
 



 

 

Ingvild Sørnes 
Vil du ta bussentil Solastranden? Det ersannelig ikke lett! 
Bedre bussforbindelse til Sola etterlyses av flere, deriblant reisende til flyplassen og 
badegjester. 
Solastranden ble i sin tid kåret til verdens sjette fineste strand av Sunday Times og 
trukket frem som en av 15 strender verdt å besøke av VG i fjor. Helgebesøkende som 
satser på kollektivtransport, får en kronglete vei til den 2,3 kilometer lange perlen på 
Sola dersom de kommer fra Stavanger sentrum. Her går det nemlig kun to avganger i 
løpet av en vanlig lørdag. 
Ifølge Kolumbus sin reiseplanlegger varierer reisetiden fra Stavanger sentrum 
(busstopp Vaktapotektet A) fra én time og fem minutter til halvannen time. Slik tilbudet 
er nå, finnes det ingen direktebuss. 
Det er ikke bare til Solastranden det ønskes bedre busstilbud. Senest i et leserinnlegg til 
Aftenbladet tirsdag ble det etterspurt en direkterute med Kolumbus mellom flyplassen 
og Stavanger. Det eneste alternativet er Flybussen, som går raskere, men er dyrere enn 
en rutebuss ville vært. 
Badegjester dro heller til Brusand 



Familiefar Inge Schreuder-Lindløv syns det er synd at det ikke finnes kollektivtransport 
til strendene i regionen. Med en jente på fem og en gutt på sju, har han og kona hatt lyst 
til å oppleve strandlivet sammen med barna i ferien. 
- Her er jo egentlig et pandemibefengt ferietilbud som bugner av muligheter, tenkte vi. 
Vi kan besøke strendene rundt oss: Randaberg, Sola, Vigdel, Ølberg. Men det går jo ikke 
en eneste buss. 
Savner muligheten 
Storhaugfamilien forteller at de alltid har levd uten bil, ettersom behovet ikke har vært 
der. 
- Vi som har valgt å ikke ha bil, kommer oss vanligvis dit vi vil ved å ta kollektivt, gå eller 
sykle. Vil vi bade, kommer vi oss til Badedammen eller badebrygger. Men vi kommer oss 
ikke til det fineste vi har, nemlig strendene. 
Schreuder-Lindløv peker på problematiske kollektivløsninger med store gåavstander 
fra holdeplassene og med få eller ingen avganger i helger og ferier. - Her mangler det jo 
en løsning for flere enn oss grønne, understreker han. 
For nostalgiens del 
Håpet om et bedre busstilbud ut til strendene stammer fra et ønske om å skape 
minneverdige øyeblikk med barna, forteller Schreuder-Lindløv. 
- Jeg husker tydelig strandturene jeg hadde som barn selv, og ønsker å gi mine barn en 
mulighet til å oppleve det samme, sier han. 
Schreuder-Lindløv etterlyser mer praktiske ordninger: 
- Til å begynne med hadde for eksempel en sesongløsning blitt veldig godt mottatt, 
oppfordrer han. 
Turistkontoret ønsker flere alternativ 
Kommunikasjonssjef i Region Stavanger, Gunhild Vevik, bekrefter at kollektivtilbudet til 
strendene i regionen er mangelfullt. Region Stavanger drifter turistkontorene i både 
Sandnes og Stavanger og har femten medlemskommuner. 
- Når turister ønsker å vite hvilke strender de kan bade på, anbefaler vi gjerne 
Ognasanden og Brusand, for her er det lett å komme til med tog samtidig som man får 
sett mye av Jæren. 
Dette er informasjonen turistkontoret kan gi til de som ringer og vil på strandtur: 
Solastranden: Flyplassen er enkleste adkomstvei. Her går 42 bussen om du kommer fra 
Tananger eller Sandnes. Fra Stavanger kan man ta flybussen. Videre er det 1,9 kilometer 
til stranden, og her kan man sykle eller gå. Vi har også erfaring med at større grupper 
velger å gå sammen om taxi. 
Hellestø: Du kan ta 41 bussen til Vigdelsvegen, deretter er det ca 30 minutter å gå. 
Ølberg: Du kan ta 41 bussen til stoppet som heter Ølberg, her ifra er det ikke kort vei 
ned. 
Vigdel: Du kan ta 41 bussen og gå av på Ølberg, deretter er det ca 35 minutter å gå. 
Vevik forteller at mange nordmenn ferierer i hjemlandet også i år. De fleste kommer 
med bil og er flinke til å finne informasjonen de søker selv. Utenom pandemitider er det 
derimot vanlig med mange tilreisende uten bil. 
- Turistinformasjonskontoret ønsker å kunne tilby flere transportalternativer, men det 
er ikke et poeng å ha flere tomme busser som går unødvendig. Matebusser fra de største 
knutepunktene kunne vært et alternativ. 
Ingen planer om utvidelse 
Når Aftenbladet forsøker å plotte inn en tur fra Stavanger eller Sola sentrum til 
Vigdelstranden eller Hellestøstranden i Kolumbus sin egen reiseplanlegger, dukker det 



opp en feilmelding i appen om at den ikke finner noen mulige turer hit. Dette til tross for 
at 41 bussen, ifølge Kolumbus egne rutetabeller, skal gå i nærheten. 
Elisabeth Tostensen, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, forteller at årsaken til dette 
kan være at Vigdelstranda eller Hellestøstranda er for langt borte fra bussholdeplassen 
til at de dukker opp som alternativer. 
- Reiseplanleggeren vi har i dag viser kun reiser fra holdeplass til holdeplass, sier hun og 
tipser om å skrive Vigdelsvegen dersom du skal til Hellestø. 
- Vi er i gang med en ny reiseplanlegger som gjør det enklere å komme seg helt frem dit 
du skal. 
Selv om de skal fornye reiseplanleggeren sin, mener Kolumbus det ikke er etterspørsel 
nok til å utvide kollektivtilbudet til strendene: 
- Kollektivtrafikken er først og fremst tilpasset hverdagsreiser der mange reiser 
samtidig på samme strekning. 41 ruten var en av de som ble styrket i fjor høst, da Sola 
kommune fikk 89 flere avganger. 
Finnes det mulighet for en sesongløsning? 
- Vi tar i mot alle ruteønsker, men må gå gjennom dette etter tilgjengelige ressurser. Det 
er ikke noe som ligger i planene akkurat nå. 
Flybussen skal være nok 
Når det kommer til bedret rutetilbud mellom Stavanger og flyplassen, uttaler Tostensen 
at Kolumbus ikke går inn med et tilbud der det allerede ligger tilrette for kommersielle 
ruter. 
For mange er flybussen et for dyrt alternativ, er ikke dette en etterspørsel dere kan dekke? 
- Det er jo en vurderingssak, men det finnes ingen konkrete planer om å utvide dette per 
nå. 
I leserinnlegget til Aftenbladet tirsdag poengteres det at skal man bruke Kolumbus sitt 
alternativ til Stavanger fra lufthavnen, finnes det ikke noen automatisk korrespondanse 
mellom de to bussene det gjelder (nr. 2 og 42). Innsender opplevde en ventetid på 
femten minutter. 
Til dette svarer Tostensen at rutene i det aktuelle området går ofte, og at de opplever at 
det fungerer bra. 
Varaordføreren i Sola: - Ja til strandbuss 
Siv-Len Strandskog (Ap), varaordfører i Sola kommune, er positiv til en sesongløsning: 
- Jeg hadde ønsket at det gikk egne busser til Solastranden, ikke bare på vegne av Sola 
kommune, men for hele regionen. Det er ikke ønskelig at alle skal kjøre bil, presiserer 
Strandskog. 
Hun viser til at Solastranden, som flere av jærstrendene, er verneverdige og huser mye 
utsatt fugleliv, vegetasjon og sanddyner. Det finnes også begrenset med 
parkeringsplasser. 
Viktig å begynne et sted 
- For å få gang i bruken, må man ha et tilbud over flere år, slik at folk vet at det finnes. 
Tilrettelegging er viktig, spesielt når vi på Nord-Jæren arbeider for å være en attraktiv 
turistdestinasjon, sier Strandskog som også er med i fylkeskommunen sitt 
samferdselsutvalg. 
Strandskog peker på viktigheten av god informasjonsflyt: 
- Det er nok mye å hente på å sikre opplysninger om hvordan man kan bruke de ulike 
tilbudene som allerede finnes , og samkjøre de. Jeg er ikke i tvil om at Kolumbus gjør det 
de kan, men det er likevel viktig å sette søkelys på ting. Hvis det er slik at man ikke får 
opp Hellestøstranden som reisealternativ i planleggeren, er jo det bare trist. Spesielt 
siden dette er en strand det er lagt mye ressurser i for å gjøre tilgjengelig for alle. 



Tilgjengelighet er det viktigste i saken for Siv-Len Strandskog. 
- Alle skal ha mulighet til å ha tilgang til strendene våre. Bading og strandliv er en gratis 
syssel, så også med allemannsretten i bakhodet er det viktig at strendene gjøres lett 
tilgengelig med kollektivtransport. 
Priser på Flybussen 
Prisen på enkeltbillett for voksen til Stavanger Sentrum er 160,- dersom du kjøper den 
om bord, og 136,- dersom du har forhåndskjøpt på flybussen.no. 
 


