning uten at tomter er tatt i bruk, men det sikrer forutsigbarhet for etableringer i 

området. Utnyttelsen og funksjonen til tomtene avhenger av transporttilgang, og kollektivtransport i en 

tidlig fase er særlig viktig hvis biltilgjengeligheten begrenses.  

For øvrig må rekkefølgekrav følge gjeldende reguleringsplaner. 

 

7.1.1 Byggetrinn 1 

Byggetrinn 1 baseres på dagens situasjon, og tar sikte på å etablere Forus holdeplass med så få 

inngrep i eksisterende terreng og bebyggelse som mulig.  

Det er i dag plass til å bygge ut enkle sideplattformer med leskur på innsiden av de eksisterende 

gjerdene langs sporet. Dette krever ingen inngrep utover eventuell fundamentering og opparbeidelse 

av ramper. Fundamentet og plattformen bør tilpasses senere oppbygging av delvis overdekket stasjon 

(se under). 

Nord i planområdet er det i dag en fotgjengerundergang under sporet. Denne er lav og noe smal, men 

kan tenkes å kunne utvides til tilfredsstillende standard for å tjene som krysning mellom plattformene. 

Det kan også bygges trapp og gangbro i sørenden av plattformen, men for å kunne tilfredsstille 

tilgjengelighetskravene må det være planfri adkomst mellom plattformene.  

På vestsiden av jernbanen er det i dag parkeringsareal tilknyttet Forusskogen 15. Det kan anlegges 

bussholdeplass her med snuplass. Busser krever noe bredere snuplass enn hva som er mulig her i 

dag, og plassen må derfor utvides noe inn i terrenget mot Nortura. Utover dette kan det være 

nødvendig med utbedring av veien ned til snuplassen. Å anlegge bussholdeplass her er ikke optimalt, 

særlig med tanke på omstigningsavstanden mellom nordgående tog og buss mot Forus.  

Dersom det legger til rette for det bør man unngå å bygge ut etter denne modellen, da det medfører at 

stasjonen ikke fungerer som et høykvalitets knutepunkt. Dersom det ligger til rette for det bør 

plattformene bygges ut som et ledd i byggetrinn 2, som beskrevet under.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 
 
 20.12.2013 57 av 64 

Forus Næringspark AS 

 

Forus knutepunkt.                  

 

 

Figur 41: Skisseplan for byggetrinn 1 

 

 

7.1.2 Byggetrinn 2 

Siste byggetrinn er vist i vedlagte masterplan for området. Byggetrinnet innebærer riving av Nortura-

anlegget, siloene på sjøsiden samt enkelte andre bygninger. Området bygges deretter ut med 

utgangspunkt i hovedaksen med kollektivkorridor, og deretter mot sør og øst.  
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8 Anbefalinger for videre prosess  

All utbygging av infrastruktur er avhengig av tilgjengelig areal og finansiering. Videre prosess for 

kollektivakse og –knutepunkt ved Forus må ta utgangspunkt i å sikre finansiering og nødvendige 

arealplanvedtak for utbygging. 

8.1 Finansiering 

8.1.1 Aktører 

Aktuelle aktører for finansiering av Forus kollektivknutepunkt er: 

 Jernbaneverket – Jernbaneholdeplass (plattformer, atkomst m.m.) 

 Rogaland Fylkeskommune - Kollektivknutepunkt og fylkesveg 

 Stavanger kommune - Kommunalvei og gang- og sykkelveg 

 Grunneiere lokalt  - ønske om å utnytte arealer så nær inntil jernbanen som mulig 

 Næringslivet på Forus gjennom Forus Utvikling AS 

Det bør kartlegges en inndeling av fellesområdet i komponenter/ funksjoner som kan 

kostnadsberegnes, finansieres og realiseres særskilt.  

Grunneierne som grenser inn til holdeplassen vil ha interesse av mest mulig effektiv arealbruk i det 

helhetlige området og en samtidighet i planlegging og utbygging av knutepunktet og omkringliggende 

arealer. 

Forus Utvikling AS har betydelig erfaring med deltagelse i utvikling og finansiering av offentlig 

infrastruktur (til fellesskapets beste), som for eksempel kollektivbru over E39 som åpnet i 2013. 

  

Jernbaneverket  

Ansvaret for drift og vedlikehold av jernbanestasjoner er normalt delt mellom ROM Eiendom AS og 

Jernbaneverket.  

 Jernbaneverket har ansvar for spor og plattformer, publikumsinformasjon, parkering og atkomst til 

stasjoner.  

 ROM Eiendom har ansvar for drift og forvaltning av øvrige arealer på stasjonen. NSB AS har 

ansvar for billettautomater som er utplassert på stasjonene. For hver stasjon er det avtalte 

kartfestede grenser for ansvarsdeling mellom ROM Eiendom og Jernbaneverket.  

De aktuelle arealene ved Forus stasjon antas i sin helhet å tilhøre Jernbaneverket. ROM Eiendom AS 

vil derfor ikke å ha noen naturlig rolle i forbindelse med utvikling av Forus knutepunkt, men kan 

eventuelt trekkes inn for rådgivning knyttet til utvikling av slike knutepunkter nær jernbanen.  

 

Fylkeskommunen 

I Retningslinje 2 (SD 06.04.11) for NTP heter det at ”Departementene har merket seg forslaget fra 

etatene og Avinor om at fylkeskommunene bør lede arbeidet for å utvikle et regionalt nett av 

knutepunkter, og mener at dette kan være en hensiktsmessig tilnærming. Dette vil også være naturlig 

ut fra ansvaret fylkeskommunene har for store deler av vegnettet og kollektivtransporten.” 
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Fylkeskommunen har også ansvar for fylkesveier i området, inkl gang og sykkelvei langs disse. Det 

må avklares om noen av veiene mellom Gamle Forusvei og knutepunktet har sik status. Det antas at 

Forusalmenningen vil ha en karakter som naturlig gjør den et fylkeskommunalt ansvar. 

 

Kommunen 

Kommunen har ansvar for gang- og sykkelveg langs kommunal veg. Det er videre et kommunalt 

ansvar å legge infrastruktur til rette for arealutvikling i kommunen. Gang- og sykkelveg mellom bydeler 

og boligområder vil være et viktig element i byutviklingen.  

Forbindelsene over sporet ved Forus stasjon kan prinsipielt oppfattes å ha funksjon som gang-/ 

sykkelveg mellom to bydeler/ kommunal veg og kan i en slik sammenheng tolkes til å være kommunalt 

ansvar. 

Kommunens ansvar er også å ivareta interessene for beboere, næringsliv og andre interessenter, 

inkludere deres mulige (frivillige og pålagte) bidrag til investeringer og drift i heisen. 

 

Prinsipiell modell for Forus knutepunkt 

Knutepunktet vil prinsipielt ha flere roller:  

 Intern forbindelse i kollektivknutepunkt (omstigning mellom tog og buss eller bybane)  

 Atkomst til jernbanestasjon. 

 Atkomst til kollektivterminal for buss eller bybane. 

 Kommunal gang- og sykkelakse mellom to boligområder.  

 Bidrag til økt kollektiv tilgjengelighet til Forus Næringspark 

Ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av anlegget vil ut fra ansvarsprinsippene ovenfor måtte 

deles mellom Jernbaneverket, fylkeskommune eller kommune, med fordeling etter av hva man tolker 

at denne forbindelsen funksjonelt sett skal defineres som. 

 

Grunneiere og næringsliv. 

Knutepunktet vil bidra til økning av utnyttelsesgrad av arealene rundt. Det vil også bidra til betydelig 

økt verdi på bolig- og arbeidsplassarealer i området. Knutepunktet vi videre føre til økt bruk av 

kollektivtrafikk til og fra bedriftene i området og derved frigivelse av nåværende parkeringsarealer til 

mer høyverdig bruk. 

Med dette utgangspunktet vil det ikke være urimelig med deltagelse i finansieringen fra berørte 

grunneiere og næringslivet. 

 

Eiendomsutvikling 

Utvikling av næringsområdet (eiendomsutvikling) bør gjennomføres koordinert og enhetlig for hele 
arealet. 
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En mulig modell for eiendomsutvikling kan bygges på CB1-utviklingen i Cambridge. 
Eiendomsselskapet Brookgate

32
 har her et samlet ansvar for eiendomsutvikling av en hel bydel i 

Cambridge, inkludert avtale med Network Rail (den britiske motparten til Jernbaneverket) om utvikling 
av stasjonen. 
 
Området består av flere bolig- og næringsarealer med mellomliggende offentlige arealer. Hvert 
byggeprosjekt har fått tildelt noe offentlig areal som skal finansieres og realiseres samtidig med 
utbyggingen av det kommersielle arealet. 
 
Etablering av en ekstra plattform inne i sporområdet ble finansiert av Network Rail (det britiske 
Jernbaneverket). Øvrige arealer inn mot stasjonen ble finansiert av fellesskapet. 
 

 
 

Figur 42: Modell av eiendomsutvikling i Cambridge. Foto: Railconsult AS 
 

 

8.2 Arealplanlegging 
Med bakgrunn i gjeldende kommuneplaner vil kommunedelplan (med tilhørende 
konsekvensutredning) være det aktuelle plannivået for videre arealplanlegging 
 
Det er vanskelig å tenke seg noe annet enn at stasjon/knutepunkt og bolig- og næringsarealer 
planlegges i en integrert planprosess for å sikre optimal arealbruk og gode sammenhenger mellom 
ulike planformål. 
 
I det innledende planarbeidet bør det utarbeides og behandles et planprogram som fastlegger fysisk 
avgrensing av planområdet, hvilke konsekvenser som skal utredes og hvilken prosess som skal 
gjennomføres. 
 

 Tiltakshavere for arealutviklingen vil være grunneierne, Jernbaneverket og eventuelt Forus 
Næringspark AS – eller andre?  

 

 Kommunedelplanarbeidet for Forus knutepunkt anbefales gjennomført i regi av en plangruppe 
med representanter fra tiltakshaverne, kommunen (som planmyndighet), fylkeskommunen, 
fylkesmannen (observatør) og Statens vegvesen (som fagorgan). 
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 Tiltakshaverne forutsettes å sette av budsjett for planarbeidet, blant annet til engasjement av 
rådgivende ingeniør for bistand til utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.  

 

 Plangruppen må gis nødvendige fullmakter til kontrahering og oppfølging av planarbeidet, med 
faste rapporteringsrutiner i egne organisasjoner.  

 

 Kommunen er planmyndighet og ansvarlige for gjennomføring av kommunedelplanarbeidet.  
 

 Vedtatt(e) kommunedelplan(er) vil være grunnlag for (område- eller detalj-) reguleringsplaner for 
delområder. Disse kan utarbeides etter hvert som markedet tilsier behov for utnyttelse av de 
forskjellige delområdene.  

 

 Det er viktig at kommunedelplanen setter tydelige rammer for arealutviklingen, men samtidig er 
fleksibel for tilpassing til markedsbehov. 

 

 Kommunedelplanen må også i størst mulig grad være forberedt for at ulike elementer i planen 
realiseres til ulike tidspunkt. 

 

 

Figur 43: Avgrensning av planområdet for 248, sammenlignet med dette prosjektets skisseområde i rødt. 
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En spesiell utfordring i dette konkrete tilfellet vil være timing i forhold til igangværende planprosess for 

områdeplan 248 Forus Øst som er forberedt for politisk behandling i 2014.  

Denne områdeplanen omfatter arealene mellom Fv.44 og Gandsfjorden med unntak av de aktuelle 

områdene rundt Forus Knutepunkt (mellom Gamle Forusvei og sjøen), se oversiktskart mottatt fra 

Stavanger kommune til høyre.   

Det kan synes noe unaturlig med politisk behandling av områdeplan 248 uten samtidig å ta stilling til 

delområdet rundt Forus knutepunkt, nederst til venstre på oversiktskartet.  

 

8.3 Mobilitetsplanlegging 
 

Kollektivtilbudet til et område vil som prinsipp være etterspørselsstyrt, enten det gjennomføres på 

kommersielle vilkår eller som offentlig kjøp, i form av investeringer eller driftskostnader.  

Alle offentlige investeringer skal forsvares i form av økt samfunnsmessig nytte. Også kommunalt og 

fylkeskommunalt planarbeid kan oppfattes som en offentlig investering.  

Kolumbus’ radikale økning av kollektivtilbudet i Forusområdet fra oktober 2014 representerer en slik 

offentlig investering. Bruken av dette tilbudet vil kunne oppfattes som signal på markedsgrunnlaget for 

eventuelle ytterligere forbedringer av kollektivtilbudet i området. 

Det vil derfor alltid være riktig å arbeide for økt etterspørsel etter kollektivtrafikk, gjennom 

mobilitetstiltak, parallelt med arbeid for å oppnå forbedringer av tilbudet. Forus Næringspark AS har 

tatt og tar en rekke initiativer til økt kollektivandel for arbeidsplassene på Forus og derved økt nytte av 

de offentlige investeringene. 

Videreføring av (og suksessen av dem) vil være viktig argumentasjon for ytterligere forbedringer av 

tilbudet. Arbeidsgiverfinansierte kollektivbilletter (månedskort) til alle ansatte kan være et slikt tiltak – i 

første omgang som et prøvetiltak. Med 40.000 potensielle kunder burde det ligge godt rette for gode 

forhandlinger med Kolumbus om en slik prøveordning. 
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