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Sammendrag 

Jernbaneverket jobber for tiden med grunnlaget for kommunedelplan for videreutvikling av 
dobbeltsporet på Jæren med KU. Som første ledd i videreutviklingen av Jærbanen, skal 
strekningen Sandnes – Nærbø planlegges. Etterspørselen etter jernbane vil være førende for 
det videre planarbeidet etter Plan- og bygningsloven, det er derfor viktig at Jernbaneverket har 
et godt beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet og siling av alternativer. Som et ledd i 
dette arbeidet har Urbanet Analyse fått i oppdrag å gjennomgå tidligere gjennomførte 
transportanalyser for Jærbanen, og gjøre en kvalitativ vurdering av disse. Rapportene som er 
gjennomgått er,  

1. Jernbaneverket (SUP Sørlandsbanen - Fase 1, 2010/2011) 
2. Jernbaneverket (Utviklingsplan for Jærbanen, vedlegg 1, 2009) 
3. SINTEF A23144 (KVU Nord-Jæren, 2012)  
4. Urbanet Analyse (Dobbeltspor på Jærbanen, 2013) 

 

Dette notatets tilnærming er å se på de markedsmessige vurderingene av alternative strategier 

for dobbeltspor på Jærbanen. I gjennomgangen av rapportene har i fokusert på å avdekke om 

følgende resultatfaktorer er tilgjengelige i rapportene. Etterspørselseffekt, trafikantnytte, 

endring i billettinntekt og i transportarbeid. Disse resultatfaktorene er sentrale når den totale 

effekten og nytten av et nytt dobbeltspor skal vurderes. Vi har også sett på hvilke 

forutsetninger som ligger til grunn for transportanalysene og som kan påvirke 

resultatfaktorene. For eksempel, er det forutsatt en fortettingsstrategi som øker 

markedsgrunnlaget for Jærbanen i en analyse og ikke i en annen. Dette har vi gjort for å 

avdekke om resultatene fra rapportene kan sammenlignes og gi et bredere sett med 

resultater. 
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Urbanet Analyse rapport xx/xxxx 

Tabell S1 Oversikt over resultatfaktorer fra rapportene 
 = Er dokumentert i rapporten 

X = Er ikke dokumentert i rapporten 

1 Kapasitetsvariablene var ikke opprinnelig en del av de etterspurte resultatfaktorene. 

Tabellen over oppsummerer kort funnene i gjennomgangen. Den viser at resultatfaktorene 

ikke er presentert i flere av rapportene.  Ingen av rapportene inneholder alle de etterspurte 

effektvariablene. I alle rapportene er det presentert resultater for etterspørselseffekter, mens 

trafikantnytte og billettinntekter ikke er funnet dokumentert i noen av rapportene som er 

gjennomgått.  

Gjennomgangen viser at grunnlaget ikke inneholder de tilstrekkelige faktorene som er 

etterspurt i oppdraget. Det er antatt at disse antageligvis kan estimeres dersom ytterligere 

bakgrunnsmateriale kan gjøres tilgjengelig. Disse fire faktorene vil ikke være tilstrekkelig for å 

vurdere om forlengelse av dobbeltsporet bør gjennomføres, men kan gi et grunnlag for en 

overordnet vurdering av om prosjektet virker fornuftig. For å kunne vurdere prosjektets 

lønnsomhet er det nødvendig med en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse. Her vil blant 

annet ytterligere faktorer som investerings- og driftskostnader være viktige elementer som må 

beregnes. 

                                                           
1
 Er ikke vurdert, men er på nivå med rapporten «Utviklingsplan for Jærbanen»  

 SUP Sørlandsbanen 
- Fase 1 

Utviklingsplan for 
Jærbanen 

KVU Nord-Jæren Dobbeltspor på Jærbanen 

Etterspørselseffekt     

Trafikantnytte X X X X 

Billettinntekter X X X X 

Transportarbeid X   X 

Kapasitet på 
sporet1 

.   X1 

Kapasitet om bord 
i toget (inkludert i 
modellanalysen)1 

X X X X 
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1 Innledning 

Jernbaneverket jobber for tiden med grunnlaget for kommunedelplan for videreutvikling av 
dobbeltsporet på Jæren med KU. Som første ledd i videreutviklingen av Jærbanen, skal 
strekningen Sandnes – Nærbø planlegges. I dette arbeidet er det viktig å ivareta hensynet til 
hele transportsystemet langs Jærbanen med tanke på blant annet kapasitet og tilbud. Dette vil 
være viktige dimensjoneringskriterier når banestrekningen skal planlegges.  

Etterspørselen etter jernbane vil være førende for det videre planarbeidet etter Plan- og 
bygningsloven, det er derfor viktig at Jernbaneverket har et godt beslutningsgrunnlag for det 
videre arbeidet og siling av alternativer. Som en forberedelse til det videre arbeidet ønsker 
Jernbaneverket en analyse i to faser av tidligere transportanalyser av Jærbanen.  

I dette prosjektet har kontaktpersonene hos Jernbaneverket vært Lars Rognstad Rugtvedt og 

Per Jorulf Overvik. Hos Urbanet Analyse har Tormod Wergeland Haug og Mads Berg utarbeidet 

rapporten. Tormod Wergeland Haug har også vært prosjektleder. Kvalitetssikrer av rapporten 

er Bård Norheim. 

Første fase, som vil bli behandlet i dette notatet, er en gjennomgang og kvalitativ vurdering av 
de foreliggende analysene. Dette inkluderer følgende: 

5. Jernbaneverket (SUP Sørlandsbanen - Fase 1, 2010/2011) 
6. Jernbaneverket (Utviklingsplan for Jærbanen, vedlegg 1, 2009) 
7. SINTEF A23144 (KVU Nord-Jæren, 2012)  
8. Urbanet Analyse (Dobbeltspor på Jærbanen, 2013) 

 
På bakgrunn av gjennomgangen i den første fasen vil Jernbaneverket ta stilling til behovet for 

eventuelle supplerende transportanalyser for 5- 8 tilbudskonsepter basert på en kombinasjon 

av de ulike transportmodellene. Notat fokuserer på å vise etterspørselseffekt, trafikantnytte, 

endring i billettinntekt, endring i transportarbeid, og andre relevante resultater som blir 

avdekket i gjennomgangen.  

En sentral del av rapporten har vært gjennomgangen av rapportene som er listet over. 

Resultatene fra denne gjennomgangen er dokumentert i vedlegget i notatet. Notatet er bygd 

opp slik at kapittel 2 redegjør for de sentrale elementene i den kvalitative vurderingen av 

transportanalysene. I kapittel 3 redegjør vi et utvalg av resultatfaktorene fra gjennomgangen i 

delkapittel 3.2 til og med 3.6. I delkapittel 3.7 ser vi nærmere på hvilken informasjon disse 

resultatfaktorene gir, og hvorvidt de er sammenlignbare mellom transportanalysene. I 

delkapittel 3.8 oppsummerer vi og kommer med anbefalinger for videre analyser.     
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2 Kvalitativ vurdering av transportanalyser 

Dette notatet skal vurdere resultater fra transportmodellkjøringer som er presentert i de 

følgende rapporter. 

1. Jernbaneverket (SUP Sørlandsbanen - Fase 1, 2010/2011) 
2. Jernbaneverket (Utviklingsplan for Jærbanen, vedlegg 1, 2009) 
3. SINTEF A23144 (KVU Nord-Jæren, 2012)  
4. Urbanet Analyse (Dobbeltspor på Jærbanen, 2013) 

 

Transportmodellkjøringene som er gjennomført i forbindelse med analysearbeidet i de 

foreliggende rapportene skiller seg fra hverandre med tanke på analysenivå, og hvorvidt 

jernbanen har en sentral rolle. Utgangspunktet for vurderingen er å avdekke hvordan 

etterspørselen etter jernbane påvirkes av planlagte tilbudsutvidelser som følge av en videre 

utbygging av Jærbanen videre sør for Sandnes til dobbeltspor. Dette betyr at gjennomgangen i 

denne rapporten vil avgrenses til å omhandle beregninger gjennomført på jernbanerelaterte 

konsepter. Denne avgrensningen er spesielt viktig med tanke på rapporten Trafikkberegninger 

KVU Jæren (Meland, Thorenfeldt, & Malmin, 2012), siden konseptvalgutredningen også 

omhandler konsepter for transportsystemet uten endringer i jernbanetilbudet. 

2.1 Vurderingskriterier 

Dette notatets tilnærming vil være å se på de markedsmessige vurderingene av alternative 

strategier for dobbeltspor på Jærbanen. For de driftsmessige vurderingene har Jernbaneverket 

spesialkompetansen og er nærmest til å gjøre vurderingene. Den kvalitative gjennomgangen vil 

starte med å fokusere på følgende fire resultatfaktorer. 

1. Etterspørselseffekt  

Hva er etterspørselseffekten og hvilke faktorer er med på å påvirke denne effekten? 

Det er viktig å avdekke hvorvidt transportberegningene er gjennomført for å avdekke 

den isolerte etterspørselseffekten av dobbeltspor. I de fleste tilfeller påvirkes 

transportmiddelvalget av flere faktorer. For valg av tog mot andre transportmidler kan 

dette kan for eksempel være konkurranseforhold mot bilreiser eller hvorvidt det er 

godt matetilbud til togstasjoner. Den kombinerte effekten av tiltakene og 

rammebetingelsene for transportmarkedet, som eventuelt bygger oppunder eller 

påvirker etterspørselen etter togreiser negativt, er derfor viktig å avdekke.   
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2. Trafikantnytte 

Er det gjort en grundig vurdering av hvordan nytten for trafikantene påvirkes av 

tiltaket? Hvilke egenskaper inngår eventuelt i trafikantnytten i disse beregningene, og 

er det sentrale elementer som eventuelt er utelatt? Et viktig moment som må 

avdekkes er hvilket område og hvilke trafikanter de forskjellige transportberegningene 

inkluderer i analysen. 

 

3. Endring i billettinntekt 

Hvordan beregnes endring av billettinntekter i disse modellene, og korrigerer dette for 

overgang mellom ulike kollektive transportmidler? 

 

4. Endring i transportarbeid 

I hvilken grad beregnes etterspørselseffekten i antall reiser og/eller transportarbeid 

(personkilometer) og er resultatene sammenliknbare når det gjelder geografisk 

avgrensning og tidsperiode for analysene.  

På bakgrunn av resultatfaktorene ovenfor vil vi i denne fasen fokusere på hvilke av disse som 

er direkte sammenlignbare mellom de ulike beregningene. Det skaper et utgangspunkt for å 

kunne vurdere hva vi kan benytte som et grunnlag i den videre analysen. Ved å identifisere 

disse elementene får vi også en oversikt over delene av de ulike modellberegningene som er 

forskjellige.  I de tilfellene hvor de skiller seg fra hverandre, vil det være nødvendig å fokusere 

på forskjeller i forutsetninger i modellberegningsmetodikk og inputparametere. Dette kan for 

eksempel være sonedata (befolkning og arbeidsplasser) eller trafikktilbudet (rutebeskrivelser 

for kollektivtrafikken og endringer i vegnettet). I de tilfeller der en eller flere av disse faktorene 

over ikke foreligger i de ulike rapportene, vil det gjøres en vurdering av hvor vanskelig det vil 

være å estimere disse på bakgrunn av dokumentasjonen som foreligger. 

I våre drøftinger vil det derfor være viktig å få oversikt over hvorvidt følgende faktorer blir 

hensyntatt i analysene: 

 Forutsetninger om kapasitet (om bord/trengsel) og på sporet/vegen (forsinkelser) 

 Driftsopplegg (frekvens, byttepunkter, kapasitet) 

o På Jernbanen 

o På konkurrerende kollektivtrafikk (eks. sentrumsrettede ekspresslinjer) 

o På kompletterende kollektivtrafikk (tilbringertransport til stasjoner) 

Vurderingene som gjennomføres i dette notatet skal resultere i en samlet sammenstilling og 

vurdering av de gjennomførte transportmodellberegningene som omhandler Jærbanen. Basert 

på dette vil vi vurdere hvorvidt det er behov for komplementerende analyser som grunnlag for 

det videre arbeidet med dobbeltsporet. 
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3 Vurdering av resultatene 

Gjennomgangen av rapportene basert på de 4 resultatfaktorene beskrevet i forrige kapittel 

(etterspørselseffekt, trafikantnytte, endring i billettinntekt og endring i transportarbeid), er 

presentert i sin helhet i vedlegget til dette notatet. Innledningsvis i dette kapittelet vil vi 

presentere viktige resultater fra denne gjennomgangen. Formålet er å få en systematisk 

oversikt over hvordan rapportene har analysert tilbudsforbedringene på Jærbanen. Vi vil 

fokusere på hvilke påvirkningsfaktorer og endringer i rammebetingelsene som det er tatt 

hensyn til og som kan påvirke etterspørselen etter togreiser. Deretter vil vi vurdere hvilke av 

disse analysene og resultatene som bør være med i det videre planarbeidet for Jærbanen.  

Rapportene som er gjennomgått inkluderer konsepter hvor det er lagt inn tilbudsforbedringer 

på Jærbanen sør for Sandnes. Det som i stor grad skiller konseptene fra hverandre er under 

hvilke forutsetninger analysene er gjort. For eksempel er noen analyser gjennomført for å 

avdekke etterspørselseffekten basert på tilbudsendringene alene, slik at øvrige faktorer som 

befolkningsvekst, vegnettet og øvrig kollektivtransport holdes uendret. Andre analyser derimot 

endrer også disse faktorene for å få et bilde hvordan disse endringene påvirker etterspørselen 

etter togreiser på Jærbanen. Dette fører til at vi på den ene siden har flere analyser som 

fremstår som supplerende, samtidig som det gir utfordringer i å sammenligne, for å se om 

resultatene trekker i samme retning.  
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Tabell 3.1 Sammenstilling av forutsetninger i transportmodellkjøringene 

 SUP Sørlandsbanen - 
Fase 1 

Utviklingsplan for 
Jærbanen 

KVU Nord-Jæren Dobbeltspor på Jærbanen 

Modellverktøy: RTM Vest 
Modellversjon 

RTM Vest  
Modellversjon 1.3 

DOM_Nordjæren 
Modellversjon 

DOM_Nordjæren 
Modellversjon 3.0.225 
( i tillegg til beregninger 
med UA-modellen) 

Publiseringsår 2010/2011 2009 2009 2013 

Analyseår: 2040 2014 2043 2030 

Modellområde Tilsvarende SVV region 
vest 

Tilsvarende SVV region 
vest 

19 kommuner, alle 
kommuner i Rogaland 
fk sør og øst for 
Boknafjorden 

18 kommuner 

Analyseområde Sørlandsbanen på 
strekningen Nordagutu 
– Stavanger. 
Arendalsbanen 

Analyseområdet er 
strekningen mellom 
Egersund og Stavanger og 
de nærliggende områder 
som kan omfattes av 
endret togtilbud, inkludert 
Ålgårdbanen. 

Jæren Influensområdet til 
Jærbanen  

Befolkning og 
areal: 

Ingen endringer i 
modellen 

Ingen endringer i modellen Justert iht. 
arealbruksalternativet 
Konsentrert fra KVU 
Jæren 

Ingen endringer i modellen 

Endring i 
kollektivtilbud 

 Det er ikke gjort 
endringer i tilbudet for 
øvrig 
kollektivtransport. 

Det er ikke gjort endringer 
i tilbudet for øvrig 
kollektivtransport. 

Omfattende endringer i 
analysescenariet.  

Endringer i et 
analysescenarie. Alle 
busslinjer som trafikkerer i 
samme område som 
Jærbanen for 20-min 
frekvens i hele 
driftsdøgnet 

Modellparametere: - - Standard fra RTM Vest - 

Kø: Ikke beskrevet Ikke vurdert Ny metode for å 
beregne forsinkelse for 
buss 

10 min økte køer i 
«Trafikkvekst med 
dobbeltspor, høyere 
hastighet og økte 
kostnader for bruk av bil» 

Parkeringskostnad: Ikke beskrevet Vurdert i GK-analyse, men 
ikke modellberegnet 

Uendret 20 kr økning i 
«Trafikkvekst med 
dobbeltspor, høyere 
hastighet og økte 
kostnader for bruk av bil» 

Bompenger: Ikke beskrevet Ikke vurdert Kun bomring holdes 
aktiv i 2043.  
0 – alternativ: 20 kr 
3A og 3B - 25/50 
øvrig/rush 

Ingen endringer i modellen 

Kapasitet på 
sporet: 

Nødvendig 
infrastruktur vurdert 
for scenariene. 

Nødvendig infrastruktur 
vurdert for scenariene. 

Nødvendig infrastruktur 
vurdert for scenariene. 

Ikke vurdert. 

Kapasitet om bord 
i toget: 

Ikke modellberegnet. 
Kapasitet i makstime 
vurdert. 

Ikke modellberegnet. 
Belegg er vurdert. 

Ikke modellberegnet. Ikke modellberegnet. 
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3.1 Konsekvens av tilbudsendringer på Jærbanen 

Fra Tabell 3.1 blir det tydelig at utvalget av transportmodellkjøringer er variert. Det er i 

utgangspunktet brukt to transportmodeller (RTM Vest og DOM_Nordjæren) og vi har fire 

forskjellige analyseår for effekten av tilbudsendringene på Jærbanen. De to eldste analysene er 

gjennomført med RTM for region Vest, mens det for de to nyeste analysene er benyttet en 

delområdemodell (DOM) som er et mindre utsnitt av Vest-modellen. Da de to første analysene 

forelå var det kun RTM Vest som forelå som en mulig modell. Bruk av en delområdemodell gjør 

det mulig å kalibrere modellen mer spesifikt for området en studerer, samtidig som et mindre 

modellområde forenkler både fremstillinger, kodearbeid og beregningstid. Uten noen 

inngående analyse er det vanskelig å vurdere om modellområde for delområdemodellen 

treffer bedre enn modellen for Vest. I perioden analysene er gjennomført har det også skjedd 

et stort arbeid med oppdatering og utvikling av selve modellrammeverket til RTM. Den eldste 

analysen er kjørt på versjon 1 av RTM-modellen, mens det for de siste analysene er benyttet 

versjon 3. 

Utover dette er det vesentlige forskjeller mellom transportmodellanalysene når det gjelder 

øvrige forutsetninger for analysene, spesielt med tanke på øvrige endringer i 

rammebetingelsene. For eksempel er formålet med analysen i «Utviklingsplan for Jærbanen» å 

analysere effekten av tilbudsendringene for tog isolert. Alle andre mulige endringer for 

eksempel i det øvrige kollektivtilbudet er holdt uendret. På den andre siden er 

tilbudsendringene for tog en av flere omfattende endringer i kollektivtilbudet i analysen i «KVU 

Nord-Jæren». Disse forskjellene vil vi komme tilbake til senere i rapporten.   

Tabell 3.1 gir oss en god oversikt over forutsetningene som ligger til grunn for 

transportmodellberegningene, og dermed et utgangspunkt for å vurdere hva resultatene gir av 

informasjon om konsekvensen av tilbudsendringer på Jærbanen. I kapittel 2.1 ble noen 

sentrale rammebetinglenser som påvirker etterspørselen etter togreiser kort beskrevet. I 

denne delen av notatet vil vi presentere resultatene fra transportmodellkjøringene opp mot 

disse rammebetingelsene. Inndelingen tar utgangspunkt i listen under. For hvert av punktene i 

listen vil vi, så langt det er mulig, gå gjennom de aktuelle rammebetingelsene. 

1. Analyse av tilbudsendringene isolert 

2. Endringer i arealbruken (fortetting osv.) 

3. Endringer i det øvrige kollektivtilbudet (buss osv.) 

4. Endringer i rammebetingelsene for bilbruk 

5. Analyser hvor flere av elementene over er inkludert 

Formålet er å få en oversikt over spennet av resultater som allerede foreligger, og vurdere 

hvorvidt disse er tilstrekkelige til å svare ut analysebehovet i prosjektet. 
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3.2 Analyse av tilbudsendringen isolert 

«Strekningsvis utviklingsplan for Sørlandsbanen – Fase 1» 

Denne rapporten tar utgangspunkt i å analysere tilbudsendringer på Jærbanen med bakgrunn i 

3 framtidige scenarier og er beregnet for året 2040. Tilbudsendringene er oppsummert i 

tabellen under. Tabellen er noe redigert fra vedlegget og vi har her tatt inn den faktiske 

frekvensen per time. 

Tabell 3.2 Togtilbud per scenario i Strekningsvis utviklingsplan for Sørlandsbanen - fase 1. Faktisk 
frekvens er trafikantenes opplevde frekvens når en tar hensyn til at de ulike linjene trafikkerer samme 
strekning. 

Togtilbud Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 Frekvens Faktisk 

frekvens 

Reisetid Frekvens Faktisk 

frekvens 

Reisetid Frekvens Faktisk 

frekvens 

Reisetid 

Egersund – Stavanger 
60 30 01:07 30 30 01:00 20 20 01:00 

Nærbø - Stavanger 60 30 00:35 30 15 00:33 20 10 00:33 

Sandnes – Stavanger 
30 15 00:15 15 7,5 00:15 10 5 00:15 

Oslo – Stavanger 
120 - 07:17 120 - 06:10 60 60 05:50 

 

For strekningen Stavanger – Nærbø betyr dette en betydelig økning i frekvensen både i 

scenario 2 og 3 når disse sammenlignes med scenario 1. Figuren under viser antall passasjerer 

om bord på toget på et representativt tellesnitt på delstrekningen Sandnes – Nærbø, og faktisk 

frekvens på mellom Stavanger og Nærbø. Siden antall passasjerer er for et tellesnitt vil det 

sannsynligvis være passasjerer som skal lenger sør enn Nærbø. Det gjør det vanskelig å gi et 

riktig estimat på reisende mellom Stavanger og Nærbø. Samtidig representerer grafen for 

frekvensen kun lokaltog, mens antall passasjerer også inkluderer reisende med regiontog. 

  
Figur 3.1 Antall passasjerer over utvalgte tellesnitt fra rapporten Strekningsvis utviklingsplan for 

Sørlandsbanen - fase 1 
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Den relative endringen i etterspørselseffekten virker ikke stor sammenlignet med 

frekvensøkningen. Resultatene viser et gjennomsnittbilde over døgnet, men det er behovet i 

makstimen som er dimensjonerende. For å avdekke hvorvidt tilbudsendringene i scenariene er 

tilstrekkelige til å dekke dette behovet vurderer også rapporten det relative belegget i 

makstimen. Et relativt belegg på 1 tilsier at tilbudet tilsvarer etterspørselen. En verdi over 1 

tilsier at det er kapasitetsmangel, og under 1 tilsier at det ledig kapasitet. Tabellen under viser 

det relative belegget i scenariene. 

Tabell 3.3 Relativt belegg (Jernbaneverket, 2010/2011, s. 32) 

 

Rapporten konkluderer med at det på lenger sikt sannsynligvis vil være nødvendig å 

dimensjonere lokaltogtilbudet et sted mellom scenario 1 og 2. 

Rapporten presenterer ikke resultater for billettinntekter, transportarbeid eller trafikantnytte.  

«Utviklingsplan for Jærbanen» 

Transportmodellberegningene som er gjennomført i rapporten «Utviklingsplan for Jærbanen» 

fokuserer på å vise etterspørselsendringene mellom de ulike scenariene som følge av kun 

endringer i togtilbudet.  

En fullstendig liste over tilbudsendringene som analyseres er beskrevet i vedlegget, og tabellen 

under gir en oversikt over endringene i lokaltogtilbudet. For strekningen sør for Sandnes er 

endringene i scenario 2 en fordobling av frekvensen fra 60 minutter for toglinjene Stavanger – 

Nærbø og Stavanger – Egersund. Dette gir reisende mellom Stavanger – Nærbø en reell 

frekvens på 15 minutter. Reisetiden fra Stavanger til Nærbø øker med 1 minutt, men reduseres 

med 10 minutter til Egersund sammenlignet med scenario 1. I scenario 3 økes frekvensen på 

begge toglinjene til 20-minutters frekvens. For reisende til Nærbø betyr det avganger hvert 10 

minutt fra Stavanger mot hver halvtime i scenario 1, men fortsatt med 1 minutts økt reisetid. 

For reisende til Egersund gir det to ekstra avganger sammenlignet med scenario 1 og 12 

minutter redusert reisetid.  
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Tabell 3.4 Lokaltogtilbud på Jærbanen 

 

Figuren nedenfor viser årlige reiser på tellesnitt på strekningen. 

 

Figur 3.2 Årlige reiser på tellesnitt mellom Sandnes - Ganddal og Bryne - Nærbø 

Fra Figur 3.2 ser vi at veksten fra trendscenariet (scenario 1) er betydelig sør for Sandnes i 

scenario 2, men at forskjellen mellom scenario 2 og 3 ikke er like stor. Disse resultatene bør 

likevel vurderes kritisk. I rapporten påpekes det at formålet med analysen er å vurdere 

etterspørselseffekten isolert. Dermed blir viktige endringer i de øvrige rammebetingelsene 

holdt utenfor. Dette gjelder blant annet vegprosjekter lenger fram i tid enn analyseåret 2014, 

endret kollektivtilbud som følge av KVU for transportsystemet på Jæren og planlagt 

arealutvikling (Jernbaneverket, 2009, s. 39). Slike endringer i rammebetingelsene for 

kollektivtransporten generelt vil påvirke reisestrømmene med kollektivtransport, herunder 

tog, i lang tid.  

Etterspørselseffekten alene gir ikke nok informasjon for å vurdere hvorvidt dobbeltsporet bør 

bygges. Dette spørsmålet drøftes i den samfunnsøkonomiske analysen, som baserer seg på 

resultater fra transportmodellkjøringene. I den foreliggende rapporten hverken drøftes eller 

presenteres resultater for trafikantnytte eller endringer i trafikkinntektene. Når det gjelder 

kostnadssiden presenteres resultater for operatørkostnadene. Denne resultattabellen er tatt 

inn i sin helhet i vedlegget. Figur 3.3 under oppsummerer disse resultatene. Vi kan se at 

operatørkostnadene omtrent dobles fra scenario 1 til 2, og er tre ganger så store i scenario 3 

sammenlignet med scenario 1. Dessverre viser ikke rapporten resultater for trafikkinntekter 

eller noe om endringer i tilskuddsnivået, slik at resultatene har begrenset verdi isolert sett.  

Grunnrutetilbud Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Endestasjon i () gjelder for scenario 3 Frekvens Reisetid Frekvens Reisetid Frekvens Reisetid 

Stavanger - Sandnes (Ålgård) 30 00:15 15 00:26 10 00:27 

Stavanger - Nærbø (Varhaug) 60 00:35 30 00:36 20 00:36 

Stavanger - Egersund 60 01:08 30 00:58 20 00:56 
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Figur 3.3 Avganger, rutekm og operatørkostnader fra Utviklingsplan for Jærbanen 

 

«Dobbeltspor på Jærbanen» 

I flere av scenariene forsøker denne rapporten å svare ut effekten av endringer i togtilbudet 

isolert, uten andre endringer i rammebetingelsene. Analyseåret er 2030 slik at det er beregnet 

en befolkningsvekst som vil påvirke nivået på resultatene, men den relative forskjellen mellom 

scenariene vil gi informasjon om etterspørselseffekten som følge av endringene i togtilbudet. 

Resultatene er ikke presentert for delstrekninger, men presenteres for strekningen under ett. 

 

 Figur 3.4 Antall togreiser per år på Jærbanen i 3 scenarier i 2030 
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Togtilbudet i de ulike scenariene er presentert under i Tabell 3.5.   

Tabell 3.5 Togtilbud i 3 scenarier fra rapporten "Dobbeltspor på Jærbanen" 

 2030 trend Dobbeltspor Høyhastighet 

Tur/retur Tidsbruk Frekvens Redusert tid Frekvens Redusert tid Frekvens 

Oslo - Stavanger 8:30 360 -11 360 -20 360 

Kristiansand - Stavanger 2:55 360 -11 360 -20 360 

Egersund - Stavanger 1:08 60 -11 20 -20 20 

Nærbø - Stavanger 0:37 60 -6 20 -12 20 

Sandnes - Stavanger 0:17 30 -2 20 -2 20 

 

Vi ser at den etterspørselseffekten er størst ved tilbudsendringene i scenariet «Dobbeltspor i 

dagens trasé». Tilbudsendringene er størst for strekningen sør for Sandnes, hvor Nærbø og 

Egersund får avganger hvert 20-minutt, som også betyr at Nærbø får en avgang hvert tiende 

minutt. Den ytterlige effekten av redusert reisetid i scenariet «Høyhastighet» gir en økning på 

400 000 reiser per år sammenlignet med scenariet «Dobbeltspor i dagens trasé», som er en 

økning på 5,6 %.  

Trafikantnytten, endring i billettinntekt og transportarbeid er ikke presentert i rapporten.  

Oppsummering 

Scenariene som er presentert i dette avsnittet fokuserer på hvilke effekter endringer i 

togtilbudet på Jærbanen får når dette analyseres isolert fra det øvrige transportsystemet. Av 

resultatfaktorene er det i hovedsak kun etterspørselseffekten som presenteres. Som det pekes 

på i rapporten «Utviklingsplan for Jærbanen» bør disse resultatene analyseres kritisk. Siden 

endringer i rammebetingelsene for det øvrige transportsektoren i analyseområdet ikke er 

forsøkt estimert, utelates viktige faktorer som har en påvirkning på etterspørselen etter 

togreiser. 

1.1 Endringer i arealbruk 

Det er kun rapporten «Dobbeltspor på Jærbanen» som inneholder en vurdering av hvordan en 

mer konsentrert arealbruk påvirker etterspørselen etter togreiser på Jærbanen. Analysen er 

ikke basert på transportmodellverktøy, men ved hjelp av GIS (kartbasert analyseverktøy). 

Utgangspunktet for analysen er å vurdere konsekvensene av en økning i antall bosatte på 10 % 

i eksisterende boligarealer og avsatt arealer fra kommunedelplanene.  Tabellen under viser 

fortettingspotensialet innenfor 1000 m og 2000 m fra stasjonene langs Jærbanen. 
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Figur 3.5 Potensialet for fortetting innenfor 1000 m og 2000 m fra stasjonen (Nesse, L. S., Haug, T. W., & 
Norheim, B. (2013), s. 29) 

Oppsummert finner rapporten at det er mulig å øke markedsgrunnlaget rundt stasjonene og i 

rimelig «mateavstand» til stasjonene med mellom 24 000 og 30 000 innbyggere (Nesse, Haug, 

& Norheim, 2013). Etterspørselseffekten av en slik fortetting er en potensiell økning på mellom 

1,7 og 2,1 millioner flere reiser per år. Laveste anslag tar kun hensyn til økningen i bosatte 

innenfor 1000 m og øverste anslag inkluderer også nye bosatte innenfor 1000 – 2000 m fra 

stasjonen. I figuren under ser vi at et scenario med økt hastighet og fortettingen kan mer enn 

doble antall reiser med Jærbanen per år. 

 

Figur 3.6 Antall togreiser per år på Jærbanen i 2030 

Da rapporten oppgir at dette er grove anslag bør disse resultatene behandles varsomt. Det gir 

likevel en god pekepinn på fortettingspotensialet rundt Jærbanen. I forhold til behovet for 

dette prosjektet blir denne følsomhetsanalysen noe overordnet. Det er vanskelig å utlede 

hvordan dette påvirker etterspørselen på et mer detaljert nivå langs Jærbanen. Dette vil være 

viktig dersom også de øvrige resultatfaktorene skal beregnes. 



 
Videreutvikling av dobbeltsporet på Jæren -  

Kvalitativ vurdering av gjennomførte transportanalyser  
 

 Urbanet Analyse notat 70/2014 13 

1.2 Endringer i det øvrige kollektivtilbudet 

Ett av scenariene i rapporten «Dobbeltspor på Jærbanen» inkluderer et endret busstilbud. 
Endringene som ble gjort i transportmodellberegningene er at alle busslinjer (uavhengig av 
type) fikk 20-minutters frekvens gjennom hele driftsdøgnet. Som rapporten også påpeker så vil 
dette føre til at busslinjer, som for eksempel regionale linjer som konkurrerer med togtilbudet, 
får økt tilbudskvalitet. Dette reflekteres også i etterspørselseffekten etter togreiser når det 
endrede busstilbudet legges til grunn.  
 

 
Figur 3.7 Antall togreiser per år på Jærbanen i 2030 

Sammenlignet med scenariet «dobbeltspor med høy hastighet» reduseres antall togreiser med 
0,5 millioner reiser per år. For kollektivtransporten totalt øker antall reiser med dobbelt så 
mye som de andre analysescenariene i rapporten.  

Denne analysen blir relativt grov i forhold til å vurdere potensialet av bedre samordning av tog 
og buss for de reisende. Dette er også påpekt i rapporten. Likevel gir resultatene en verdifull 
pekepinn på viktigheten av å også se kollektivtransport under ett når det planlegges 
tilbudsutvidelser for en kollektivtransportform.  

1.3 Endringer i rammebetingelsene for bilbruk 

I rapporten «Dobbeltspor på Jærbanen» erdet gjennomført en følsomhetsanalyse av hvordan 

endringer i rammebetingelsene for bil kan påvirke konkurranseevnen til kollektivtrafikken 

generelt. Denne følsomhetsanalysen er ikke modellert direkte, men GK-resultater fra 

modellberegningene benyttes som utgangspunkt for analysen. Analysene og resultatene 

presenteres i kart i kapittel 3.4 i rapporten. Kort oppsummert viser denne analysen at 

konkurranseevnen til tog er god på de lengre reisene. Videre viser resultatene at 

markedspotensialet for Jærbanen vil avhenge hvordan rammebetingelsene endrer seg på 

vegsiden. Økte køer på vegene og økt knapphet av parkeringsplasser vil kunne bidra til å øke 

togets markedsandeler (Nesse, Haug, & Norheim, 2013).  
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1.4 Analyser hvor flere elementer er inkludert 

I trafikkberegningene for KVU Nord-Jæren inngår tilbudsendringene på jernbanen i en større 

analyse av flere «simultane» endringer i transportsystemet i området. Analyseåret er 2043 så 

nivået på antall reiser inkluderer også en befolkningsvekst. Disse endringene er blant annet 

endringer i vegsystemet både for bil og kollektiv og omlegging og styrking av busstilbudet. Det 

betyr at etterspørselsendringer etter togreiser påvirkes av et spesielt sett med forutsetninger 

som i prinsippet må være tilstede for at resultatene skal kunne benyttes. Dette gjelder 

selvfølgelig også resultatene fra de øvrige transportmodellkjøringene, men i denne analysen er 

det relativt store endringer i rammebetingelsene for alle transportformene. Det er et åpent 

spørsmål om disse endringene blir gjennomført, men en KVU-analyse ville ikke gi merverdi 

dersom ikke alle tiltak ble analysert. 

Konseptet som er av størst interesse for dette prosjektet er buss- og jernbanebaserte, eller 

konsept 3A, som ble vedtatt videreført i den videre planleggingsprosessen 

(Samferdselsdepartementet, 2013). Informasjonen om endringene i togtilbudet er 

sparsommelig og presentert i vedlegg 1. De påfølgende sitatene er fra KVU-dokumentet og skal 

gi en kontekst for jernbanen (Rogaland Fylkeskommune, 2009, s. 59). 

«Satsing på jernbanen med utgangspunkt i etableringen av dobbeltsporet. Konseptet innebærer en 
utnyttelse av kapasitet på dobbeltsporet med frekvensøkning ut over det som ligger i 0-konseptet. Utvidelse 
av dobbeltspor for jernbane også sør for Sandnes med tilrettelegging for høyere frekvens til Bryne/Nærbø er 
en del av konseptet. 
 
Satsingen på buss begrunnes med kostnadseffektivitet og fleksibiliteten i å kunne utvikle og tilpasse deler av 
kollektivtilbudet. Det forutsettes tunge investeringer i infrastruktur for buss i definerte hovedakser for buss 
for å gi grunnlag for etablering av bedre kvalitet i kollektivtilbudet og mest mulig sømløse nettverkseffekt 
mot jernbanen, som sikres ved direkte korrespondanse og/eller høy nettverksfrekvens.» 

 

Sammenlignet med «dagens togtilbud» dobles frekvensen både i og utenfor rush på 

togproduktet Stavanger – Sandnes (fra 4 til 8 ganger i timen) og togproduktet Stavanger – 

Nærbø (fra 2 ganger til 4 ganger i timen). På strekningen Stavanger – Egersund økes tilbudet 

utenfor rush med en avgang i timen som gir to avganger både i og utenfor rush. Det er ikke 

beskrevet om det er frekvens per togprodukt eller faktisk frekvens2 det er tatt utgangspunkt i. I 

denne analysen har vi tatt utgangspunkt i det første. Det er ikke beskrevet om det er gjort 

endringer i reisetiden, men i KVU-dokumentet er følgende endringer i stoppmønsteret 

beskrevet, nye lokaltogstopp på Norestraen og Sørbø og nytt krysningsspor mellom Ganddal 

og Klepp stasjon.   

  

                                                           
2
 Faktisk frekvens er trafikantenes opplevde frekvens når en tar hensyn til at de ulike linjene trafikkerer 

samme strekning. 
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Tabell 3.6 Togtilbud i referanse og analysekonsept i KVU 

 2043 referanse 2043 konsept 3A Buss og 
jernbanebasert utvikling 

Strekning Tilbud i rush/lav-periode Tilbud i rush/lav-periode 

Stavanger – Sandnes 4/4 8/8 til Ganddal 

Stavanger – Nærbø 2/2 4/4 

Stavanger – Egersund 2/1 2/2 

 

Etterspørselseffekten presenteres som endringer i påstigende, passasjerkilometer og 

vognkilometer. Resultatene er ikke brutt ned på delstrekninger langs jernbanen, men som 

modellområdet samlet.  

 

Figur 3.8 Resultater for tog fra trafikkberegninger KVU 

Etterspørselseffekten på 8 prosent per dag3 virker lav sammenlignet med økningen i frekvens 

og tilsvarende tilbudsendringer i andre beregninger. En mulig forklaring er at tilbudet allerede 

er veldig godt i trendscenariet, slik at økningen i tilbudet blir for stor i forhold til 

etterspørselen. Siden det er mange endringer som modelleres samtidig er det vanskelig å 

fastslå hva det er som har størst innvirkning på etterspørselen etter togreiser.  

Resultater for billettinntekter og trafikantnytte er hentet fra vedleggsrapporten EFFEKT-

beregning KVU Jæren (Thorenfeldt, 2012) og presentert i vedlegget til dette notatet.  

                                                           
3
 Det antas at det er ÅDT som er benevning. 
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3.3 Hvilken informasjon gir transportanalysene 

Oppsummeringen av resultatene ovenfor viser at det er gjort en rekke forskjellige analyser 

over det samme temaet, forbedring av togtilbudet på Jærbanen som krever videre utbygging 

av dobbeltsporet sør for Sandnes. Antallet scenarier som beregnet med ulike forutsetninger, 

både når det gjelder transportmodeller og rammebetingelser, gjør at det til en viss grad er 

mulig å avdekke hvordan de forskjellige rammebetingelsene påvirker etterspørselen etter 

togreiser.  

Etterspørselseffekten 

Etterspørselseffekten i de forskjellige analysene er presentert på forskjellige nivåer, enten det 

er over et tellesnitt eller hele Jærbanen og døgntrafikk eller årstrafikk. Ideelt sett vil vi 

sammenligne etterspørselseffekten av de forskjellige tilbudsendringene opp mot hverandre, 

men forskjeller i hvordan antall reisende fremstilles gjør dette utfordrende. Rapportene 

«Strekningsvis utviklingsplan for Sørlandsbanen» og «Utviklingsplan for Jærbanen» 

presenterer resultatene over tellesnitt og endringen fra basis-scenariene i analysårene til 

første analysescenario er likt for begge rapportene. Den faktiske frekvensen dobles på alle 

delstrekningene. Figuren under viser etterspørselseffekten mellom basis-scenariene og 

analysescenariene for begge rapportene. Tellesnittene er ikke de samme i begge rapportene, 

men dersom vi sammenligner tellepunktene på strekningen Stavanger – Sandnes i SUP 

Sørlandsbanen og Stavanger – Paradis i «Utviklingsplan for Jærbanen» ser vi at disse er 

omtrent like. Neste tellesnitt som til en viss grad kan sammenlignes er Sandnes – Nærbø og 

Bryne – Nærbø, men henholdsvis 27 % øning i etterspørselen og 42 % økning. Forskjellen 

mellom disse tellepunktene kan muligens tilskrives plasseringen av dem, men generelt virker 

det som om disse to rapportene ligger relativt nær hverandre med tanke på 

etterspørselseffekt. Noe av effekten kan også muligens tilskrives forskjeller i reisetid, men det 

er små forskjeller mellom scenariene i rapportene.  

 

Figur 3.9 Etterspørselseffekter fra SUP Sørlandsbanen og Utviklingsplan for Jærbanen 
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De to øvrige rapportene er ikke like enkle å sammenligne på grunn av at scenariene er ikke like 

sammenfallende. Det kan være verdt å merke seg at etterspørselseffekten fra KVU-

beregningene kun er på 8 % for hele Jærbanen, selv om strekningene Sandens – Stavanger og 

Stavanger – Nærbø får en dobling av frekvensen. Tilbudet i referansen er relativt godt og øker 

relativt mye i analysescenariet. Dette kan være en forklaring på hvorfor etterspørselseffekten 

virker lav, det vil si at mye av den potensielle effekten allerede er hentet ut i 

referansealternativet. Endringene på jernbanen virker ikke å være grundig forklart, og av alle 

rapportene har nok denne rapporten det minste fokuset på jernbane. På grunn av at denne 

rapporten inkluderer så mange endringer i analysen er det også vanskelig å stadfeste hvilke 

effekter det er som påvirker etterspørselen for togreiser. På den andre siden går denne 

rapporten lengst i å inkludere alle relevante endringer i rammebetingelsene for alle 

transportformer, og tar dermed i større grad hensyn til det øvrige transportsystemet rundt 

Jærbanen. 

Resultatfaktorer 

Tabellen under gir en oversikt over resultatene vi har funnet i de forskjellige rapportene. 

Formålet med tabellen er å undersøke hva vi har funnet svar på og hva det er som mangler i de 

rapportene som er gjennomgått. 

Tabell 3.7 Oversikt over resultatfaktorer fra rapportene 
 = Er dokumentert i rapporten 

X = Er ikke dokumentert i rapporten 

  

                                                           
4
 Er ikke vurdert, men er på nivå med rapporten «Utviklingsplan for Jærbanen»  

 SUP Sørlandsbanen 
- Fase 1 

Utviklingsplan for 
Jærbanen 

KVU Nord-Jæren Dobbeltspor på Jærbanen 

Modellverktøy: RTM Vest 
Modellversjon 

RTM Vest  
Modellversjon 1.3 

DOM_Nordjæren 
Modellversjon 
Modellversjon 

DOM_Nordjæren 
Modellversjon  
UA-modellen 

Analyseår: 
2040 2014 2043 2030 

Modellområde Tilsvarende SVV 
region vest 

Tilsvarende SVV region 
vest 

19 kommuner, alle 
kommuner i Rogaland fk 
sør og øst for 
Boknafjorden 

18 kommuner 

Etterspørselseffekt     

Trafikantnytte X X X X 

Billettinntekter X X X X 

Transportarbeid X   X 

Kapasitet på sporet .   X4 

Kapasitet om bord 
i toget (inkludert i 
modellanalysen) 

X X X X 
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Hvilke resultater kan estimeres 

Av resultatene som mangler så vil det være mulig å gjøre grove estimater av disse basert på 

nøkkeltall. Enkelte av resultatene vil være enklere å estimere. Under følger et forslag til 

hvordan dette eventuelt kan løses. Dersom mer bakgrunnsmateriale kan hentes ut fra de ulike 

analysene vil resultatene kunne gjøres med detaljert, noe som vil bidra til å øke presisjonen og 

redusere usikkerheten. 

 Trafikantnytten kan estimeres, men krever at en har data om trafikantenes 

generaliserte kostnader. Som en tilnærming kan en gjøre et anslag på spart tid, ved å 

bruke forutsetningene som er dokumentert om kjøretider og redusert frekvens (som 

påvirker gjennomsnittlig reisetid). Dette vil kunne være en god tilnærming for de 

eksisterende togpassasjerene. For nye passasjerer som enten er nyskapt eller først og 

fremst som kommer fra konkurrerende transportmidler, er deres alternative reisemåte 

ukjent, noe som fører til at en ikke får målt størrelsen på forbedringen til disse 

trafikantene. 

 Billettinntekter kan estimeres ved å benytte et nøkkeltall for inntekter per reise. 

 Transportarbeidet kan beregnes ved hjelp av linjelengde og antall avganger i døgnet 

(frekvens og lengde på driftsdøgn). 

 Kapasitet om bord kan gjøres anslagsvis ved bruk av erfaringsdata, tellinger etc. som 

viser fordeling av reiser over døgnet. Et grovt anslag vil være å fordele rushreiser fra 

RTM-beregningene jevnt over alle avganger. 

Resultatene som ikke har vært avdekket i gjennomgangen av rapportene kan sannsynligvis 
hentes ut fra de opprinnelige transportmodellkjøringene. Det vil måtte vurderes om dette er 
hensiktsmessig i forhold til å gjennomføre nye analyser.  
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Hva konkluderer rapportene om en videreutvikling av Jærbanen 

Rapportene som vi gjennomgått varierer i hvilken grad de gir en konkret anbefaling av den 

videre utviklingen av Jærbanen. Dette kommer blant annet av om rapportene er ment som et 

selvstendig beslutningsdokument, eller om de benyttes som grunnlag inn i andre rapporter. 

Dette er viktig å ha som utgangspunkt for de konklusjonene som er trukket ut nedenfor.  

 Konklusjonen fra den strekningsvise utviklingsplanen for Sørlandsbanen 

(Jernbaneverket, 2010/2011) anbefaler at det arbeides videre med et konsept hvor 

togtilbudet økes til Nærbø og Egersund som krever videre utbygging av dobbeltsporet 

(optimalisert scenario som beskrevet i vedlegget, scenario 2). Konklusjonen er trukket 

på bakgrunn av målsettingene i prosjektet og de 3 scenariene med tilhørende 

tiltaksliste, kostnadsestimater og transportanalyser.  

 I rapporten «Transportanalyse for Utviklingsplan Jærbanen» (Jernbaneverket, 2009) 

gis det ikke en direkte anbefaling om hvilket scenario som bør ligge til grunn basert på 

modellanalysen. Det konkluderes likevel med at forskjellen i etterspørselseffekten 

mellom scenario 2 og 3 er for liten til å øke frekvensen utover det som ligger i scenario 

2 (ibid. s. 40). Scenario 2 krever dobbeltspor til Nærbø/Varhaug.  

 Rapporten «Trafikkberegninger KVU Jæren» (Meland, Thorenfeldt, & Malmin, 2012) 

gir ingen anbefalinger, men konkluderer med at buss og jernbanebasert utvikling gir 19 

% flere kollektivturer enn trendscenariet, som er det høyeste av samtlige scenarier. 

Her ligger det inne en utvidelse av dobbeltsporet til Bryne/Nærbø.  

 I rapporten «Dobbeltspor på Jærbanen» (Nesse, Haug, & Norheim, 2013) analyseres 

en videre utbygging av dobbeltspor til Egersund. Rapporten har ingen konklusjon på 

dette spørsmålet, men konkluderer med at dobbeltsporet kan ha et stort potensiale, 

men at dette potensialet avhenger av hvilke tiltak som gjennomføres på arealsiden, 

busstilbudet og bilbruk.  

Utdragene fra rapportene over viser at de er forsiktige med å trekke noen konklusjoner basert 

på analysene. I stedet gis det i stor grad anbefalinger om hvilke konsepter som bør utredes 

videre. Alle rapportene, med unntak av KVU-beregningene, dokumenterer relativt store 

etterspørselseffekter av de analyserte endringene i togtilbudet ved utbygging av dobbeltspor.  

For å gjennomføre disse endringene kreves en videre utbyggingen av Jærbanen. Basert 

resultatene kan det virke som om vi kan trekke en konklusjon om at Jærbanen bør forlenges, 

men etterspørselseffekten alene vil ikke være et tilstrekkelig grunnlag for å trekke en slik 

konklusjon. Selv om etterspørselseffekten er stor, kan tilbudet som må til for å få denne 

effekten også være uforholdsmessig stort. Eksempelvis så kan vi se av Figur 3.2 og Figur 3.3 

(side12) fra «Strekningsvis utviklingsplan for Sørlandsbanen – Fase 1», at selv om 

etterspørselseffekten er stor så er den relative endringen både i antall avganger og 

rutekilometer enda større. For å kunne avgjøre om dette er godt tiltak vil det måtte 

gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. I rapportene som er gjennomgått har vi ikke 

funnet et godt nok datagrunnlag til en slik analyse uten å gjennomføre videre beregninger med 

ytterligere datamateriale.  
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3.4 Anbefaling for videre analyser 

Gjennomgangen av rapportene viser at ingen av dem fullt ut gir svar på de fire 

resultatfaktorene etterspørselseffekt, trafikantnytte, billettinntekter og endring i 

transportarbeid. Blant annet er ikke trafikantnytte5 beregnet eksplisitt for tog i noen av 

analysene. Det kan imidlertid finnes ytterligere grunnlagsmateriale som ikke er blitt vurdert i 

denne gjennomgangen som kan gi ytterligere informasjon. 

For de ytterligere faktorene som mangler er det antatt at disse kan estimeres. Av disse vil 

trafikantnytte være den mest usikre dersom en ikke mottar mer bakgrunnsdata enn det som 

foreligger i rapportene. 

For å konkludere om dobbeltsporet bør forlenges videre sørover, sett fra et 

samfunnsøkonomisk ståsted, vil det være nødvendig å gjennomføre en full 

samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket. For å kunne gjennomføre en slik analyse må flere av 

resultatfaktorene være på plass, enten fra transportmodellkjøringene eller estimert basert på 

de dataene som foreligger. Et slikt arbeid gjennomføres vanligvis i forbindelse med offentlig 

planlegging. Alle rapportene som er gjennomgått, foruten KVUen, konkluderer med at det 

enten er hensiktsmessig å videreføre dobbeltsporet, eller at dobbeltsporet vil ha stor 

etterspørselseffekt, gitt at det legges opp til en målrettet satsing. KVUen legger til grunn at 

dobbeltsporet videreføres. Oppsummeringen i Tabell 3.7 viser at det vil være nødvendig å 

estimere flere av de nødvendige grunnlagsdataene, noe som vil redusere nøyaktigheten for 

analysen. Rapportene gir også kun et utdrag av de dataene som i de fleste tilfeller er 

tilgjengelige fra transportmodellkjøringer. 

Om en skal benytte seg av de eksisterende analysene, eller gjennomføre nye analyser vil 

avhenge av: 

 Hvilket presisjonsnivå resultatene skal være på 

 Hvor nærme driftskonseptene er konseptene som det i dag er aktuelle å analysere 

 Hvor enkelt det er å skaffe ytterligere bakgrunnsdata fra de eksisterende analysene 

Dersom ressursbruk skal legges tyngst vekt, antas det at det vil kunne være mest besparende å 

forsøke å estimere faktorene gitt de allerede foreliggende analysene. Dette medfører en risiko 

dersom en ikke klarer å hente ut alle nødvendige data.  

Nye analyser vil på den andre siden være noe mer tidkrevende, men vil gi økte muligheter for å 

spesialtilpasse analysen, samt i større grad å tilrettelegge de ønskede faktorene og nivåene på 

dem etter det man ønsker.  

Vi har ikke kunnet avdekke om det er gjort vurderingen av om dobbeltsporet bør bygges i 

dagens trasé eller i en ny. I rapportene virker det som om transportmodellkjøringene har tatt 

utgangspunkt i dagens trasé med varierende endringer i stasjonsstruktur. Hvorvidt det er mulig 

                                                           
5
 For KVU-en er det gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse ved hjelp av EFFEKT, men denne er for 

hele transportsystemet samlet. 
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å utvide enkeltsporet i dagens trasé er et jernbaneteknisk spørsmål. Dersom det foreligger 

informasjon om at en annen trasé er mer realistisk, vil dette kunne påvirke resultatfaktorene 

fra transportmodellkjøringene. For eksempel vil en endret stasjonsstruktur treffe markedet 

annerledes som igjen kan påvirke etterspørselen. I et slikt tilfelle vil det være nødvendig å 

gjennomføre nye transportanalyser. 
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I. Vedlegg: Gjennomgang av rapportene 

I dette vedlegget vil presenteres de viktigste funnene fra de rapportene som er gjennomgått. 

Formålet er å kortfattet sammenstille og presentere funnene fra rapportene som skal legge 

grunnlag for den kvalitative vurderingen. 

Rapportene som er gjennomgått er, 

1. Jernbaneverket (SUP Sørlandsbanen - Fase 1, 2010/2011) 
2. Jernbaneverket (Utviklingsplan for Jærbanen, vedlegg 1, 2009) 
3. SINTEF A23144 (KVU Nord-Jæren, 2012)  
4. Urbanet Analyse (Dobbeltspor på Jærbanen, 2013) 

 

I tillegg er rapportene listet opp under brukt til å innhente bakgrunnsinformasjon. 

1. SINTEF A23320 (Effekt-beregning KVU Jæren)  

2. Norconsult (SUP Fase 0 – Modellberegninger for effekter i persontransportmarkedet – 

virkninger av rutekonsepter år 2040) 

Strekningsvis utviklingsplan for Sørlandsbanen – fase 1 

Jernbaneverkets (2010/2011) rapport «Strekningsvis utviklingsplan for Sørlandsbanen – fase 

1» inngår i en strekningsvis utviklingsplan for Sørlandsbanen som er delt inn i to faser. Fase 1, 

som har resultert i denne rapporten, skal gi et forslag for overordnet strategi for 

Sørlandsbanen frem mot 2040.  

Tilnærmingen til denne rapporten er å utarbeide et forslag for en optimal strategi på bakgrunn 

av valgte scenarier for utviklingen fram mot 2040. Med utgangspunkt i disse scenariene, og 

tilhørende transportmodellkjøringer og kostnadsestimater, utvikler Jernbaneverket et optimalt 

scenario som viser den ønskede infrastrukturen med tilhørende driftskonsept (Jernbaneverket, 

2010/2011).  

Utgangspunktet for modellkjøringene er 3 scenarier som vist i tabellen nedenfor. Scenario 1 er 

basis scenariet for 2040. I scenario 2 og 3 er det planlagt utbygd dobbeltspor hele strekningen 

Sandnes – Egersund. Stoppmønsteret holdes uendret fra i dag.  
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Tabell I.1I.2 Driftskonsept for strekningen (avganger er per retning per døgn) 

Togtilbud Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 Avganger Frekvens Reisetid Avganger Frekvens Reisetid Avganger Frekvens Reisetid 

Nærbø - Stavanger 16 60 00:35 32 30 00:33 48 20 00:33 

Oslo – Stavanger 
8 120 07:17 8 120 06:10 16 60 05:50 

Oslo – Kr.sand 
- - 04:10 - - 03:20 - - 03:00 

Kr.sand – Stavanger - - 02:57 - - 02:40 - - 02:40 

Egersund – Stavanger 
16 60 01:07 32 30 01:00 48 20 01:00 

Sandnes – Stavanger 
32 30 00:15 64 15 00:15 96 10 00:15 

Alnabru – Ganddal 
6 200 - 10 120 - 20 60 - 

 

Basert på analysen av disse konseptene skal Jernbaneverket i den foreliggende rapporten 

utarbeidet et optimalisert scenario. Dette skal være «kjørbart» og være grunnlag for en 

revidert transportanalyse (Jernbaneverket, 2010/2011, s. 8). 

Tabell I.3 Togtilbud på Jærbanen i optimalisert konsept (avganger er per retning per døgn) 

 Avganger Frekvens Reisetid Merknad 

Nærbø - Stavanger 32 30 00:35  

Oslo – Stavanger 8 120 06:10 Innsatstog morgen + ettermiddag 

Oslo – Kr.sand 2 - 03:20 Innsatstog morgen + ettermiddag 

Kr.sand – Stavanger 2 - 02:40  

Egersund – Stavanger 32 30 00:58  

Sandnes – Stavanger 64 15 00:15  

Alnabru – Ganddal 10 120 08:30  

Forutsetninger for transportmodellkjøringene 

Transportmodellberegningene er gjennomført i Nasjonal- og Regional Transportmodell 

(NTM/RTM). Det fremkommer ikke direkte av rapporten hvilke forutsetninger som er lagt til 

grunn for transportmodellen. På side 8 i rapporten vises det til at prosjektet i fase 1 fikk 

overlevert 3 scenarier med tilhørende transportmodeller og kostnadsestimater som ble 

bearbeidet videre i prosjektet. Grunnlaget for de overleverte scenariene er ikke presentert i 

denne rapporten, disse stammer fra arbeidet med Norconsult sin rapport «Modellberegninger 

for effekter i persontransportmarkedet – virkninger av rutekonsepter år 2040» (Voldmo, 

Vingan, & Brandal, 2010). Det er likevel forskjeller mellom scenariene i rapportene når det 

gjelder ruteopplegget, og det er uklart om det er gjort andre forutsetninger som for eksempel 

endringer i befolkning og areal i Jernbaneverkets rapport. Det gjør at det er krevende å fylle ut 

tabellen under. 
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Tabell I.4 Oversikt over forutsetninger for transportberegningene 

Faktor  

Modellverktøy: RTM Vest  

Analyseår: 2040 

Modellområde Region Vest 

Analyseområde Sørlandsbanen (Nordagutu – Stavanger) og Arendalsbanen 

Befolkning og areal: Norconsult: Benyttet SSBs MMMM scenario (2008) for befolkningsutvikling på overordnet 
nivå. Enkelte endringer/Justeringer i SSB dataene er gjennomført i regi av NTP 
transportanalyser i demografi- og sonedatafilene i transportmodellen.  

Modellparametere: - 

Kø/trengsel: - 

Parkering: - 

Bompenger: - 

 

I Norconsult sin rapport legges det til grunn at vegnettet tilsvarer det som ble benyttet i 

«Beregning 3» i Klimakur-2020. Busstilbudet er holdt konstant på dagens nivå og det er ikke 

gjort endringer i båttilbudet i prognoseperioden. I jernbaneverkets rapport fremkommer det 

ikke om det er gjort andre endringer i det øvrige transporttilbudet. 

Etterspørselseffekt og endring i transportarbeid 

Effekten av det økte tilbudet presenteres i rapporten som antall passasjerer per døgn om bord 

på togene over et representativt tellesnitt på de forskjellige delstrekningene. Figuren nedenfor 

er hentet fra rapporten (Jernbaneverket, 2010/2011, s. 30). Linjene i figuren viser antall 

passasjerer per døgn (ÅDT) på et representativt snitt på delstrekningen og leses på den høyre 

aksen. De fargede søylene viser totalt antall avganger per døgn på strekningene, og leses på 

den venstre aksen.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Videreutvikling av dobbeltsporet på Jæren -  
Kvalitativ vurdering av gjennomførte transportanalyser 

 

 

26 Urbanet Analyse notat 70/2014 

Figur I.1 Antall reisende estimert for hovedstrekningene i modellberegningene 

 

Av figuren kan vi se at forskjellen i effekten mellom de forskjellige scenariene avtar når en 

beveger seg lenger sør på Jærbanen. Scenario 1 (sc1) er Basis2040 og er utgangspunktet for 

sammenligningen. Etter Nærbø, på strekningen Nærbø – Egersund, reduseres antall 

passasjerer om bord på togene til om lag halvparten i alle scenarier.  

Tabell I.5 Endring i antall avganger per time og etterspørselseffekt sammenlignet med scenario 1 

 Scenario 2 Scenario 3 

% endring fra Scenario 1 Avganger per 
time 

Passasjerer per 
døgn 

Avganger 
per time 

Passasjerer per 
døgn 

Stavanger - Sandnes 100 % 36 % 200 % 56 % 

Sandnes - Nærbø 100 % 27 % 200 % 47 % 

Nærbø - Egersund 100 % 14 % 200 % 33 % 

Egersund - Kristiansand 0 % 20 % 100 % 30 % 

Kristiansand - Oslo 0 % 15 % 100 % 24 % 

Tabellen ovenfor viser etterspørselseffekten av å øke frekvensen sammenlignet fra scenario 1 

(Basis2040). Når det gjelder antall avganger er disse hentet fra frekvenstabellen 

(Jernbaneverket, 2010/2011) og gjelder for en retning. Frekvensen er faktisk frekvens, altså at 

Stavanger – Sandnes betjenes av dette togproduktet, sammen med Stavanger – Nærbø og 

Stavanger – Egersund. Passasjertallene er hentet fra Figur I.1 ovenfor. Vi ser at 

etterspørselseffekten avtar med avstanden til Stavanger. På strekningene sør for Sandnes er 

etterspørselseffekten størst mellom Sandnes og Nærbø og mer moderat sammenlignet med 

økningen i antall avganger mellom Nærbø og Egersund. Rapporten påpeker at «Markedet 

reagerer relativt lite sett ganske lite i forhold til de kjøretidsreduksjoner og frekvensøkninger 

som er lagt til scenario 2 og 3 i forhold til scenario 1» (Jernbaneverket, 2010/2011, s. 30). 
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Optimalisert scenario 

Ifølge rapporten samsvarer frekvensene i det optimaliserte scenariet godt med anbefalingene i 

Utviklingsplan for Jærbanen (Jernbaneverket, 2010/2011, s. 33). Denne rapporten vil også bli 

gjennomgått i dette notatet.  

Trafikantnytte 

Ikke presentert i rapporten. 

Endring i billettinntekt 

Ikke presentert i rapporten. 

Region- og fjerntogstrekninger 

De lange reisene over 10 mil er beregnet i den nasjonale transportmodellen NTM5. For 

Sørlandsbanen er den viktigste endringen på strekningen Stavanger – Oslo er at fjerntogene 

kjører via Vestfold og Grenland, noe som gir en reisetidsgevinst på 50 minutter. Denne 

reistidsgevinsten kommer i stor grad av at fjerntogene kjøres via Vestfoldbanen og en 

ferdigbygget Grenlandsbane. Etterspørselseffektene viser seg i beregningene å være moderate 

(15 % i scenario 2 og 24 % i scenario 3). I rapporten påpekes det at resultatene ikke virker å 

være rimelige for disse strekningene, og at årsaken til dette (feil inngangsdata, beregninger i 

modellen eller bearbeiding av resultatdata) må undersøkes nærmere (Jernbaneverket, 

2010/2011, s. 30). Det er også vanskelig å skille i resultatene hvor stor del av 

etterspørselseffekten kan tilskrives endringer på Jærbanen kontra øvrige endringer på 

strekningen. 

Kapasitet 

Rapportens kapittel 6 (Jernbaneverket, 2010/2011, s. 28) gir en oversikt over 

infrastrukturtiltakene som må på plass for at scenarienes kapasitets- og kjøretidsmål skal nås. 

Uti fra denne vurderingen kan vi fastslå at det er gjort en grundig gjennomgang av 

forutsetningen for at infrastrukturen har tilstrekkelig kapasitet. 

Når det gjelder kapasiteten om bord i togene fremgår det ikke av rapporten om det er 

hensyntatt i transportmodellkjøringene. I rapporten presenteres en analysen av relativt belegg 

i dimensjonerende retning i makstimen. Relativt belegg er en metode som skal ta hensyn til at 

etterspørselen varierer i løpet av dagen, og tar utgangspunkt i reiser og frekvens i makstimen. 

For en nærmere gjennomgang av metoden henviser vi til side 30 i rapporten (Utviklingsplan for 

Jærbanen, vedlegg 1). Tabellen under viser resultater fra denne analysen. 
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Tabell I.6 Relativt belegg 

 

Et relativt belegg på 1 tilsier at tilbudet tilsvarer etterspørselen. En verdi over 1 tilsier at det er 

kapasitetsmangel, og under 1 tilsier at det ledig kapasitet (Jernbaneverket, 2010/2011, s. 30). 

På bakgrunn av resultatene i tabellen konkluderer rapporten med at scenario 1 har tilstrekkelig 

frekvenser, men at det på sikt kan være realistisk med et tilbud som er dimensjonert 

tilsvarende et sted mellom scenario 1 og 2.   
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Utviklingsplan for Jærbanen – vedlegg 1 

Jernbaneverkets (2009) rapport «Utviklingsplan for Jærbanen» er en detaljert analyse av 

infrastrukturen og drift av jernbanen på Jærbanen. Bakgrunnen for rapporten er «[…] en 

markedsanalyse for «Utviklingsplan Jærbanen» som vurderer persontogtilbud på strekningen 

Egersund- Stavanger. Målet er å vise en strategi for trinnvis utvikling av Jærbanen og hvilke 

investeringer som skal til for å oppnå valgt strategi. Det vurderes ikke tiltak på andre baner, 

men trafikk til/fra andre baner skal tas hensyn til i kapasitets-, trafikk- og 

lønnsomhetsvurderinger» (Jernbaneverket, 2009, s. 2). 

Utgangspunktet for analysen er 3 alternative utviklingsscenario. Tabellen under beskriver 

tilbudet i scenariene og basis2006. Rutetidene i tabellen indikerer tiden mellom start og 

endestasjon. Dette gir en utfordring når det gjelder å vurdere hvorvidt det er endringer i 

reisetiden mellom andre relasjoner i scenariene.  

Tabell I.7 Oversikt over togtilbud i de analyserte konseptene 

Grunnrutetilbud Basis 2006 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Endestasjon i () gjelder for 

scenario 3 Frekvens Reisetid Frekvens Reisetid Frekvens Reisetid Frekvens Reisetid 

Stavanger - Sandnes (Ålgård) - - 30 00:15 15 00:26 10 00:27 

Stavanger - Nærbø (Varhaug) 60 00:37 60 00:35 30 00:36 20 00:36 

Stavanger - Egersund 60 01:08 60 01:08 30 00:58 20 00:56 

Stavanger - Kr.sand - Oslo 8 per 

dag 
03:15 8 per dag - ? ? ? ? 

Ganddal - Alnabru 6 per 

dag 
- 7 per dag - 8 per dag 8 per dag 10 per dag - 

Øvrige endringer: 

-  

Ny lokaltogspendel: 
Stavanger – Sandnes 
Nye holdeplasser: 
Paradis og Gausel 

Forlenget pendel til 
Varhaug 
Ålgårdbane og 
forlenget pendel til 
Ålgård 
Noe raskere region- 
og lokaltog til 
Egersund 

Raskere region- og 

lokaltog til Egersund 

 

Forutsetninger for transportmodellkjøringene 

Det ligger en rekke sentrale forutsetninger for modellberegningene i denne rapporten som må 

avklares før vi går videre til resultatene. Rapporten oppsummerer dette på følgende måte 

(Jernbaneverket, 2009, s. 15). 

«Denne analysen har hatt fokus på togtrafikken, med nye stasjoner, nedlegging av 

gamle, nye togruter, endring av togruter. Fokuset har ikke vært på biltrafikken og 

busstrafikken. Det er ikke gjort endringer i vegnettet eller i andre kollektivruter. 

Modellen er kjørt med ett beregningsår (2014) for fremtidsscenariene. Utviklingen i 

etterspørsel (demografisk utvikling) og kollektivtilbud (bybane, kombibane) 
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forventes å bli stor, men vi har ikke forsøkt å beregne dette. Det er istedenfor sett 

på hva endringer i togtilbudet gir isolert» 

Transportmodellen som er benyttet er RTM Vest. Tabellen under sammenfatter andre sentrale 

forutsetninger. 

Tabell I.8 Oversikt over forutsetninger for transportberegningene 

Faktor  

Modellverktøy: RTM Vest (Modellversjon 1.3 av 8.10.2008) 

Analyseår: 2014 

Modellområde - 

Analyseområde Analyseområdet er strekningen mellom Egersund og Stavanger og de nærliggende 
områder som kan omfattes av endret togtilbud, inkludert Ålgårdbanen. 

Befolkning og areal: Arealutviklingen, som beskrives i Fylkesdelsplan og konseptvalgutredning, er ikke med i 
beregningen. 

Modellparametere: Ikke beskrevet 

Kø/trengsel: Ikke vurdert 

Parkering: Vurdert i GK-analyse, men ikke modellberegnet 

Bompenger: Ikke vurdert 

Resultater fra transportmodellkjøringene 

En utfordring som de fleste analyser som benytter transportmodeller er hvor godt resultatene 

fra analysen samsvarer med virkeligheten. I rapporten sammenlignes resultater fra 

modellberegningen med passasjerstatistikk for å avdekke hvorvidt modellen gir sannsynlige 

resultater. Tabellen under gir en oversikt over avviket mellom modellberegningene og 

statistikken (Jernbaneverket, 2009, s. 21).  
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I rapporten gjøres det også vurderinger om modellert trafikk med bil og buss, og det gjøres en 

samlet vurdering av hvorvidt modellen gjengir dagens trafikk. Det konkluderes med at det er 

en del avvik for jernbanen (Jernbaneverket, 2009). Totalt ligger avviket på 30 % for mange 

modellerte reiser og at det relative avviket øker med detaljeringsnivået for resultatene. For bil 

og buss er også avviket stort, med for få modellerte reiser. 

Etterspørselseffekt og endring i transportarbeid 

Tabellene nedenfor viser etterspørselseffekten av scenariene. Tabell I.9 gir en oversikt over 

effektene av endringene i togtilbudet i scenariene sammenlignet med Basis 2006. Av tabellen 

kan vi se at endringene gir betydelige etterspørselseffekter, spesielt over tellesnitt nær 

Stavanger og mellom Sandnes og Ganddal. En stor del av denne effekten kommer som følge av 

tilbudsforbedringen med dobbeltsporet som åpnet i 2009, men veksten fortsetter også ved økt 

frekvens i de øvrige scenario 2 og 3. Lenger sørover blir totaltallene en god del lavere, men den 

relative endringen for tellesnittet mellom Bryne og Nærbø er fortsatt høy, både sammenlignet 

med Basis 2006 og scenario 1. 
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Tabell I.9 Totalt antall passasjerer per år per scenario (alle 2014) ved utvalgte tellesnitt (prosentvis 
endring fra Basis 2006)

6
 

 Basis 2006 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 Antall 

passasjerer 

Endrin

g (%) 

Antall 

passasjerer 

Endring 

(%) 

Antall 

passasjerer 

Endrin

g (%) 

Antall 

passasjerer 

Endring 

(%) 

Stavanger - Paradis 630 435 - 1 500 435 138 % 2 030 435 222 % 2 140 435 240 % 

Sandnes - Ganddal 601 626 - 1 341 626 123 % 2 231 626 272 % 2 361 626 293 % 

Bryne - Nærbø 430 764 - 710 769 65 % 1 010 769 135 % 1 110 769 158 % 

Egersund - Moi 333 333 - 363 333 9 % 363 333 9 % 363 333 9 % 

 

Tabell I.10 viser effekten av endringene i scenario 2 og 3 sammenlignet med scenario 1. 

Tallene for scenario 1 er totaltall, og tallene for scenario 2 og 3 viser endringen fra scenario 1. 

Tabell I.10 Endring i antall passasjerer sammenlignet med scenario 1 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 Antall 

passasjerer 

Endring 

(%) 

Endring antall 

passasjerer 

Endring 

(%) 

Endring antall 

passasjerer 

Endring 

(%) 

Stavanger - Paradis 1 500 435 - 530 000 35 % 640 000 43 % 

Sandnes - Ganddal 1 341 626 - 890 000 66 % 1 020 000 76 % 

Bryne - Nærbø 710 769 - 300 000 42 % 400 000 56 % 

Egersund - Moi 363 333 - - 0 % - 0 % 

 

Når de det gjelder endring i transportarbeid beskriver ikke rapporten andre resultater enn 

endring i antall passasjerer.  

Trafikantnytte 

Beregning av trafikantnytte er ikke presentert i rapporten. Det beskrives hvordan en delmodul 

i modellen beregner trafikantnytten som spart reisetid- og kostnad og kollektivkostnader for 

operatører (Jernbaneverket, 2009, s. 15).  

Endring i kollektivkostnader presenteres i rapporten i følgende tabell (Jernbaneverket, 2009, s. 

45). 

                                                           
6
 Antall reisende per tellesnitt er beregnet utfra informasjon fra tabell om forventet økning i antall 

passasjerer og prosentvis vekst fra dagens situasjon på side 40 i rapporten. 
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Tabell I.11 Operatørkostnader per scenario 

 

Endring i billettinntekt 

Rapporten beskriver ikke hvordan endringer i billettinntekter beregnes. 

Region- og fjerntogstrekninger 

Etterspørselsendringer for region- og fjerntogene er inkludert i tabellene ovenfor ved 

tellesnittet Egersund – Moi. Det er ikke programmert inn endringer mellom scenariene for 

region- og fjerntogene. Dermed endres heller ikke etterspørselseffekten mellom scenariene, 

og økningen fra Basis 2006 til scenario kommer sannsynligvis fra befolkningsøkningen 

(Jernbaneverket, 2009, s. 29).  

Kapasitet 

Rapporten gjør en vurdering av hvilke infrastrukturtiltak som er nødvendige for å realisere 
scenariene som analyseres (Jernbaneverket, 2009, s. 8).  

 Scenario 1: Dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes 
 Scenario 2: Dobbeltspor til Nærbø/Varhaug 
 Scenario 3: Dobbeltsporet må forlenges videre sørover til Ogna. Mellom Ogna og 

Egersund må det vurderes om det skal bygges dobbeltspor i ny trase eller bedre 
kryssingskapasiteten i dagens trase.  

 
Det er beregnet tall for gjennomsnittlig belegg på Jærbanen over døgnet. Disse resultatene gir 
lite informasjon om det er kapasitetsmangel på togene i visse tidsperioder. Tabellen viser det 
gjennomsnittlige belegget på utvalgte delstrekninger (Jernbaneverket, 2009, s. 45). 
Resultatene viser at gjennomsnittsbelegget først øker i scenario 1, men deretter reduseres 
etter hvert antall avganger øker i scenario 2 og 3. 
 
Tabell I.12 Belegg over døgnet på utvalgte tellesnitt 
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Trafikkberegninger KVU Jæren 

Denne rapporten utarbeidet av SINTEF (Meland, Thorenfeldt, & Malmin, 2012) inneholder 

beregninger av de trafikale virkningene av konseptene inkludert i konseptvalgutredningen 

(KVU) for det framtidige transportsystemet på Jæren. Rapporten er således et underdokument 

til KVU-rapporten.  

Regjeringen har tatt stilling til hvilket konsept det skal planlegges videre for med bakgrunn i 

denne KVUen og tilhørende KS1 (Samferdselsdepartementet, 2013). Den videre utviklingen 

skal ta utgangspunkt i konsept 3A «Busway». På bakgrunn av dette vil vi i hovedsak 

konsentrere oss om resultater fra dette konseptet, men også trekke frem beregninger fra 

andre konsepter dersom disse er relevante.  

Beregningene er gjennomført med RTM og delområdemodell (DOM) for Jæren. Det 

gjennomføres beregninger på 4 konsepter i tillegg til 0 – alternativet i 2010 og 2043 som er 

analyseåret for konseptene. 

Tabell I.13 Oversikt over togtilbud i KVU transportsystemet på Jæren (2009) 

 2043 referanse 2043 konsept 3A Buss og 
jernbanebasert utvikling 

Strekning Tilbud i rush/lav-
periode 

Tilbud i rush/lav-periode 

Stavanger – Sandnes 4/4 8/8 til Ganddal 

Stavanger – Nærbø 2/2 4/4 

Stavanger – 
Egersund 

2/1 2/2 

 

Frekvenstabellen over er hentet direkte fra beregningsrapporten. Det er ikke spesifisert 
hvordan dette tilbudet er satt sammen. Er det frekvens per togprodukt eller den faktiske 
frekvensen på strekningen. Det er mest naturlig å legge til grunn at det er per togprodukt, noe 
som gjør at tilbudet i referansen er relativt godt i utgangspunktet.  

Øvrige endringer i konsept 3A er generelt bedre standard på informasjon, forbedret takst- og 
rabattsystem (inkl. fullstendig integrering buss, båt og bane). Etablering av fullgode 
knutepunkt for overgang buss/jernbane. Nye lokalstopp på Norestraen og Sørbø i alle 
kollektivalternativ, og nytt krysningsspor på jernbanen mellom Ganddal og Klepp stasjon i alle 
kollektivalternativ. 
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Forutsetninger for transportmodellkjøringene 

Tabell I.14 Oversikt over forutsetninger for transportberegningene 

Faktor  

Modellverktøy: DOM_Nordjæren 

Analyseår: 2018 
2043 

Modellområde Modellområdet omfatter i alt 19 kommuner; alle kommuner i Rogaland fylke sør og øst for 
Boknafjorden. 

Analyseområde Jæren 

Befolkning og 
areal: 

Sonedata for bosatte og arbeidsplasser er justert i henhold til arealbruksalternativet 
Konsentrert fra KVU Jæren. 

Modellparametere: Standard modellparametere i RTM Vest. Estimert på data fra den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen for 2001. 

Kø/trengsel: Trengsel i vegsystemet for biltrafikken modelleres ut ifra volum/kapasitet for ulike vegtyper 

og fartsgrenser. Dette er standard metodikk i RTM-systemet. 

Ny metodikk for beregning av forsinkelse for buss. Der framføringstiden for øvrig trafikk i 
vegnettet overskrider tiden bussen forventer å bruke, legges dette avviket til som en 
forsinkelse for bussen i den aktuelle veglenken. 

Parkering: Uendret fra dagens situasjon. Standard parkeringstakster fra DOM Jæren. 

Bompenger: Kun bomring holdes aktiv i 2043.  
0 – alternativ: 20 kr 
3A og 3B – 25/50 øvrig/rush 

Resultater fra transportmodellkjøringene 

I de relevante konseptene som omhandler Jærbanen og et økt tilbud for strekningen Sandnes – 

Nærbø ligger det inne betydelige endringer i det øvrige kollektivnettet. Dette gjelder 

restrukturering av busstilbudet, endring av vegnettet for bil, sykkel og kollektiv og innføring av 

bybane. Kort fremstilt er det følgende endringer i det relevante konseptet.  

Fjernes Kjøretidsgevinst Økt frekvens Nye ruter 

22 bussruter 10 bussruter 9 bussruter 15 bussruter 

Transportmodellkjøringene er gjennomført for alle endringene simultant. Det betyr at enhver 

etterspørselsendring for jernbanen ikke kan vurderes uavhengig av de øvrige 

tilbudsendringene i analyseområdet. Det er beregnet etterspørselsendringer i form av antall 

påstigende og passasjerkilometer. Tilbudsendringene er i form av frekvens og vognkilometer.  
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Etterspørselseffekt og endring i transportarbeid 

Tabell I.15 Antall påstigende per dag
7
 

 Referanse 2043 Buss og jernbane 2043 

Påstigende 20 551 - 22 168 8 % 

Passasjerkm 450 919 - 484 475 7 % 

vognkm 11 411 - 18 007 58 % 

Endringen i etterspørsel, transportarbeid og tilbud er beregnet for hele Jærbanen, og 

resultatene presenteres ikke strekningsvis. Det betyr at vi ikke kan trekke ut konkrete tall for 

endringer i transportstrømmer på enkeltstrekninger. Tabellen under viser hvordan 

transportstrømmene for kollektiv endrer seg mellom referansen og de konsept 3A og 3B. 

Figurene for konseptene viser endring fra referanse, som viser totaltall.  

Referanse 2043 Busway og jernbane 2043 

  

Figur I.2 Endringer i transportstrømmer i ettermiddagsrush (fra Trafikkberegninger KVU Jæren) 

I buss og jernbane konseptet er det mindre endringer i transportstrømmene, og spesielt sør for 

Sandnes.  

I KVU-arbeidet er det også gjennomført følsomhetsanalyser på enkelte av forutsetningene for 

å undersøke hvordan disse påvirker transportmodellberegningene. Forutsetningene dette 

gjelder der arealbruksstrategien og innføringen av Gandsfjord bru. Av disse to forutsetningene 

kan arealbruksstrategien ansees for å være interessant. Den konsentrerte arealbruksstrategien 

                                                           
7
 Det antas at det ÅDT. 
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gir kun marginale endringer i turproduksjonen når den sammenlignes med SSB-fordelingen i 

analyseåret (Meland, Thorenfeldt, & Malmin, 2012). 

Trafikantnytte 

Resultater som beskriver trafikantnytten og billettinntekter er presentert i en separat 

vedleggsrapport til KVU-dokumentet. Denne rapporten er også utarbeidet av Sintef 

(Thorenfeldt, 2012). Beregningen av trafikantnytten foregår i EFFEKT.   

Trafikantnytten er ikke fordelt ned på de forskjellige transportmidler, men presenteres totalt 

for alle trafikanter uavhengig av transportmiddel. Det er derfor lite hensiktsmessig å 

presentere disse resultatene da de ikke gir merverdi i denne sammenhengen.    

Endring i billettinntekt 

Beregninger for endringer i billettinntekter for togoperatørene er presentert for alle 

operatører samlet. Det vises til på side Beregningene er gjennomført både i RTM, 

Kollektivmodulen og Effekt (Thorenfeldt, 2012). I rapporten fremheves det at det er en 

betydelig usikkerhet som ligger i beregningen av kostnader og inntekter for 

kollektivselskapene i dagens modellsystem. Kildene til usikkerheten som det pekes på er blant 

annet rabattordningene i de ulike kollektivsystemene og inntektsberegningene for skoleskyss. 

Figuren under er hentet fra vedleggsrapporten og viser resultater for nytte-

kostnadsberegninger for kollektivselskapene samlet (Thorenfeldt, 2012, s. 21).  

 

Figur I.3 Inntekter, kostnader og overføringer for kollektivselskapene i alle konsepter 

Regiontransport med tog 

Det er ikke dokumentert endringer i fjerntogene til/fra Stavanger.  

Kapasitet 

I RTM-systemet foretas det ingen kapasitetsbetraktninger for kollektivtrafikken som påvirker 

valg av transportmiddel eller reisetidspunkt (Malmin, 2014). Modellsystemet benytter 

standardverdier for kapasitet per togavgang, og benytter dette til å beregne belegg 
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(volum/kapasitet). Det er ikke omtalt i rapporten om nødvending dimensjonering av kapasitet 

er vurdert som en del kvalitetsfaktorene som påvirker etterspørselen etter togreiser i 

transportberegningene, slik som frekvens og reisetid.  
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Dobbeltspor på Jærbanen 

Rapporten utarbeidet av Urbanet Analyse (Nesse, Haug, & Norheim, 2013) er en 

mulighetsstudie for forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen. Rapporten undersøker 

potensialet for å forlenge dobbeltsporet videre sørover fra Sandnes til Egersund.  

Rapporten beregner etterspørselseffekter av ulike konsepter for togtilbudet, 

konkurranseforhold mellom bil og kollektivtrafikk på reiser langs Jærbanen, samt analyse av 

nye boliger i avsatte arealer i kommuneplanene og fortetting av eksisterende arealer. De 

beregnede konseptene er ikke helt sammenfallende med konseptene i Jernbaneverkets 

Utviklingsplan for Jærbanen (Nesse, Haug, & Norheim, 2013). 

Analysescenarier og sentrale forutsetninger 

Analysen tar utgangspunkt i 3 forskjellige scenario og en referansesituasjon. Tabellen nedenfor 

gir en oversikt over endringene i togtilbudet i de forskjellige scenariene hentet fra rapporten 

(Nesse, Haug, & Norheim, 2013, s. 2). Alle er beregnet for samme analyseår, 2030. 

Tabell I.16 Oversikt over scenariene i rapporten 

Scenario Beskrivelse 

Trafikkvekst uten dobbeltspor (Trend) Dette er i hovedsak forventet trafikkvekst som følge av befolkningsvekst, 
økonomisk vekst osv., men uten de store infrastrukturplanene som ligger i ”KVU 
for Transportsystemet på Jæren”. I dette alternativet er det timesavganger fra 
Egersund til Stavanger, og turen tar en drøy time.  
 

 
Trafikkvekst med dobbeltspor på dagens 
trasé: (”Dobbeltspor”) 
 

 
I dette alternativet vil det være dobbeltspor helt til Egersund, med 20 minutter 
mellom avgangene for alle tre lokallinjene og ca. 10 minutter kortere reisetid 
fordi togene ikke må vente på krysningsspor. Dette vil utgjøre en betydelig 
frekvensøkning fra dagens nivå, noe som vil føre til av gjennomsnittlig ventetid vil 
reduseres betraktelig, spesielt på strekningene som trafikkeres av alle 
lokallinjene. I tillegg vil dobbeltspor gi bedre punktlighet og bedre overgang 
mellom buss og tog.  
 

 
Trafikkvekst med dobbeltspor og ny trasé 
med muligheter for høyere hastighet 
(”Høy hastighet”):  
 

 
I dette alternativet vil en del strekninger rettes ut slik at toget kan kjøre med 
høyere hastighet, opp mot 200 km i timen. Dette er omtrent dobbelt av den 
hastigheten som kjøres på strekningen i dag. Det vil øke kostnadene til 
infrastruktur, men redusere kostnadene til vognpark. Det er i første rekke de 
lengste turene som får nytte av denne hastighetsøkningen. Forventet 
boligbygging og næringsutvikling i ytterområdene vil avgjøre om dette er en 
gunstig strategi.  
 
 

 
Trafikkvekst med dobbeltspor, høyere 
hastighet og økte kostnader for bruk av bil:  
 

 
I det siste alternativet har vi sett på hvordan potensialet for en togsatsing 
avhenger av rammebetingelsene for bruk av bil. Hvis biltrafikken øker med over 
50 prosent vil køproblemene øke raskere enn biltrafikken. I tillegg vil det bli 
knapphet på parkeringsplasser, slik at parkeringskostnadene trolig vil øke. Vi har 
sett på hvordan antall togreiser endres avhengig av 10 minutter med økt kø på 
veiene og 20 kr i økte parkeringskostnader per dag.  
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Tabell I.17 Oversikt over endringer i togtilbudet 

 

Rapporten påpeker at driftsopplegget som er forutsatt i de ulike scenariene ikke er 

kvalitetssikret, men bygger på antakelser om hvilke mulige forbedringer et dobbeltspor 

muliggjør. 

Forutsetninger om øvrig infrastruktur 

De store infrastrukturplanene som ligger i «KVU for Transportsystemet på Jæren» er ikke 

inkludert i analysen. 

Tilrettelegging av busstilbudet 

Busstilbudet i området rundt Jærbanen er ikke spesialtilpasset. Det analyseres hvordan et 

forbedret busstilbud påvirker etterspørselen etter togreiser. I dette scenariet får busslinjene 

20 minutters frekvens gjennom driftsdøgnet. 

Fortetting av boliger 

Grunnlaget for fortettingen av boliger ved holdeplasser er på Jæren er tettstedsareal i 

kommuneplanene, avsatt til bolig (eksisterende og nytt). Fortettingspotensialet er beregnet til 

at antall bosatte øker med 10 % innenfor eksisterende boligområder. For nye boligområder 

forutsettes det 4 boliger per daa og 2,3 bosatte per bolig innenfor 1 km til holdeplass, og 3 

boliger per daa og 2,5 bosatte per bolig mellom 1 – 2 km fra holdeplass.  

Forutsetningene om fortetting er ikke er inkludert i modellberegningene, men det anslås at 

dersom dette potensialet utløses så vil det kunne gi et økt antall togreiser på mellom 1,7 -2,1 

millioner per år. 
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Forutsetninger for transportmodellkjøringene 

Tabell I.18 Oversikt over forutsetninger for transportberegningene 

   

Modellverktøy: DOM_nordjæren 

Analyseår: 2030 

Modellområde Eigersund kommune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Sokndal kommune, Lund 
kommune, Bjerkreim kommune, Hå kommune, Klepp kommune, Time kommune, Gjesdal 
kommune, Sola kommune, Randaberg kommune, Forsand kommune, Strand kommune, 
Hjelmeland kommune, Finnøy kommune, Rennesøy kommune, Kvitsøy kommune. 

Analyseområde Dette er definert som influensområdet til Jærbanen og inneholder kommunene (helt eller 
delvis) Eigersund kommune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Hå kommune, Klepp 
kommune, Time kommune, Sola kommune, Randaberg kommune. 

Befolkning og 
areal: 

I trend scenariet ligger standard modellforutsetninger til grunn for analysen 

Modellparametere: Standard modellparametere for DOM_Nordjæren 

Kø/trengsel: Det er beregnet 10 min økte køer i scenariet «Trafikkvekst med dobbeltspor, høyere 
hastighet og økte kostnader for bruk av bil» 

Parkering: 20 kr økt parkeringskostnad i scenariet «Trafikkvekst med dobbeltspor, høyere hastighet og 
økte kostnader for bruk av bil» 

Bompenger: Ingen endringer beskrevet utover det som er standard i transportmodellen. 

Etterspørselseffekt og endring i transportarbeid 

Som vist i Figur I.4 beregnes etterspørselseffekten av tiltakene på Jærbanen i antall togreiser 

per år for Jærbanen sett under ett. Resultatene er ikke delt opp videre i delstrekninger.  

Figur I.4 Antall togreiser per år for de ulike scenariene
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I Figur I.5 vises etterspørselseffekten fordelt på de ulike reisemidlene fra modellberegningen.  

Figur I.5 Etterspørselseffekter fordelt på reisemidler 

 

Konkurranseflater mellom bil og kollektiv 

En sentral del i denne rapporten er å beregne konkurranseflater mellom bil og kollektiv for å 

avdekke hvor toget har god konkurransekraft. Resultatet av denne analysen er at togets 

konkurranseflate er best på de lengre strekningene, og dårligst på strekningene sentralt i 

Stavanger. Avgangsfrekvensen betyr mindre på de lengre reisene, og toget konkurrerer godt 

på tid på de lengre strekningene. Analysen viser at toget vil være mest konkurransedyktig på 

de nye strekningene for dobbeltspor (Nesse, Haug, & Norheim, 2013). 

Trafikantnytte 

Konkurranseflatene for både biltrafikk og kollektiv tar utgangspunkt i beregning generaliserte 

reisekostnader. I rapporten er dette beregnet i UA-modellen. Endringer i de generaliserte 

reisekostnadene vil medføre en endring i trafikantnytten målt i kroneverdi. Forutsetningene 

for beregning av de generaliserte reisekostnadene er vist i tabellen nedenfor.  
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Trafikantnytten er ikke presentert i rapporten på overordnet nivå, men kan fremskaffes fra 

resultatene fra transportmodellkjøringene. 

Endring i billettinntekt 

Billettinntekter er ikke beskrevet i rapporten. 

Regiontransport med tog og godstransport 

Regiontransporten er ikke vurdert særskilt. Effekter for godstransporten er ikke vurdert i 

prosjektet. 

Kapasitet 

Det er ikke beskrevet om det er gjort en vurdering av kapasitet på sporet og om bord i togene i 

den mottatte rapporten. 
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