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Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES
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foto: ØTG 2006
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  Transporten

 Telefon direkte
  51 51 13 73

   51 81 16 50
   Assistanse: 22 32 17 00

Leie av veteranbuss?

Telefon:
975 72 666
51 67 38 37

Stavanger, Forus
Besøksadresse:

    Svanholmen 4
  4068 Stavanger

Har du lyst til å støtte RHF avd.
Rogaland med en annonse i
bladet vårt?

Ta kontakt med:
Redaksjonen.

Ut på tur?
Ring tlf. 51599060
Veolia Transport avd. Tur

Audhilds CateringAudhilds CateringAudhilds CateringAudhilds CateringAudhilds Catering
Kongsgt.15 4330 Ålgård

Tlf.51610280 Mob93451994

audhilds.no

Koldbord – Smørbrød – Osteanretning – Spekeanretning

Forsidefoto:
 Fra veteranbusstreffet i

Haugesund 2004
Foto: Øyvind T. Gilja
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Redaktør
Øyvind T. Gilja

E-post
rutebussen@rhf.no

________________________
Styret i RHF avd.

Rogaland:
Leder
Svein Emil Stueland
Tlf.priv: 51 55 89 55
Mobil : 924 12 966

Kasserer
Magnus Norland
Tlf.priv: 51 66 45 88
Mobil : 412 54 417

Sekretær
Einar Tollefsen
Tlf.priv: 52 81 65 63
Mobil : 911 25 142

Styremedlem
Liv Mari Kjerstad
Mobil : 481 40 090

Styremedlem

Varamedlem
Paul Vermedal
Tlf.priv: 51 62 59 98
Mobil :
________________________
Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes
__________________________

   Nr.20  2008. 7 årgang             Mars

   Bankgiro:
3206 05 08185

Øyvind T.

Nye medlemmer siden sist:

2703 Thor Olav Malmin 4395 Hommersåk
2704 Olav Terje Hendum 4311 Hommersåk
2705 Koll Kyllingstad 4308 Sandnes
2706 Svein Hommeland 4308 Sandnes
2707 Jon Terje Håvardsholm 4329 Sandnes
2708 Jan Kristensen 4085 Hundvåg

 

I år skal vi feire rutebilen sin 100 års dag, og i den
anledning blir det; om ikke kake og ballonger så

markering i form av utstillinger og turkjøring med
gamle busser. Vi skal blant annet være med på
Norsteam, der vi skal gjenskape “the good old days”.
Vi må ikke glemme årets høydepunkt som denne
gangen skal foregå i Møre og Romsdal, nemlig den
viktige turen til veteranbusstreffet i Molde. Hvilke
busser vi stiller med er ikke bestemt enda, men hvis
noen av dere har lyst å være med så er det bare å ta
kontakt med Leder. På Soma går det sin vante gang,
og den faste gjengen holder på med Høle bussen.
Den blir bedre og bedre for hver gang. Ellers så trenger
vi fortsatt stoff, bilder til bladet. Vil takke dei som har
bidratt med tekst og bilder til denne utgaven av
rutebussen.
Så håper vi at markeringen av rutebilen 100 år blir
lagt merke til.

22

Terminliste 2008

29. mars29. mars29. mars29. mars29. mars
Årsmøte kl. 14.00
Sted Jernbaneklubben på Mariero stasjon.
Følg Breiflåtveien ned mot jernbanen.

9.-12. mai9.-12. mai9.-12. mai9.-12. mai9.-12. mai
Det 20. Veteranbusstreff arrangeres i Molde.
Samtidig er det også 100 år siden Molde åpnet
Norges første bussrute.

6.-8. juni6.-8. juni6.-8. juni6.-8. juni6.-8. juni
Vi kjører sommerturer og bysightseeing.
6. og 7. er selve jubileumsdagene.
23.-26. juli23.-26. juli23.-26. juli23.-26. juli23.-26. juli
Veteranbåtfestivalen/Glad mat 2008
onsdag-lørdag i vågen Stavanger.

6.-10. august6.-10. august6.-10. august6.-10. august6.-10. august
Norsteam i Stavanger.
Havnen fylles med historiske skip fra hele Norden.
I tillegg til alle fartøyene vil det bli en gedigen
samling av landeveiens “old timers”, lastebiler,
personbiler, busser og unik samling av norske
brannbiler.
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Lederen har ordet...

Kjære alle sammen.
        Ja det er slik man innleder og
starter en hilsen til en forsamling. -og så
fortsetter man: Vi er inne i et Jubileumsår.
Det var i 1908 at vi i Norge fikk den første
kommersielle og kontinuerlige bilrute. Det
skjedde i mai 1908 og ble kjørt mellom
Molde og Batnfjordsøra.  Flere personer
og grupper hadde riktignok prøvd på
rutebildrift før denne tid men det ble som
ofte med kortvarig drift. Kjære alle
sammen passer også for oss i Rogaland.
Vi har startet på et nytt år.  Det er 1.
utgivelse av Rutebussen for 2008 og
inngangen til et forhåpentligvis hyggelig
år med rutebilhistorie og trafikk med
veteranrutebiler. Den siden av vår aktivitet
har vi jo alt nevnt i nr. 19 av Rutebussen,
altså desember nummeret. Nå er det
imidlertid slik at det skal våres noe mer
før man tar frem en god veteranbuss og
kjører av sted. I hvert fall skal veiene være
fri for salt. Vår og temperaturer, - tempen
har det vel i grunnen ikke vært noe særlig
galt med så langt. Vinter har vi enda ikke
hatt. Men pass opp, vi er bare kommet
til uke 8 og både februar og mars kan
være lunefulle i så måte. Når det er kaldt
og fuktig og særlig det siste, er det ikke
akkurat topp tempo i garasjen på Soma
men man “holder koken” og står på. Der
har man jo noen datoer å jobbe opp mot.
Vi håper det holder. RHF er sterkt tilstede
i arr.komiteen for Nordsteam2008
og til dette som vi håper skal bli en kultur-
begivenhet. Når vern av fartøy er akseptert
må vi også komme i en posisjon som

tilsier at veterankjøretøy er tekniske
kulturminner, særlig rutebiler. De er stort
sette bygget i dette landet og var i sin tid
betydelig som arbeidsplass.
Folkefest skal dette arrangementet bli.
Vågen blie på nyttskal en ordentlig havn,
holdeplassen på Strandkaien kommer
tilbake, det blir 50-talls nostalgi. Vi i RHF
skal ikke bare stille med kjøretøy men
også folk. Vi skal ha vakter, personell til
å bemanne informasjonsbodene våre og
mere til. Det samme gjelder våre egne
arrangement som skal holdes på
Nytorget i april, juni og september. Derfor
avslutter jeg hilsenen til dere med:
Velkommen til et Nytt og Godt
Rutebilhistorisk År.

Hilsen Svein
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Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...

PPPPPÅ TUR TIL RJUKÅ TUR TIL RJUKÅ TUR TIL RJUKÅ TUR TIL RJUKÅ TUR TIL RJUKAN I 1932.AN I 1932.AN I 1932.AN I 1932.AN I 1932.
Lastebilen er en Chevrolet -1928 mod, visstnokLastebilen er en Chevrolet -1928 mod, visstnokLastebilen er en Chevrolet -1928 mod, visstnokLastebilen er en Chevrolet -1928 mod, visstnokLastebilen er en Chevrolet -1928 mod, visstnok

den første bilen til far min. Den ble benyttet bådeden første bilen til far min. Den ble benyttet bådeden første bilen til far min. Den ble benyttet bådeden første bilen til far min. Den ble benyttet bådeden første bilen til far min. Den ble benyttet både
til turkjøring og som ren lastebil.til turkjøring og som ren lastebil.til turkjøring og som ren lastebil.til turkjøring og som ren lastebil.til turkjøring og som ren lastebil.

TTTTTekst og foto Odd Tekst og foto Odd Tekst og foto Odd Tekst og foto Odd Tekst og foto Odd Terje Gundersenerje Gundersenerje Gundersenerje Gundersenerje Gundersen
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Er du på jakt etter buss-seter til din
veteranbuss/campingbuss?

Vi i Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland
har et lite lager med seter/stoler og rammer

av forskjellige str. som passer de fleste
gamle busser.

Er noe av dette interessant?
Ta kontakt med:

Rutebilhistorisk Forening avd.
Rogaland
Postboks 1079
4391 Sandnes
rogaland@rhf.no
Mobil: 924 12 966

Vi har også endel spottlighter
til salgs, se bilde.
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Minneord

                        Tor Inge Kydland
Tor Inge er gått bort. Han døde den 27. Januar
og ville blitt 65 år den 21. Februar.
Tor Inge ble medlem i RHF i 1991 og hadde
stor sans for veterankjøretøy og dens historie.
Utenom RHF var han tilknyttet Gammeltraktorens
Venner og hadde flere eksemplarer hjemme i garasjen.
Hjemme hadde han også stående en veteranbuss
som var under restaurering.
Tor Inge var utdannet bilmekaniker og hadde dette som
sitt yrke for senere å jobbe med tyngre kjøretøy og
anleggsmaskiner og hans allsidige virke kom godt
med når ting skulle ordnes her hos oss.
Tor Inge var ved sin bortgang styremedlem i RHFs avd.
Rogaland.
Vi har mistet en god, vennlig og raus venn.

For RHF-Rogaland
Svein Stueland
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SALG AV VIDEO OG DVD.

Video og dvd fra
veteranbusstreffet i Haugesund

Nå kun kr. 150.- pr. stk.

Har også flere krus igjen
til kun kr. 30.-

Ved bestilling
ta kontakt med redaksjonen.

Automobilrute
I Stavanger

Det tegnes i disse dager her i byen
kapital til et selskab, som agter at
anskaffe en automobil ogigangsætte
regelmæssig trafikk mellem byen og
forskjellige af knudepunkterne
i omegnen.
Selskabets kapital er foreløpig
sat til 18 000 kroner (en automobil
beregnet til 16 000 kroner
plus driftskapital).
Saavidt vi har hørt, stiller vedkom-
mende autoriteter sig meget velvillig
overfor et eventuelt andragende om
tilladelse til at befare omegnens veie
med automobil.

Hentet fra
Stavanger Aftenblad

For 100 år siden
  11. Januar 1908

For 50 årsiden

Førstkommende mandag vil Hasse-
løybussen, som viser seg å ha blitt
meget populær blant Hasseløyfolkene,
utvide kjøretidene slik at det blir buss
til Hasseløya hver 10 minutter på og
10 minutter over hver time.

Fra Haugesunds Avis
8. Februar 1955
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Husk klubb kveldene hver torsdag
fra kl. 17.30-21.00.

 Velkommen skal dere være.

Høle & Forsand bussen skal til Molde i 2008.
Møt opp og hjelp til, vi trenger all
den hjelp vi kan få.

Hilsen
Dugnads gjengen.

18

SOMA GARASjENSOMA GARASjENSOMA GARASjENSOMA GARASjENSOMA GARASjEN



8

Tilbake blikk på hvordan
prisene var i gamledager året 1940.

17

1. Åpning.
2. Valg av møteleder, referent og

2 medlemmer til underskriving av møtebok.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Årsmelding.
5. Godkjenning av revidert regnskap.
6. Innkomne saker.
7.    Valg.

ÅRSMØTE 2008

Alle medlemmer i RHF avd.
Rogaland inviteres til årsmøte:

Sted:  Jernbaneklubben på Mariero stasjon.
Følg Breiflåtveien ned mot jernbanen.

Tid:  29. mars kl. 14:00-16.00

Dagsorden:

Eventuelle saker til årsmøtet må snarest leveres til
styret v/formann.

Vel møtt!
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Utlånt avUtlånt avUtlånt avUtlånt avUtlånt av

Odd Terje GundersenOdd Terje GundersenOdd Terje GundersenOdd Terje GundersenOdd Terje Gundersen
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Viktig melding:

Husk å melde fra til oss
ved flytting!

Foto: ØTG 2005
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Rutebilstasjon å være stolt av
Drammen har tatt i bruk den mest effektive stasjonen i landet

Drammen tok ved nyttår i bruk landets mest moderne rutebilstasjon. Selv om
den med sin 10 måls grunnflate slett ikke er landets største, er det uomtvistelig

den mest effektive.
I rushtida kan det fra 22 oppstillingsplasser gå ut 100 busser på en halvtime. Det er
500 bussavganger daglig, og kapasiteten kan økes med en halvpart ved tilpassing
av kjøretidene, forteller disponent Svein Helling til Aftenbladets medarbeider, som
har sett på plassen. Hellings selskap, SH Busslinjer A/S, er en sammenslutning av
fire tidligere rutebilselskaper, som her driver både bybussene og bussruter utover
landet i ca 5 mils omkrets. Stasjonen betjener ca. 10 rutebilselskaper også
Statsbanenes.
Selve rutebilstasjonen har kostet halvannen million kroner. Hele anlegget med butikk
boder, ventehall, kontorer etc. og et parkeringstak, som har plass til 220 biler i
“annen etasje”, kommer på nærmere fem millioner. Det kan i framtida bygges opp to
parkeringstak til, det øverste med full overdekning, og da skal en kunne parkere over
tusen personbiler. Hele anlegget er reist i samarbeid mellom Drammen kommune,
Norges Statsbaner, rutebilselskaper og andre interesserte, f. eks, Skoger Sparebank
med sitt høybygg og drive-in bank i underetasjen, der ekspedisjonen kan foregå fra
bilen inn gjennom ekspedisjonslukene. B.P. har leid parkeringsanlegget, som ennå
ikke er fullført. Ved oppkjørselen er anlagt bensin og servicestasjon. Der skal
stempling for parkeringsavgift foregå automatisk ved innkjørselen. I høybygget har
blant andre Statsbanenes reisekontor ekspedisjon.
Grunnen er på kommunens og Statsbanenes tidligere område, der det ennå i
nærheten av rutebilstasjonen står igjen gamle jernbanebygninger, som skal rives.
Fra jernbaneperrongen er det gjennomgang under bybrua til rutebilstasjonen. Og
det er også ved trappearrangement på begge sider gjennomgående forbindelse med
adkomst så vel til bilparkeringsplanet som ut på fortauet til bybrua og til høybygget
med gaten utenfor.
På langsiden av rutebilstasjonen mot jernbanesporene er det en “vegg”, som huser
bladkiosk og fem dagligvarebutikker. I mellomrommene mellom disse er det
hvilebenker på venteplassen for passasjerer under parkeringstaket.
Videre gir langveggen rom for en kafeteria med spiseplass for 100 mennesker,
dessuten for en stor innelukket ventehall med en rekke servicefunksjoner,
telefonbokser og oppbevaringsbokser, toalettanlegg, informasjonskontor for bussruter,
billettkontor for busskort til linjebussene og for pakke og godsekspedisjon for kunder,
som kommer til fots.
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 “Strandkaien som i gamle dager”
Her blir vi ikke alene. Vårt arrangement faller inn sammen med
“Nordsteam2008” hvor Vågen trolig blir stappet full av flotte veteranfartøy fra
Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og England. Ser du alt skogen av master
og lastebommer, stilige og slanke skorsteiner? -inne på kaien de flotte
veteranrutebilene, samt lastebiler, varebiler i en skjønn forening.
 Herfra kjører vi turer til distriktene. Noen steder blir det korrespondanse med
rutebåtene. Ja, slik som før. Vi kjører også bysightseeing med museums
besøk. Når sist var der en ordentlig tur eller rutebil oppe ved Vålandstårnet ?
Dette skal skje i dagene: 07. -10. August 2008.

Om så ikke dette er nok: Det blir stevnemøte med ca. 50 stk.
Veteranbrannbiler fra de fleste stedene i landet.
Dermed har vi alt fortalt deg og din familie om når Du ikke skal reise bort.
Dette er både kultur og historie. Flere detalj følger senere.

Svein Stueland

Påskeutfart fra Nytorget en gang på 60 tallet.
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Godsekspedisjonen for biltrafikk skjer på utsiden av den tilstøtende kortveggen. Inni
denne “veggen” har SH Busslinjer A/S sine kontorer, lagerrom for varer, spise og
hvilerom og også overnattingsmuligheter for rutebilsjåførene.
Dette busselskapet har radiotelefonanlegg med forbindelse til alle sine busser, slik
at de kan melde om forsinkelser, be om at det settes inn ekstrabusser hvis trafikken
tilsier det, og det kan tilkalles assistanse om nødvendig.
Anlegget eies av kommunen, men de interesserte partene er delaktige i finansieringen.
Selve rutebilstasjonen er bortleidd til Drammen Rutebilstasjon A/S, et selskap som
består av en del rutebileiere i distriktet. SH Busslinjer A/S med disponent Svein
Helling står for den daglige drift.
Ved et besøk på rutebilstasjonen får en inntrykk av at alt virker rasjonelt og gjenn-
omtenkt i minste detalj. Også det skjønnhetsmessige har en tatt hensyn til i det
arkitektoniske – i linjeføring og materiell i utsmykking med blomsterbed og med
springvann. Kryssing av kjørende trafikk er unngått på plassen. Personbiler kan
komme inn og sette av passasjerer og bagasje. Alt foregår flytende fritt med
enveiskjøring og gjennomskjøring. Rygging forekommer ikke – i alle fall skal det
ikke skje etter systemet. Skulle en buss ved feilmanøvrering komme forskjært inn
slik at den blir nøtt til å rygge, blir det straks slått alarm og alle sikkerhets-
forholdsregler blir tatt, svarer disponent Helling på Aftenbladets spørsmål.
Han ser forbauset ut da vi forteller at Stavanger har anlagt ny rutebilstasjon etter
kamsystem med rygging.
Det er avleggs og praktiseres ikke lenger ved nye anlegg, sier disponent Helling.
Det byr på altfor stor risiko for fotgjengerne slik som trafikken etter hvert har utviklet
seg. Riktignok må busspassasjerene passere en av kjørebanene på stasjonen, det
vil si når det gjelder adkomsten til kjørerampene midt ute på plassen, men dette
skjer oversiktelig både for kjørende og fotgjengere. De øvrige bussoppstillingsplassene
er langs fortauet ved den indre langveggen og i det fri utenfor den ytre langsiden.
Utkjøringen fra rampene i midten skjer via en veibane som er lukket i den ene enden,
slik at den bare fører ut til hovedutkjørselen for gaten. Inn og utkjørsel er i hver sin
kant av plassen. Byggets arkitekt er Erik Fastvold, Oslo, som i samarbeid med
Norges Rutebileiers forbund har hatt med anlegg av en rekke rutebilstasjoner rundt
om i landet. Utformingen av anlegget i Drammen har skjedd i nøye samråd med de
lokale på området og da i første rekke med disponent Svein Helling.
Når en ser hvor vel gjennomtenkt og rasjonelt og pent Drammens anlegget er tilpasset
både for omgivelsene og for de funksjonene et slikt serviceanlegg for buss og biltrafikk
skal utføre i forbindelse med jernbanen, så kan en tilfeldig tilreisende journalist fra
Stavanger med sikte på videre utbygging av et liknende anlegg i byen her ved
Sørlandsbanens endepunkt i vest, ønske at en kunne ta Drammen som mønster.
På et forholdsvis begrenset område i et sterkt trafikkert bysentrum på Strømsøsiden
har en i Drammen maktet å skape et effektivt knutepunkt for landeveienes og
bygatenes og jernbanens rullende trafikk, et senter som i stort monn tar hensyn til
å yte det reisende publikum best mulig service og sikkerhet. Vi spør disponent
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Den 06. Juni 1908 ble det kjørt en presentasjons og pressetur for ruten:
        Stavanger - Malde (Madla) - Sola.
Den påfølgende dag, altså den 07. Juni ble bilruten i gangsatt.
Det var A/S Stavanger Automobil-Omnibusselskap som hadde fått konsesjon
og kjørte med en åpen buss av merke: Gaggenauer med typebetegnelse
“Ausischtwagen”
Dette var den gang den første kommersielle bilrute i vårt distrikt. Kontinuerlig,
slik som ruten mellom Molde - Batnfjordsøra som startet den 12. Mai samme
år og ble kjørt av Johan  O. Aarø, ble ikke denne da det ble stopp i trafikken
mellom Stavanger og Sola etter ca. 9 måneders drift. Etter driftstansen, ble
det dannet et nytt selskap: Stavanger Automobilselskap som overtok
konsesjonen. Trafikken ble imidlertid ikke i gangsatt før på nyåret 1910.

RHF-Rogaland vil likevel markere denne begivenheten. Man var tidlig ute med
ideer om rutebilkjøring og ikke minst, man fikk den i gangsatt.

Nytorget var en av flere rutebilstasjoner her i Stavanger før sentraliseringen
av alle distriktsrutene til et sted, Jernbanestasjonen.
Fra Nytorget gikk rutebilene til bl.a. Høle, Hommersåk, Bjerkreim og Sirdal
for å nevne noen steder. Det andre stedet var Strandkaien.
Herfra gikk rutene til Madla, Sola, Tananger samt Randaberg og Tasta.

Arrangementene:
“Nytorget som i gamle dager”
Fra Nytorget er tanken om å tilrettelegge turer som i gamle dager. Ut i byen
som bysightseeing. Til kommunene på NordJæren til populære utfartsteder
med bl.a. museumsbesøk og andre kulturelle stopp. Turen fra Nytorget skal
dermed ikke gå på “måfå”, der skal være et “reisemål”
Datoene er tenkt slik:
1:     06.- 07. og 08. Juni.  De to første datoene er jo selve Jubileumsdagene.
 Vi kjører “Sommerturer” og bysightseeing.

2:  Sept. -datoene er i øyeblikket ikke fastsatt, men vi knytter våre turer til;
“det å reise på landet for å hente frukt og grønt, altså til en eller annen av de
mange arr. som holdes på dette tidspunktet. Bysightseeing hører med og skal
også gjelde for Sandnes.

Markering av 100 år med kommersiell
rutebildrift i Stavanger.
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Helling om det er verd å satse så mye på busser i privatbilismens tid. Busstrafikken
er jo kommet ned i en bølgedal her i landet, men den arbeider seg oppover bare en
kan gi publikum god service. I siste halvår har mitt selskap anskaffet 35 nye busser.
Dette i forbindelse med det som er satset på den nye rutebilstasjonen, skulle vel
kunne si at jeg har tro på bussenes framtid, svarer disponent Helling.

Drammen-systemet mulig løsning for Stavanger

Når en tar i betraktning alt det Drammens rutebilstasjon har fått inn på sine 10 måls
grunnflate, skulle de ca. 7 målene for Stavanger rutebilstasjon kunne utnyttes mye
sterkere enn det som er gjort i dag selv om plassen er trekantet og ligger inntil en
forhøyning mot kongsgata. Men da må Statsbanene kunne ofre den gamle bygningen
for rutebilkontorer og hvilerom og lager der. En del av disse funksjonene vil vel kunne
utføres fortsatt på rutebilstasjonens område ved ombygging og utviding av de gamle
bussgarasjene under kongsgata. For statsbanebussene er det jo nå garasje lenger
ute på Lagårdsveien. Ved å rive denne bygningen vil det frigjøres plass for mange
flere oppstillingsplasser med gjennomgangskjøring i midten av området. Os så kunne
det med rundkjøring lages sidelengs oppstilling for busser ved fortauer rundt trekanten
både langs jernbanesida og langs Kongsgata. Det skulle for øvrig ikke være noe i
veien for å lage et halvtak over passasjerfortauet mot Kongsgata og kanskje også en
trapp ned fra gata for fotgjengere, så slapp en å få hele strømmen av busspassasjerer
inn og ut i det sterkt trafikkerte området ved jernbaneveien.
Men hva så med parkering av privatbiler? En liten snipp av trekanten innerst inne vil
vel kunne beholdes for dette slik den er i dag. Jernbanen trenger parkeringsplass for
bilene til sine egne ansatte.
Men bør ikke Statsbanene slik som i Drammen mer betenke behovet for det reisende
publikum? - og dermed også tenke på sin egen framtid for transport pr. bane og
buss av passasjerer som foretrekker å kjøre å kjøre til stasjonen i egen bil, og
eventuelt lar den stå der til de kommer tilbake til Stavanger med et kollektivt
transportmiddel?
Mulighetene for et parkeringstak over rutebilplassen skulle ligge vel til rette med de
forhøyninger som allerede finnes rundt Stavangers jernbanestasjon. Det vil jo bli
dyrt, men en kan ta utbyggingen i etapper etter at helhetsvurderingen er foretatt og
nøye planlagt. Mange interessenter vil kunne delta i finansieringen, slik som i
Drammen.
Stavanger bystyre har jo bestemt at den nåværende ordning med kamsystemet og
den omstridte ryggingen skal fortsette på prøve ut inneværende år. Den nåværende
ordningen er ikke fastlåst, og dette er sikkert ikke noen prestisjesak når det viser
seg at det vil være mulig å gjennomføre en bedre løsning, til beste for alle parter,
også for de sjåførene som har ansvar for trafikksikker kjøring.
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Tekst  av Johanne Margrethe Johnsen
Stavanger Aftenblad onsdag 2. Juli 1969

Arkitekt Erik Fastvolds skisse av Drammens sentralrutebilstasjon på
Strømsø-siden med bybrua inntegnet øverst til venstre.


