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Høring om Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029  
 

1 Innledning 

Jernbanedirektoratet uttaler i sitt høringsbrev at «Handlingsprogrammet er et viktig styringsverktøy 

for sektoren og danner grunnlaget for fordelingen av midler til ulike jernbaneformål i de årlige 

statsbudsjettene.» Det er derfor viktig at Jernbanedirektoratet får innspill fra mange ulike grupper.  

ECON Consulting Group (ECON) har opplevd i tidligere høringsrunder til Nasjonal Transportplan og 

andre høringsprosesser at det offentlige er godt representert i høringsrundene, mens det mangler 

høringsinnspill særlig fra næringslivet og på vegne av befolkningen generelt. ECON ønsker å målbære 

høringsinnspill fra disse gruppene med særlig vekt på næringslivet. ECONs hovedkontor er i 

Stavanger med avdelingskontor i Oslo. Hovedfokuset er derfor innspill som kan være med og 

effektivisere person- og godstrafikken særlig i Sør-Norge: mellom Østlandet og Vestlandet og mellom 

Sørlandet og Vestlandet. Dette betyr i hovedsak Bergensbanen og Sørlandsbanen. Da Bergensbanen 

er gitt omfattende plass i Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 vil mange av hørings-

innspillene dreie seg om Sørlandsbanen. 

ECON står alene ansvarlig for dette høringsinnspillet, men høringsinnspillet er fremlagt for Grønn By 

Stavanger som arbeider aktivt for kollektive løsninger blant annet på vegne av næringslivet og 

Næringsforeningen i Stavanger-regionen som er landets største næringsforening og som siden 2012 

har jobbet aktivt for en realisering av Jærbanen i et tett samarbeid med kommuner og 

fylkeskommune. Begge organisasjonene støtter høringsinnspillet på generell basis uten at den 

enkelte organisasjon hverken har et forhold til hele planprogrammet fra Jernbanedirektoratet eller 

har tatt stilling til hvert enkelt forslag til tiltak i høringsinnspillet. 

 

2 Skjevheter i planprogrammet 

Det er betydelige skjevheter i det fremlagte planprogrammet. Sørlandsbanen og Jærbanen er i 

praksis nedprioritert betydelig i hele planperioden. Dette til tross for at dette er en bane som i 

betydelig grad kan endre godstrafikkmønsteret i Norge samtidig som man både på kortdistanse 

(Jærbanen) og langdistanse (koble sammen Sørlandsbanen med Vestfoldbanen gjennom bygging av 

Grenlands-banen) kan oppnå vesentlige forbedringer også i persontrafikken i noen av de mest 

befolkede regionene i Norge utenom Oslo-regionen.  

Oppsummert innebærer planprogrammet følgende (se vedlegg 1, 2 og 3 for mer detaljer): 

I «Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029 på høring»1 er følgende hovedprioriteringer 

oppsummert: 

                                                 
1 https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/ntphandlingsprogram/jernbanesktorens-handlingsprogram-pa-horing/ 
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- Brukervennlige løsninger og mer samordnet kollektivtilbud  godt samspill mellom 

tog og annen kollektivtrafikk, både for ruter og billettpriser 

- En mer pålitelig jernbane  større fornyelsestiltak med hovedvekt på strekninger med 

høy trafikk 

- Bedre togtilbud på Østlandet  Med fullføringen av den nye dobbeltsporede banen mellom 

Farriseidet og Porsgrunn vil det bli cirka 20 minutter kortere reisetid mellom Oslo og 

Grenlands-området allerede i 2018. ... Dette legger til rette for effektive og miljøvennlige 

reiser på Østlandet, men har også betydning for trafikken til landets øvrige jernbanenett. 

- Ringeriksbanen  Ved utbygging av Ringeriksbanen vil reisetiden Oslo–Bergen forkortes 

med om lag én time. ... Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart 

i 2021. 

- Satsing på Bergensbanen  På Vossebanen bygges det dobbeltspor Arna–Bergen og 

sammen med andre kapasitetsøkende tiltak gir dette mulighet for kvartersintervall i 

lokaltogtrafikken, samt plass til lengre godstog på Bergensbanen i 2024. 

- Utvikling i Trøndelag  elektrifisering av strekningen Trondheim–Steinkjer 

(Trønderbanen) og Meråkerbanen, plattformforlengelser og innføring av nye tog i første 

seksårsperiode 

- Godspakke  Godstrafikk på jernbane har klare fordeler for miljø og trafikkbelastning i 

vegnettet og er konkurransedyktig på lengre avstander eller ved frakt av store godsmengder. 

For å styrke godstrafikken på bane legger Jernbanedirektoratet opp til å gjennomføre en 

rekke tiltak i løpet av planperioden. 

- Rammene for handlingsprogrammet  Jernbanesektorens handlingsprogram fram til 

2029 følger opp Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018–2029. Der er det gitt 

en økonomisk ramme på 327,5 mrd. kr, samt føringer og prioriteringer for tolvårsperioden. 

I denne satsingen mangler følgende tiltak som kan forbedre tilbudet vesentlig innenfor planperioden 

på Bergensbanen og Sørlandsbanen: 

- Sørlandsbanen  koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom bygging av 

Grenlandsbanen og kutte ned reisetiden i første rekke mellom Oslo og Kristiansand til 3 timer 

(Oslo-Porsgrunn kuttes til 1t 40 min gjennom IC Oslo-Skien) og i andre rekke mellom Oslo 

og Stavanger til ned mot 5 timer. 

- Jærbanen  dobbeltspor sørover fra Sandnes i første rekke til Nærbø og i andre rekke til 

Egersund. 

- Vossabanen  fortsettelse med dobbeltspor fra Stanghelle til Voss etter dobbeltspor Arna-

Stanghelle er ferdigstilt.  

 

Tabell 2.1: Fra planprogrammets vedlegg er hentet ut følgende tall 

Mill 2018-kroner 2018 – 2023 2024 - 2029 

Totalt planprogram 146.668 180.874 

Ringeriksbanen/Bergensbanen 13.496 22.252 

Jærbanen/Sørvestbanen 83 1.664 

 

Det er her ikke meningen å sette de to strekningene opp mot hverandre, da det er riktig å prioritere 

Ringeriksbanen og å sikre dobbeltspor fra Bergen i retning Voss. Det vi mener er galt er å prioritere 

ned Jærbanen/Sørlandsbanen. Dette skyldes trafikkgrunnlaget som kan skapes på de to 

strekningene. Dersom rammene i handlingsprogrammet økes med 13,4 milliarder i første 

seksårsperiode og 20,6 milliarder i andre seksårsperiode ville det betydd en satsing på Jærbanen/ 

Sørlandsbanen i størrelsesorden 34 milliarder (lik prioritering av Jærbanen/Sørvestbanen som 

Ringeriksbanen/Bergensbanen). 

Fra Farriseidet til Porsgrunn bygges 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv 

tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,4 mrd kroner (2018), dvs 0,33 milliarder 

per kilometer. Strekningen skal være ferdig høsten 2018 og prisanslaget er derfor pålitelig. 
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Strekningen Porsgrunn – Gjerstad er 60 km. Ved samme pris per kilometer ville dette betydd en 

investering på ca 20 milliarder i 2018-kroner og med over 1 times redusert reisetid Kristiansand-Oslo 

og Stavanger-Oslo. Strekningen er anslått å være vesentlig rimeligere å bygge enn 20 mrd. 

Fra Sandnes til Nærbø er det tenkt bygd en 22,0 km dobbeltsporet jernbane i tilnærmet flatt 

eller småkupert terreng med maksimalt behov for en tunnel og ingen bruer. Denne 

strekningen er kalkulert til mellom 8,0 og 10,0 milliarder i det billigste vs det dyreste 

trasevalget i silings-rapporten2, dvs ca 0,36 til 0,45 millarder per kilometer. Basert på at 

traseen går i flatt terreng kan det spørres om det i vurderingene er tatt høyde for en for høy 

kilometerpris når den sammenlignes med strekningen Farriseidet – Porsgrunn. I 

utgangspunktet skulle kilometerprisen vært lavere på strekningen Sandnes – Nærbø. Dersom 

strekningen Porsgrunn – Gjerstad er vesentlig rimeligere enn 20 milliarder for 60 km, så er 

det enda større grunn til å spørre hvorfor prisingen av strekningen Sandnes – Nærbø er satt 

så høyt som 8 – 10 milliarder for 22 km.   

Bygging av strekningen Porsgrunn – Gjerstad og Sandnes – Nærbø skulle da være ca 30 milliarder 

eller mindre samlet, dvs (vesentlig) i underkant av det som er satt av til Ringeriksbanen/Bergens-

banen. Tiltakene ville gjort at man ville kommet mye nærmere å nå målet om 3 timer til Kristiansand 

og man ville kommet ned mot 6 timer Oslo-Stavanger, noe som ville gjort Sørvestbanen mer 

sammenlignbar med Bergensbanen når det gjaldt reisetid og dermed også mer attraktiv for reisende.  

Årsaken til at Sørlandsbanen synes å komme så lavt på prioriteringslisten synes å være 

lavere persontrafikk og lavere godstransport. Her synes det imidlertid at man er på 

sviktende grunnlag for å foreta en slik (ned)prioritering. 

En kort sammenligning av de to banene vil fort vise at befolkningsmengden, og dermed det 

potensielle trafikkgrunnlaget, er betydelig større for Sørvestbanen enn for Bergensbanen. Det eneste 

som trengs er bedre tilrettelegging, dvs kortere reisetid og økt komfort.  

Tabell 2.2: Befolkningsmengde utenom Oslo som blir positivt (eller negativt) påvirket av tiltaket 

Befolkning utenom Oslo3 
tilbudet forbedres (eller 

forverres) for 

Ringeriksbanen/ 

Bergensbanen 

Grenlandsbanen/ 

Sørvestbanen/Jærbanen 

Hordaland 522.539 - 

Buskerud 279.714 - 

Asker, Lier, Drammen -154.884 154.884 

Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum -57.066 - 

Øvre Eiker, Kongsberg, Notodden, 
Bø, Seljord 

- -71.382 

Vestfold - 247.055 

Telemark (Porsgrunn, Skien, 
Bamble, Kragerø, Drangedal) 

- 119.386 

Aust-Agder - 116.671 

Vest-Agder - 184.116 

Rogaland - 472.023 

Total befolkning med forbedring 590.303 1.222.753 

Kilde: Befolkningstall fylker og kommuner 2017 

Når Vestfoldbanen er ferdig utbygd i 2030 er det estimert i planutredningen at antall passasjerer vil 

5-dobles i forhold til før utbygging. Passasjergrunnlaget som utgjør denne 5-doblingen er hoved-

sakelig passasjerer fra Vestfold og Telemark, dvs et befolkningstall på 366.441 eller knappe 30% av 

                                                 
2 Jernbaneverket (2016): Planlegging av dobbeltspor på Jærbanen – Silingsrapport versjon 03A 

3 Siden befolkningen i Oslo (eller befolkning som må pendle til Oslo for å ta jernbanen) i praksis har nytte av begge banene er det 
ikke relevant å ta med denne befolkningen da den derfor er beslutnings-irrelevant    
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totalbefolkningen langs den forventede Sørvestbanen (Vestfoldbanen, Grenlandsbanen og 

Sørlandsbanen vest for Grenlandsbanen). Dersom det ved bygging av Grenlandsbanen tar ned mot 

3 timer fra Kristiansand til Oslo med komfortable togsett så forventes det at det også på denne 

strekningen vil skje en betydelig økning i togtrafikken. Dette skyldes ikke alene trafikk fra Stavanger 

og Kristiansand til Oslo og retur, men også nygenerert trafikk fra Oslo, Vestfold og Telemark til 

Kristiansand og videre. 

Tabell 2.3: Estimert forskjell i trafikk før og etter utbygging  

 Ringeriksbanen/ 

Bergensbanen 

Grenlandsbanen/ 

Sørlandsbanen/Jærbanen 

Oslo-BGO/SVG før utbygging 7 timer 8 timer 

Oslo-BGO/SVG etter utbygging <6 timer 5 timer 

Ende-til-ende trafikk før utbygging Høy Lav 

Ende-til-midt trafikk før utbygging Høy Middels 

Lokaltrafikk Middels Høy 

Turisttrafikk Høy Lav 

Ende-til-ende trafikk etter 
utbygging 

Høy Høy 

Ende-til-midt trafikk etter 
utbygging 

Høy Høy 

Lokaltrafikk Høy Høy 

Turisttrafikk Høy Middels 

 

Tabell 2.4: Måten å telle passasjerer gir forskjell mellom banene 

2017-tall + estimat for 
Ringeriksbanen basert på 

temarapport fra februar 2018 

Ringeriksbanen/ 

Bergensbanen 

Grenlandsbanen/ 

Sørlandsbanen/Jærbanen 

1000 
påstigninger 

1000 
passasjerkm 

1000 
påstigninger 

1000 
passasjerkm 

Lokaltog Bergen 1749 60197   

Bergensbanen 1154 343289   

Lokaltog Stavanger   3586 69029 

Sørlandsbanen   963 256265 

Total før Intercity 2903 403486 4549 325294 

Intercity Vestfoldbanen   6484 376869 

Intercity Ringeriksbanen (est 
10% av befolkning 36000) 

2628 105120   

Lokaltrafikk Hønefoss allerede 
medtatt i Bergensbanen (est 
basert på temarapport) 

-73 -9052   

Lokaltrafikk Vikersund, 
Hokksund faller bort 

? ?   

Total etter Intercity <5.458 <903040 11033 702163 

Kilde: SSB,  https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/aar --> 
Persontransport med jernbane, etter strekningstype  
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Oppsummert: 

 Når man sammenstiller trafikktallene så overstiger Jærbanen/Sørlandsbanen 1,5 gang den 

samlede lokaltrafikken og fjerntrafikken på Bergensbanen.  

 Det er kun når man tar bort lokaltrafikken på Jærbanen at Bergensbanen har større 

persontransport enn Sørlandsbanen. Forskjellen utgjør imidlertid kun 191.000 passasjerer. 

Dette er under 50% av flypassasjerene fra Kristiansand flyplass Kjevik til Oslo Flyplass 

Gardermoen. Med en reisetid nedover mot 3 timer mellom Oslo og Kristiansand når 

Grenlandsbanen står ferdig må man anta at bare med dette tiltaket så vil Bergensbanen og 

Sørvestbanen i praksis ha minst samme passasjergrunnlag. Dette er før man tar i betraktning 

noen som helst nygenerert trafikk på strekningen som forventes å minimum doble, 

sannsynligvis flerdoble passasjertrafikken på Sørlandsbanen. Dette skyldes summen av 

nygenerert trafikk fra: vesentlig økning av næringstrafikk mellom de tre hovedstedene (Oslo, 

Kristiansand, Stavanger) (mindre trafikkavvisning), vesentlig økning av næringstrafikk 

mellom bedriftene på lokalstoppene mellom Kristiansand og Drammen, vesentlig økning i 

fritidstrafikken begge veier på Sørlandsbanen, økt turisttrafikk på banen (særlig dersom den 

legges ute ved kystbyene).   

 Legger man til Intercity-strekningene så er trafikkgrunnlaget allerede i 2018 dobbelt så stort 

med dagens trafikk på Vestfoldbanen/Sørlandsbanen som den antatte trafikken på 

Ringeriksbanen/ Bergensbanen når Ringeriksbanen åpner.  

Analysen viser at det er lite grunnlag for å nedprioritere Grenlandsbanen/ 

Sørlandsbanen/Jærbanen (med et samlenavn sammen med Vestfoldbanen kalt 

Sørvestbanen). For at Sørlandsbanen ikke skal utsettes i et 40-årsperspektiv må man 

begynne å planlegge og bygge deler av strekningen allerede i nåværende planperiode. 

 

Minimumsprioriteringen i inneværende planperiode bør være: 

- å prioritere opp minimum Grenlandsbanen slik at denne planlegges og bygges innenfor 

planperioden. På denne måten vil reisetiden kuttes vesentlig fra Oslo til Kristiansand i 2030, 

dvs på samme tid som IC-strekningen Oslo-Skien skal stå ferdig. Man får da maksimal 

uttelling ikke bare av Grenlandsbanen, men man får også maksimal uttelling av 

investeringene på Vestfold-banen 

- å prioritere opp minimum bygging av dobbeltspor på Jærbanen på strekningen Sandnes – 

Nærbø. På denne måten kan det legges opp andre reisemodeller som vil optimalisere 

trafikken på dobbeltsporet Nærbø – Stavanger.  

- å prioritere opp minimum planlegging og bygging av direkte spor fra Egersund til Moi eller 

Flekkfjord for å eliminere den rasfarlige Drangsdalen 

- å prioritere forbedringer i gods- og persontrafikken i og fra Stavanger-regionen slik at man 

kan få 

o et mer balansert godstrafikkmønster på jernbane på Sørlandsbanen 

o et vesentlig økt godsvolum på jernbane gjennom å  

 prioritere Risavika havn/ Trafikkorridor Vest som tilleggsknutepunkt også for 

godstrafikk på jernbane (fremføring av jernbane frem til Risavika 

 eller forlenge Trafikkorridor Vest fra Sømmevågen ved Sola flyplass i egen 

tungtransportkorridor enten direkte til rundkjøringen ved Ganddal terminal 

eller som minimum til rundkjøringen mellom Riksvei 44 og Heigreveien. 

o vurdert jernbanens rolle i nå nullvekstmålet i byvekstavtalen på Nord-Jæren gjennom 

å 

 endre reisemodellen på Jærbanen mellom Sandnes og Stavanger 

 vurdere bygging av en sidelinje til Jærbanen mellom Sandnes og Stavanger 

via Forus Vest (næringsklynge) og Ullandhaug (universitet og sykehus) for å 

ta unna de store passasjervolumene som kan flyttes over til 

kollektivtransport gjennom et slikt tiltak og som ikke oppnås ved 

eksisterende tiltak i regionen.  
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Det er vesentlig at ovenstående tiltak prioriteres i inneværende 12-års planperiode slik at man kan 

prioritere følgende tiltak i neste planperiode (2030 – 2041): 

- planlegge og bygge ferdig ny Sørlandsbane fra endepunkt Grenlandsbanen til Kristiansand 

- planlegge og bygge ferdig dobbeltspor Nærbø – Egersund 

- planlegge og bygge ferdig strekningen Moi – Flekkefjord – Lyngdal – Mandal – Kristiansand 

På denne måten vil hele Sørlandsbanen kunne stå ferdig innen ca 2040. Godstrafikken vil få gode 

forhold, for i tillegg til lengre kryssingsspor så er det mulig å lage dobbeltspor mellom Egersund og 

Moi som vil forbedre hele reisemodellen på Sørlandsbanen tidligst mulig, samt at det prioriteres i 

første periode å få en god godshåndtering i skjæringspunktet Risavika Havn, Trafikkorridor Vest og 

Gandal terminal (forlengelse av jernbane eller forlengelse av vei). 

 

3 Kommentarer til det fremlagte planprogrammet 

Det oppstår store skjevheter i utviklingen av kollektivtransporten når en av de tre hovedjerne-

banestrekningene i Norge nedprioriteres i tilnærmet hele den kommende 12-års planperioden. Det 

er i punkt 2 ovenfor vist at det hverken når det gjelder passasjerantall eller befolkningsgrunnlag 

skulle være grunnlag for å gjennomføre en slik nedprioritering. Grenlandsbanen/Sørlandsbanen/ 

Jærbanen bør derfor inn i den kommende 12-års planperioden, ikke på bekostning av andre tiltak 

men som en utvidelse av rammene for handlingsprogrammet.  

Samfunnsøkonomiske gevinster i infrastrukturtiltak består som oftest av følgende hovedelementer 

som alle tilfredstilles i mindre eller større grad ved også å prioritere Sørlandsbanen i den kommende 

planperioden: 

- Tidsgevinster  at gods eller personer kommer raskere frem enn tidligere 

- Kostnadsreduserende effekter  at gods eller personer kan reise på en rimeligere måte enn 

tidligere, for eksempel overføring av gods fra bil til jernbane eller overføring av persontrafikk 

fra fly til jernbane. 

- Gjennomføringseffekter/fjerning av trafikkavvisning  gjennomføring av reiser som tidligere 

ikke ble gjennomført på grunn av for lang eller komplisert reiserute (for mange bytter av 

transportmidler), for lang tidsbruk på reisen eller ved omlasting av gods, for lav frekvens på 

transportmiddelet (sjøtransport/godstog), for lav komfort eller andre faktorer som medførte 

at reisen/transporten ikke ble gjennomført.  

De skisserte minimumstiltakene gir betydelige samfunnsøkonomiske effekter på alle disse 

områdene: 

- Grenlandsbanen gir alle tre effektene i betydelig grad. Sammen med IC-strekningene, 

Ringeriksbanen og Jærbanen så er sannsynligvis Grenlandsbanen den banen som gir størst 

samfunnsøkonomisk gevinst. Det er vesentlige tidsbesparelser, det vil gi kostnads-

besparelser per reise gjennomført i forhold til fly eller bil og det vil medføre vesentlig flere 

reiser/mer gods på grunn av mindre trafikkavvisning/bedre kapasitet/kortere tid. 

- Bygging av ny trase Egersund – Moi/Flekkefjord gir alle tre effektene av samme grunn som 

Grenlandsbanen, men i mindre skala. 

- Bygging av dobbeltspor Sandnes – Nærbø gir tidsgevinster og gjennomføringseffekter, men 

er avhengig av endring av reisemodell for Jærbanen, se nærmere nedenfor 

- Tettere kobling mellom Risavika Havn/Trafikkorridor Vest og Ganddal terminal gir alle tre 

effektene med størst vekt på gjennomføringseffekter ved at gods som ellers ikke ville blitt 

sendt med jernbane overføres til bane. 

- Sidespor fra Sandnes via Forus Vest og Ullandhaug til Stavanger gir tidsgevinster for reisende 

til Forus Vest og Ullandhaug, og samtidig betydelige gjennomføringseffekter ved at tiltaket 

medfører overgang av estimert 7,9 millioner reiser per år i basis alternativet og høyere 

etterhvert som boligbygging konsentreres i Bybåndet Sør langs jernbanen. Dette tiltaket er 

også det eneste som kan overføre så mye trafikk fra bil til kollektiv at det slår vesentlig ut 

på muligheten for å nå nullvekstmålet i byvekstavtalen på Nord-Jæren. Siden dette også er 

det eneste tiltaket som kobler nesten hele nedslagfeltet for Stavanger Universitetssykehus 

(SUS) til sykehuset uten omstigning eller bruk av andre transportmidler er dette et tiltak som 

bør være svært attraktivt å gjennomføre siden det løser såvidt mange problemstillinger på 

Nord-Jæren. 
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3.1 Vilkår for godstrafikken 

I tillegg til de tiltakene som skal gjennomføres på de ulike banene når det gjelder lenger 

krysningsspor for å øke kapasiteten på godstransporten mener vi de foreslåtte tiltakene er 

nødvendige for å øke og forbedre godstransporten på Sørlandsbanen. På Bergensbanen er de fleste 

tiltakene for økt godstransport allerede planlagt, og disse vil bli kommentert under Vossabanen. 

Bedre kobling mellom Ganddal jernbaneterminal og Risavika Havn/Trafikkorridor Vest er helt 

nødvendig for at jernbanen skal kunne mer gods til/fra vestlandet, og dette er en forutsetning for at 

det skal kunne bli mer balanse i godstrafikken i Sør-Norge øst-vest. Dette kan kun gjøres ved at 

endel av godset som losses i Risavika går østover på jernbane og at det er enkelt å transportere gods 

nordfra som ikke skal på skip videre fra Risavika havn og til Ganddal terminal. Da må man legge til 

rette for dette. Dette vil også kunne være med å øke anløpsfrekveksn og godsmengde over Risavika. 

Forslaget om å forlenge jernbanen til Risavika ELLER lage en dedikert tungtransporttrase fra 

Trafikkorridor Vest ved Sømmevågen til rundkjøringen på Riksvei 44 ved Ganddal terminal (eller 

alternativt der Riksvei 44 møter Heigreveien) er med på å bringe de to terminalene i kontakt med 

hverandre med minst mulig konflikt med øvrig trafikk med de køproblemstillingene det medfører.  

En tungtransport-korridor fra rundkjøringen ved Ganddal terminal eller rundkjøringen ved 

Heigreveien vil også gjøre til at annen tungtransport som skal fra Jæren ledes utenfor både Sandnes, 

Motorveien og Stavanger ved at det blir lettere å ta Trafikkorridor Vest enn å kjøre Motorveien. Dette 

er nødvendig på grunn av mengde trafikk som kan påregnes. Risavika Havn alene mottok eller sendte 

70000 vogntog i 20174 og målet er å doble godsvolumet over havna. Dette er sannsynligvis et 

forsiktig mål gitt de store prosjektene som er påbegynnt på E39. Når nye E39 fra Kristiansand til 

Sandnes og E39 Rogfast står ferdig etter 2025 vil det påvirke tungtransporten i hele Sør-Norge. 

Istedenfor å ta fjellovergangene øst-vest så vil det bli tidsmessig og kostnadsmessig mer effektivt å 

kjøre E39 nord-syd og dermed blir alternativene Risavika Havn, Gandal terminal, Kristiansand Havn 

og Larvik Havn mer attraktive alternativer enn idag til å kjøre fjellovergangene og gjennom Oslo-

området. Disse prosjektene har derfor potensialet til å forandre hele tungtransportmønsteret i Norge, 

noe som vil kunne øke frekvensen av containterskip på Risavika Havn, noe som igjen øker muligheten 

for ytterligere økt containertrafikk på jernbane fra vest mot øst, noe som vil lede til mer balansert 

trafikk med større godsmengder på jernbanen. Det er derfor naturlig at Jernbanedirektoratet 

sammen med Statens Vegvesen er med og utreder hva som er det beste tiltaket: forlengelse av 

godsjernbane til Risavika Havn eller tungtransportkorridor fra Sømmevågen til Ganddal 

jernbaneterminal. 

Følgende dobbeltsporstrekninger vil sørge for vesentlige tidsbesparelser for godstrafikken ved at 

både lengden på Sørlandsbanen forkortes og man slipper færre stopp for å slippe forbi person-

trafikktog: 

- dobbeltspor Sandnes-Nærbø vil redusere konflikten med lokaltog selv om antall avganger 

med lokaltog øker. Behovet for å øke antall avganger for persontog er tilstede, og ved at 

denne strekningen prioriteres vil godstrafikken nyte godt av å kunne kjøre på dobbeltspor på 

første strekningen. 

- dobbeltspor Egersund – Moi/Flekkefjord vil redusere reisetid samt fjerne den rasfarlige 

Drangsdalen som idag utgjør en flaskehals på Sørlandsbanen både når det gjelder 

persontrafikk (hastighet) og godstrafikk (hastighet, lengde og lastekapasitet). 

- Dobbeltsporet Grenlandsbane vil sørge for kraftig forbedring for godstrafikken på hele 

strekningen fra starten av Grenlandsbanen i (antatt) Gjerstad kommune og hele veien inn til 

Oslo gjennom sammenkoblingen mellom Grenlandsbanen og Vestfoldbanen. 

Ved å sørge for at disse strekningene er ferdig samtidig med ferdigstillelsen av IC-

strekningen Oslo – Skien så vil man relativt umiddelbart hente ut en stor 

samfunnsøkonomisk gevinst på alle banene (Vestfoldbanen, Grenlandsbanen, 

Sørlandsbanen gjennom flere og forlengede kryssingsspor og fjerning av Drangsdalen, og 

Jærbanen som startstrekk for godstog østover fra Nord-Jæren). 

                                                 
4 https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/m6wO44/Naringslivet-om-milliardkuttene---Ikke-ror-det-planlagte-krysset-ved-Risavika 
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3.2 Vilkår for persontrafikken 

Næringslivet har interesse av både planlegging og bygging av Grenlandsbanen og utvidelse av 

dobbeltspor på Jærbanen fra Sandnes sørover til Nærbø og nordover fra Sandnes via Forus Vest og 

Ullandhaug til Stavanger i den kommende planperioden for å trekke næringslivet tettere sammen og 

for å sikre raskere, mer effektiv og mer komfortabel transport både når det gjelder arbeidsreiser og 

fritidsreiser for befolkningen.  

Grenlandsbanen gir en unik mulighet til å trekke næringslivet i Vestfold og Grenland tettere til 

næringslivet langs kysten fra Porsgrunn til Kristiansand samtidig som det åpner muligheter for 

næringslivet Kristiansand – Porsgrunn ved å lette adkomsten til næringslivet i Vestfold/Drammen/ 

Oslo. Selv på den lange strekningen mellom Stavanger – Kristiansand – Grenland – Vestfold vil man 

få en kraftig forbedring av tilgjengeligheten. Næringslivet i disse regionene samarbeider allerede 

betydelig, og ved forbedrede reisemuligheter gjør man hele næringslivet i disse regionene mer 

konkurransedyktig overfor utlandet. Samtidig må man forvente en betydelig økt fritidstrafikk dersom 

Grenlandsbanen og resterende bane til Kristiansand legges ute ved kystbyene istedenfor inne i 

landet.  

Når det gjelder bygging av dobbeltspor sørover fra Sandnes til Nærbø og nordover fra Sandnes via 

Forus Vest og Ullandhaug til Stavanger så gir dette muligheter for å oppnå Jernbanedirektoratets 

målsetting om mulighet for ned mot 10-minuttersavganger på sterkt trafikkerte strekninger. Bygging 

av Sandnes – Nærbø vil i seg selv øke trafikkgrunnlaget, men den desidert største økningen får man 

ved å samtidig planlegge og bygge dobbeltspor nordover fra Sandnes via Forus Vest og Ullandhaug 

til Stavanger. Effektforskjellen er som følger: 

- Bygging av Sandnes – Nærbø vil medføre økning i trafikken på grunn av overgang fra 

halvtimes-avganger til kvarters-avganger. Dette øker tilgjengeligheten for jernbane som 

effektivt hensiktsmessig transportmiddel for de fleste som har reisebehov på strekningen 

Nærbø – Bryne – Klepp - Sandnes – Jåttåvågen – Stavanger. Reisemodellen bør imidlertid 

endres som følge av bygging av denne strekningen fordi det er allerede i dag stor 

trafikkavvisning på de avgangene fra Sandnes til Stavanger som kommer fra Jæren. Dette 

skyldes lite gjenværende sitteplass når togene når Sandnes. Dersom dette blir gjeldende på 

alle avganger (kvarters-avganger fra Nærbø), så kan den samfunnsøkonomiske gevinsten 

reduseres i forhold til det optimale. Endring av reisemodell kan gjennomføres enten ved å 

kjøre doble togsett gjennom hele rushtiden istedenfor bare enkelte avganger eller å kjøre en 

avgang direkte mellom Sandnes og Stavanger kort tid før tog fra Nærbø til Stavanger 

ankommer Sandnes eller kort tid før tog til Nærbø fra Stavanger går fra Stavanger. På denne 

måten kan reisemodellen optimaliseres ved at trafikktilbudet forbedres på hele banen, ikke 

bare strekningen Sandnes – Nærbø. 

 

- Bygging av dobbeltspor Sandnes (Luravika) – Forus Vest – Ullandhaug – Stavanger (Paradis) 

i tillegg til Sandnes – Nærbø vil medføre svært stor ny (uutløst) trafikk hele veien fra 

Egersund mot Sandnes, Forus Vest og Ullandhaug og fra Stavanger mot Ullandhaug og Forus 

Vest. Dette gir dobbelt effekt av strekningen. Kvartalsavganger fra Nærbø (Egersund) kan 

dermed fordeles på to spor fra Sandnes mot Stavanger og reisemodellen kan utvides ved at 

det settes opp direktetog fra Sandnes til Stavanger på motsatt spor av sporet som toget fra 

Nærbø (Egersund) går på. Dersom toget fra Sandnes går etter at Nærbøtoget mot Stavanger 

eller toget til Sandnes ankommer før Nærbøtoget mot Nærbø (Egersund) så vil det teknisk 

medføre kvartersavganger på hele Jærbanen til alle stasjoner. Denne reisemodellen vil 

radikalt forandre togtilbudet på hele strekningen fra Egersund til Stavanger og vil lede til 

radikalt flere passasjerer enn kun å bygge Sandnes – Nærbø. Dette alternativet er mer 

utdypende forklart nedenfor. 

 

3.3 Spørsmål knyttet til kostnad for strekningen Sandnes - Nærbø 

Når det gjelder utbygging av Jærbanen sørover fra Sandnes via Klepp og Bryne til Nærbø, så er det 

grunn til å sette spørsmålstegn ved prisingen (begge i 2018-kroner) av en 22,5 km strekning fra 

Farriseidet til Porsgrunn med 7 tunneler og 10 broer og prisingen av en 22,0 km strekning fra 
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Sandnes til Nærbø med 1 tunnel og 0 broer. Den første er snart ferdig og vil koste i 2018-kroner 7,4 

milliarder mens den siste er estimert å koste i 2018-kroner 8-10 milliarder i de ulike alternativene. 

Tunneler og broer er normalt svært mye dyrere enn å bygge jernbane i flatt, åpent terreng selv om 

det skulle være flere stasjoner på strekningen Sandnes – Nærbø enn på strekningen Farriseidet - 

Porsgrunn. Dersom strekningen utsettes på grunn av overestimering av kostnadene vil det være 

næringslivet og befolkningen som må leve med dårligere løsninger vesentlig lenger som vil måtte ta 

konsekvensene.    

4 Sørvestbanen 

Planen innebærer å ruste opp Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, samt å koble dem sammen ved 

hjelp av en ny strekning (Grenlandsbanen) mellom Porsgrunn og Gjerstad/Risør.  

- Ny dobbeltsporet jernbane er allerede fremført til Porsgrunn og åpner i 2018. Det langsiktige 

målet å bygge sammenhengende høyhastighetsbane med dobbeltspor mellom Oslo og Skien 

innen 2030. Når hele strekningen er ferdig i 2030, skal reisetiden mellom Porsgrunn og Oslo 

reduseres fra 2 timer og 45 minutter til 1 time og 36 minutter. Når banen er ferdig 

oppgradert, er det beregnet 9,5 millioner reisende på stasjonene langs Vestfoldbanen, noe 

som er beskrevet som en femdobling av antall reisende fra 2012 og er ihvertfall en 50% 

økning i passasjerantallet fra 2017. 

- Grenlandsbanen er en prosjektert jernbane i en ytre korridor gjennom Telemark og litt av 

Aust-Agder, og innebærer en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Banen 

starter i Porsgrunn og blir sammenkoblet med Sørlandsbanen ved Skorstøl i Gjerstad 

kommune. Lengden er 60 km.  

Planen er fremmet av fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. 

Fra et næringslivssynspunkt er planene både tiltrekkende og fornuftige for å skape større dynamikk 

i næringslivet langs kysten av Sør-Norge og redusere trafikkavvisningen som ligger i dagens 

ineffektive kollektivtransportstruktur langs kyst-Norge.  

For næringslivet er det særlig attraktivt at man kan slå sammen lokalisering av bedrifter med pålitelig 

og komfortabel pendling for ansatte som utvider arbeidsmarkedet betraktelig, effektiv kontakt med 

kunder og leverandører og lavkostnad godstransport med tog av produksjon. Det siste medfører 

imidlertid at man også tenker i de riktige baner når det gjelder hvordan man utformer 

godstransporten. Godstransport betinger korte avstander mellom bedrift og bane. Dette er 

sammenfallende med antallet passasjerer som er mulig å få over fra bil til bane. Jo lenger avstand 

til togstasjon, jo mer kostbar parkering og jo flere transportmidler man må benytte, jo færre 

passasjerer får man. Både persontrafikk og godstrafikk tilsier derfor i praksis at den ny linje legges 

langs kystbyene. Dette er allerede tilfellet med Vestfoldbanen. Med Grenlandsbanen er det fullt mulig 

siden man må legge ny linje uansett, og for resten av banen er det næringslivsmessig svært fornuftig 

å flytte toglinjen nær kysten. Dette vil også gjøre toglinjen mer turistvennlig og vil øke antall 

fritidsreiser, noe som også vil medføre økt trafikkgrunnlag.   

 

5 Jærbanen 

5.1 Godstransport på Jærbanen/Sørvestbanen 

Næringslivet og befolkningen i Sør-Rogaland sprer seg i praksis i nord-syd retningen. Den største 

utbredelsen finnes ved de tre veiene nord-syd: Riksvei 44 mellom Sandnes og Stavanger langs 

Gandsfjorden, Motorveien mellom Sandnes og Stavanger og den nye Transportkorridor Vest som 

kommer mellom Tasta og Sømmevågen for å lede blant annet anleggstrafikk utenom Stavanger. 

Trafikkorridor Vest vil også gå forbi både Risavika havn og Sola Flyplass. Ganddal Jernbaneterminal 

ligger imidlertid langs Riksvei 44 mellom Sandnes og Klepp. 

Dersom Jærbanen skal fungere godt på gods (minst mulig omlastingskostnader) er det en fordel om 

enten (1) jernbanen forlenges til Risavika for å samle godstrafikken til/fra sjøtransport på den mest 

effektive måten samt fungere som et omlastningspunkt for containerfrakt med bil langs E39 eller (2) 

Trafikkorridor Vest forlenges langs en av sidene på flyplassen og fortsetter videre frem til den 

kommer inn på Riksvei 44 i rundkjøringen mellom Riksvei 44 og Heigreveien. Der vil da være kort 

avstand frem til Ganddal Jernbaneterminal og med minimal belastning på lokalmiljøet.  
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Dersom ett av disse to tiltakene gjennomføres så vil det være større sannsynlighet for at man vil 

lykkes med å få mer gods over fra bil til jernbane. Dersom tiltaket blir å forlenge jernbanen til 

Risavika havn/Trafikkorridor Vest, så vil dette også kunne medføre større balanse i gods-transporten 

i Norge. Vi vet allerede fra mange studier at det ikke er særlig effektivt med langtransport på bil via 

Sverige og Østlandet over til Vestlandet. Kapasiteten gjennom vest-Sverige holder på å bli sprengt 

(i den forstand at den er langt overskredet ønskelig nivå). Med Risavika Havn, ny E39 fra Kristiansand 

til Sandnes, ny E39 Rogfast fra Randaberg til Bokn og Trafikkorridor Vest for å lede tungtrafikken 

utenfor Stavanger så vil tungtrafikken på Vestlandet bli trukket i betydelig grad i retning av nord-

syd istedenfor øst-vest. Man kan derfor forvente betydelig økning i tungtrafikken via Stavanger-

området når disse prosjektene står ferdige et sted midt på 2020-tallet. Jo mer tungtrafikk det blir til 

selve Oslo-området, desto mindre kapasitet er det til gjennomgangstrafikk via østlandet til 

vestlandet. Det er derfor både ønskelig og nødvendig å bygge opp kapasitet på vestlandet og 

sørlandet til å håndtere gods til og fra sørlandet og vestlandet uten å gå via østlandet. 

Jernbanen vil på det tidspunktet E39 Rogfast, Trafikkorridor Vest og E39 Sandnes – Lyngdal er ferdig 

ha en unik mulighet til å etablere nye transportmønstre i Norge, inkludert å balansere trafikken øst-

vest i betydelig større grad, og dermed kjøre færre tomme containere/vogner østover enn det som 

er tilfellet nå. Det forutsetter imidlertid at minst ett av de to tiltakene beskrevet ovenfor 

gjennomføres, og helst slik at tiltaket står ferdig når de to store E39-prosjektene ferdigstilles. Det er 

derfor nødvendig å få dette innenfor eksisterende planperiode. 

 

5.2 Pendling nord-syd og utbygging sørover fra Sandnes til Egersund 

For å beskytte landbruksjorden på Jæren (jordvern), så er det i de sentrale planene for Rogaland og 

aktuelle kommuner vedtatt å bygge ut næringsliv og bosetting langs et bånd langs eksisterende 

jernbane – det såkalte Bybåndet Sør. Meningen er at dette lettere skal kunne medføre at man får 

økt pendling med tog. Det betinger imidlertid at infrastrukturtiltak som utbygging av Sandnes – 

Nærbø gjennomføres på en tidsmessig god måte. Dette er årsaken til at dobbeltspor Sandnes – 

Nærbø bør inn i kommende planperiode og ikke utsettes til etter 2030. 

 

5.3 Pendling nord-syd og utbygging nordover fra Sandnes vis Forus 
Vest og Ullandhaug 

 For å sikre et effektivt transportsystem for det nybygde sykehuset på Ullandhaug bør denne 

jernbanelinjen bygges allerede i inneværende planperiode. Denne linjen er, når den forsetter videre 

til Forus Vest og Sandnes og resten av Jernbanen, en samfunnsøkonomisk svært lønnsom 

investering, og er den jernbanelinjen som kan medføre flest nye reisende per kilometer nybygd 

jernbane (strekningen er bare 12,7 km lang og gjenbruker i praksis resten av Jærbanen og eventuelt 

Ålgård banen dersom denne nyåpnes). Bygging av denne jernbanelinjen er helt i tråd med 

perspektivanalysen for jernbanen i Stavanger-regionen frem mot 2050, men tidsaspektet blir feil 

dersom tiltaket skyves ut til neste planperiode fordi det er så mange effekter av tiltaket som tilsier 

at denne linjen bør bygges snarest. 

 

5.4 10-minutters avganger på trafikkerte strekninger 

Det er i Jernbanedirektoratets intensjoner å legge opp til 10-minuttersavganger på de mest 

trafikkerte strekningene. Jærbanen vil med bygging av strekningen Sandnes-Forus Vest-Ullandhaug-

Stavanger og gjenåpning av Ålgårdbanen definitivt være i kategorien over de mest trafikkerte 

strekningene med 3,6+ millioner reisende på eksisterende bane og potensiale for 10+ millioner 

reisende på de nybygde/gjenåpnede banene. Det forutsettes fortsatt vekst på eksisterende Jærbane 

og sammen med effekten av bygging av dobbeltspor Sandnes-Nærbø og kvartersavganger der 

samtidig med ny jernbanelinje via Forus Vest og Ullandhaug og gjenåpnet Ålgårdbane så må man 

kunne forvente i overkant av 14 millioner reisende per år på Jærbanen totalt sett. Når passasjer-

effekten er så stor av å bygge en jernbanelinje på 12,7 km og gjenåpne Ålgårdbanen, så bør disse 

tiltakene inn i den kommende planperioden 2018-2029.  
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6 Vossabanen mot 2050 

Det legges opp til bygging av dobbeltspor Arna-Stanghelle for å redusere rasfaren på strekningen 

Voss-Arna på Bergensbanen. Dette vil være en betydelig forbedring for sikkerheten, men vil også 

bidra til at det vil bli mulig med økt frekvens på passasjertog og bedre fremkommelighet for godstog. 

Sammen med Ringeriksbanen vil dette være et vesentlig løft for Bergensbanen.  

Det er imidlertid vesentlig å sørge for at etter at dobbeltspor er laget på strekningen Arna-Stanghelle 

at man planlegger for utvidelse av dobbeltsporet videre fra Stanghelle og til Voss. Dette vil gjøre 

godstransporten på Bergensbanen minst mulig avhengig av kryssingspor i forhold til lokaltog. De 

strekningene på Bergensbanen med størst passasjergrunnlag og derfor konflikt mellom 

langdistansetog (person og gods) og lokaltog er strekningene Oslo – Hønefoss (Ringeriksbanen) og 

Bergen – Voss (Vossabanen). Resten av Bergensbanen egner seg for å løse med kryssingsspor på 

grunn av få og konsentrerte destinasjoner mellom Voss og Hønefoss. 

Det er imidlertid også grunn til i neste planperiode å arbeide for utvidelse av Vossabanen/ 

Bergensbanen sydover fra Bergen Sentrum i retning Nesttun – Os og med mulighet for kobling til 

Flesland flyplass (tilsvarende slik en linje Stavanger (Paradis) – Ullandhaug – Forus Vest kan kobles 

til Sola flyplass). 

Dette vil gjøre til at også Bergen kan få to akser: 

 

 

Bergen – 2 mulige akser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En slik løsning vil bidra til å overføre en vesentlig pendlermasse mellom Os/Nesttun og Bergen og 

bidra til å løse nullvekstmålet i byvekstavtalen til Bergen. Samtidig vil det trekke næringslivet i 

Bergensområdet tettere sammen og gjøre arbeidsmarkedet i Bergensområdet større. 

Dersom Bjørnefjorden krysses med flytebro for E39, så er det meget mulig at dette medfører at 

samme løsning kan benyttes for kryssing av Bjørnefjorden også for jernbane i retning Stavanger. En 

slik eventuell fremtidig jernbane kan da fremføres uten å gå under noen fjord ved å velge følgende 

trase: Tysnes – Huglo (park’n ride til Stord og Bømlo) – alternativ 1: 2,2 km fjordkryssing med fast 

bro eller flytebro til Halsnøya (park’n ride til Kvinnherad) / alternativ 2: fjordkryssing i 3,3 km + 3,2 

km tunnell via Hille til Halsnøya (park’n ride til Kvinnherad) – Fjeldbergøya/Borgundøy – fjordkryssing 

med 2,0 km fast bro – Romsa-øyene – fjordkryssing med 1,3 km fast bro – Etne-halvøya – 

fjordkryssing med 0,6 km fast bro over Etnesundet – Ølen (park’n ride til Etne) – Ølensvåg – Skjold 

– Aksdal (park’n ride til Sveio) – Haugesund – Røyksund (park’n ride til Karmøy) – fjordkryssing med 

0,7 km fast bro over Fosnasundet (Førresfjorden) – Slåttevik – Kårstø – Bokn (park’n ride til 

Stavanger). Dette vil være en vesentlig rimeligere jernbane enn de som hittil har blitt foreslått på 

vestlandet. Mesteparten av traseen vil da gå i flatt eller småkupert terreng langs hele traseen. Ingen 

av fjordkryssingene bortsett fra Bjørnafjorden og Hardangerfjorden vil måtte dimensjoneres for høye 

skip (flytebro for E39 vil allerede være dimensjonert for høye skip).  

Bergen 

Nesttun  

  

Os 

Flesland flyplass 

  

Voss 
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7 Jærbanen mot 2050 

Satsing på Jærbanen nordover fra Sandnes via Forus Vest og Ullandhaug til Stavanger og sørover 

fra Sandnes mot Nærbø og Egersund er eksempler på hvordan man kan nå målet om minimum 

tredobling av jernbanetrafikken på Sørlandsbanen. Idag transporterer Jærbanen ca 3,6 millioner 

passasjerer. Det er estimert at en variant via Forus Vest og Ullandhaug kan trekke 7,9 millioner i 

basisalternativet, mens en reåpning av Ålgårdbanen kan trekke minimum 2 millioner reisende i basis-

alternativet (50% av pendlerne + andre reisende), dvs totalt ca 10 millioner reisende.  

I Perspektivanalysen «Jernbanen mot 2050» er det på side 14 og i figur 6 side 15 vist til at 

jernbaneinfrastrukturen ikke er like godt tilstede i alle transportaksene i byene. Dette er imidlertid 

dersom man tar utgangspunkt i Stavanger når det gjelder Nord-Jæren. Tar man utgangspunkt i 

Sandnes så har man også mulighet for 4 akser (og 2 akser ut av Stavanger): 

 

 

Stavanger – 2 mulige akser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandnes – 4 mulige akser:  

 

 

 

 

 

 

Det vises til i perspektivanalysen at «når mer enn en akse betjenes, er det mulig å kjøre togpendler 

gjennom bysentrum, og oppnå bedre flatedekning og mer effektiv drift enn når jernbanen ender i 

sentrum. Dette er mulig i Oslo og Trondheim, men i dag ikke i Bergen og Stavanger.». ECON er helt 

enig i dette, men ovenstående viser at det er mulig via Sandnes å få til 3 togpendler:  

- togpendel Stavanger – Nærbø/Egersund via Jåttåvågen og Sandnes 

- togpendel Stavanger – Nærbø/Egersund via Ullandhaug/Forus Vest og Sandnes 

- togpendel Stavanger+Ullandhaug/Forus vest via Sandnes til Figgjo/Ålgård 

Mulighetsstudiene som foreløpig er laget for de to siste togpendelalternativene er for begrenset i 

sine muligheter til å identifisere det totale reisepotensialet. ECON har estimert max antall pendlere 

og estimert totalt antall reisende i basis-alternativet som følger for de tre togpendlene identifisert: 

- togpendel Stavanger – Nærbø/Egersund via Jåttåvågen og Sandnes  pendlere er max 2,5 

mill, øvrige reisende er elever, studenter, turister og fritidsreisende  totalt 3,6 mill reisende. 

- togpendel Stavanger – Nærbø/Egersund via Ullandhaug/Forus Vest og Sandnes  pendlere 

kan utgjøre max 13,5 mill, øvrige reisende handlende, studenter, pasienter, pårørende  

estimert minimum 7,9 mill antall reisende i basisalternativet. 

- togpendel Stavanger + Ullandhaug/Forus Vest via Sandnes til Figgjo/Ålgård  pendlere kan 

utgjøre max 2 mill, øvrige reisende handlende, elever, studenter, fritidsreisende, pasienter, 

Stavanger 

Jåttåvågen 
(4500 jobber,   

1000 vgs-elever)  

Ullandhaug 
(10000+ jobber, 

11000 studenter, 

X pasienter/ 

pårørende) 

 Sandnes 

Forus Vest 

(40000+ jobber) 

Klepp 

Bryne 

Nærbø 
Egersund 

Figgjo 
Ålgård 

Ullandhaug og Forus Vest 

er store arbeidsplasser uten 
nesten noen bosetting innen 

normal gang- og sykkel-

avstand. 

Jåttåvågen har også 

store boligområder.  

I tillegg kommer 
mindre stoppesteder 

med blandet bolig 

og næring. 
Sola Flyplass 
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pårørende, turister, besøkende Kongeparken  estimert minimum 2 millioner antall reisende 

basis-alternativet.    

Det er laget to mulighetsstudier spesifikt knyttet til deler av disse togstrekningene, men ingen av 

disse mulighetsstudiene tar inn over seg det fulle mulige potensialet: 

- En rapport laget av Norconsult konkluderte med at en ny jernbanelinje fra Luravika i Sandnes, 

over Forus Vest og Ullandhaug og til Paradis stasjon «ikke vil gi et vesentlig bedre tilbud enn 

det som kan oppnås med ulike busstilbud. Vi finner derfor ikke grunn til å anbefale 

jernbanelinje som svar (...) for Ullandhaugområdet». Denne rapporten vurderte imidlertid 

jernbane som et transportmiddel til og fra sykehuset, mens denne jernbanelinjen vil betjene 

vesentlig mye mer enn sykehuset. Hele Ullandhaugområdet med 10000+ arbeidsplasser 

pluss 11000+ studenter pluss pasienter/pårørende til sykehuset pluss 40000+ arbeidsplasser 

på Forus vil være betjent av en slik jernbanelinje. Det fulle potensialet for en slik 

jernbanelinje er derfor ikke blitt utredet i en offentlig utredning. 

- Urbanet gjorde en mulighetstudie i 2015 hvor de identifiserte et potensiale på 600.000 reiser 

per år. Dette er imidlertid kun forutsatt at man kobler Ålgårdsbanen til eksisterende Jærbane. 

Dette stemmer med ECONs beregninger.  

o Det totale antallet pendlere fra Figgjo/Ålgård nordover til steder langs eksisterende 

jernbane er 680.000 og det tilsvarende totale antallet pendlere sørover til 

Figgjo/Ålgård er 310.000. Dersom man antar at 50% av disse kan overflyttes fra bil 

til jernbane tilsvarer det 495.000 (det sannsynlige tallet er høyere på grunn av 

muligheten for jobbreise direkte fra hjemsted til arbeidssted og den lange 

pendlerveien som er en fordel for tog til å erstatte bil og ECONs analyse av type 

pendlere på strekningen). I tillegg kommer imidlertid handlende, fritidsreisende, 

videregående skole-elever, besøkende i Kongeparken mv som med rimelig sikkerhet 

vil bringe antallet betydelig høyere, og med rimelig stor sikkerhet over 600.000 med 

halvtimesavganger. Økes antall avganger til kvartersavganger øker sannsynligheten 

for at antallet passasjerer går betydelig over 600.000.  

Dersom strekningen Sandnes (Luravika), Forus Vest, Ullandhaug, Stavanger (Paradis) 

bygges utvides potensialet på Ålgårdbanen vesentlig i forhold til det som er tatt med i 

Urbanet’s analyse.  

o En slik kobling tilfører over 1 million ytterligere pendlere, og disse pendlerne har en 

mye mer konsentrert jobbdestinasjon, noe som gjør at sannsynligheten er stor for at 

en større andel ville gått over fra bil til tog, særlig med parkeringsrestriksjoner. Dette 

ville også økt sannsynligheten for kvartersavganger betydelig, noe som ville styrket 

det originale trafikkgrunnlaget betydelig utover 600.000 slik beskrevet ovenfor. 

Dette utvider også reisene til handlende, fritidsreisende samt tilfører studenter, 

ansattereiser til det nye sykehuset, pasient- og besøksreiser til det nye sykehuset 

mv. Det er forsiktig beregnet at kombinasjonen av å bygge Sandnes-Forus Vest-

Ullandhaug-Stavanger og samtidig åpne Ålgårdbanen vil medføre et trafikkgrunnlag 

på Ålgårdbanen på ca 2 millioner reisende i basisalternativet. 

Perspektivanalysen fremhever følgende tiltak for Stavangerområdet fremover mot 2050: 

- Etablering av dobbeltspor Sandnes-Nærbø for å realisere 4 avganger per time i 

Stavangerområdets omland  dette tiltaket bør være i kommende planperiode 

- Etablering av dobbeltspor Nærbø-Egersund for å realisere 2 avganger per time i 

Stavangerområdets ytre omland  for at dette tiltaket skal kunne realiseres innen 2050 må 

Sandnes-Nærbø være i kommende planperiode 

- Utvikling av regionale knutepunkter, inkludert avklaring av samarbeid omkring finansiering 

 Stavanger bør utvikles til et knutepunkt med 2 akser og Sandnes bør utvikles til et 

knutepunkt med 4 akser – dette vil skje ved bygging av jernbanelinjen via Forus Vest og 

Ullandhaug samt gjenåpning av Ålgårdbanen i den forbindelse. 

- Videre utvikling av det banebaserte kollektivtilbudet, herunder også vurdere nye 

jernbanelinjer  tilfredstilles ved bygging av jernbanelinjen via Forus Vest og Ullandhaug 

samt gjenåpning av Ålgårdbanen i den forbindelse. 

Gjennomføringen av de to tiltakene – bygging av jernbanelinje via Forus Vest og Ullandhaug og 

gjenåpning av Ålgårdbanen – er direkte i tråd med perspektivanalysen for 2050 og vil tilføre opptil 
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10 millioner nye reisende årlig, estimert 7,9 millioner på den første strekningen og ytterligere 2 

millioner reisende tilført via Ålgårdbanen (vel og merke med tilgang til rute til Forus Vest og 

Ullandhaug). Reduksjon i antall reisende med eksisterende Jærbane til Gausel stasjon som betjener 

Forus Øst ligger inne i estimatet på 7,9 millioner. Det er imidlertid vesentlig at disse 

reisestrekningene legges inn i kommende planperiode 2018-2029 fordi dette vil være den 

samfunnsøkonomisk beste og mest optimale bruk av infrastrukturen og sørge for at det nye 

sykehuset som bygges på Ullandhaug kan bygges med et effektivt og skalerbart transportsystem 

fra starten av. Togstrekningen Stavanger (Paradis) – Ullandhaug – Forus Vest – Sandnes 

(Luravika) er en togstrekning på 12,7 km og er den mest lønnsomme togstrekning som per 

tidspunkt kan bygges i Norge på grunn av det store passasjergrunnlaget som utløses som følge av 

strekningen. Dette passasjergrunnlaget utløses ikke ved noen annen kombinasjon av tiltak på 

Nord-Jæren. Dette er grunnen til at denne strekningen i seg selv langt på vei vil bidra til 

nullvekstmålet i byvekst-avtalen. Togpendel Stavanger+Ullandhaug/Forus vest via Sandnes til 

Figgjo/Ålgård bidrar til å utløse ytterligere reisende som vil støtte opp under jernbanesystemet på 

Nord-Jæren som et effektivt langdistanse transportmiddel på Jæren. 

Følgende fordeler kan oppsummere disse to tiltakene: 

- Det vil redusere behovet for biltrafikk vesentlig i forhold til i dag – mer enn 

tilstrekkelig til å oppnå nullvekstmålet i byvekstpakken/bymiljøpakken. 

- Det er et langdistansetiltak og er ikke i konflikt med kortreisetilbud som bussvei og 

lokalbusser, tvert imot vil tiltaket arbeide godt sammen med bussvei og buss 

- Det vil flytte en god del veitrafikk over på kollektiv og redusere presset på Motorveien 

- Det vil gjøre det mulig med strengere parkeringsnorm på i Stavanger sentrum, Sandnes 

sentrum, Forus og Ullandhaug uten at det går utover fremkommeligheten 

- Det kan utvides til å inkludere andre større destinasjoner slik som flyplass 

- Det vil knytte både Stavanger, Sandnes og resten av sørfylket til sykehuset 

- Det vil knytte både Stavanger, Sandnes og resten av sørfylket til universitetet 

- Det vil gjøre det enkelt å pendle til/fra Forus fra både Stavanger, Sandnes og resten av 

sørfylket 

- Det vil øke kollektivandelen vesentlig i fylket – mer enn noe annet tiltak 

- Det er gratis for Stavanger kommune og Rogaland Fylke 

- Det er «gratis» også for Staten fordi tiltaket har så god samfunnsøkonomi at passasjerene i 

praksis vil betale hele regningen – Staten må kun forskuttere investeringen, resten tas inn i 

form av billettinntekter 

 

8 Anbefalinger 

Følgende jernbanestrekninger utredes/planlegges og bygges i kommende planperiode 2018 – 2029 

– utvidelse av rammene for jernbane i planperioden (ikke sette banestrekninger opp mot 

hverandre): 

Persontrafikk Sørlandsbanen (mål om å tredoble trafikken på Sørlandsbanen): 

- Grenlandsbanen (60 km) 

 hovedargument: tidsbesparelse, økt godsmengde og økt passasjergrunnlag 

 

Persontrafikk Jærbanen (ca 10 mill nye reisende hvis gjennomført som 1 tiltak): 

- dobbeltspor Sandnes – Nærbø (22 km) 

 hovedargument: endret reisemodell og økt passasjergrunnlag, bedret godsfremkomst 

 

- dobbeltspor Stavanger (Paradis) – Ullandhaug – Forus Vest – Sandnes (Luravika) (12,7 km) 

 hovedargument: ekstremt stort passasjergrunnlag, oppnå mål i byvekstavtalen  

 

- reåpning Ålgårdbanen (Ålgård – Figgjo – Ganddal) (12,3 km) 

 hovedargument: ytterligere økning passasjergrunnlag, oppnå mål i byvekstavtalen 
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Godstrafikk Jærbanen/Sørlandsbanen (raskere omlasting, lengre tog, kortere tid og sikrere trafikk):  

- godstransportspor Risavika havn – Ganddal terminal; alternativt en tungtransportkorridor 

 hovedargument: knytte terminalene nærmere sammen, skille tung og lett trafikk 

 

- dobbeltspor i tunnel Egersund – Moi  

 hovedargument: tidsbesparelse, bedret sikkerhet, økt godstrafikk, økt passasjergrunnlag 

Godstrafikk/persontrafikk Bergensbanen (bedre fremkommelighet for gods- og persontog): 

- planlegge for dobbeltspor Stanghelle – Voss (47 km) etter Arna-Stanghelle 

  hovedargument: tidsbesparelse, bedret sikkerhet, økt godstrafikk, økt passasjergrunnlag 

Det er helt avgjørende å avklare traseer på Jærbanen så raskt som mulig. Slik det er nå 

bindes det opp store arealer på grunn av at arbeidet med avklaring av trasevalg har 
stoppet opp. 

Endring reisemodell på Jærbanen innebærer også å sørge for at det går direktetog mellom Sandnes 
og Stavanger på alle kvartersavganger. Se punkt 3.2 for utdypende informasjon.  

Tiltakene ovenfor kommer for det meste i tillegg til planlagte tiltak om bygging av flere og lengre 

kryssingsspor på Sørlandsbanen for å forbedre godstrafikken, men noen av tiltakene kan medføre 
endringer i plassering av kryssingsspor. Det planlegges også bygging av flere stasjoner på 

strekninger slik som Stavanger-Sandnes, men ingen av tiltakene påvirker planlegging av slike 
(stasjoner som Forus Øst og Luravika er nevnt som mulige tiltak på Jærbanen). 

I Grenlandsbanen må det ikke bare legges inn økt trafikkgrunnlag i samfunnsøkonomien av tiltaket, 
men også at Sørlandsbanen uten dette tiltaket vil miste passasjergrunnlag til ny E18, samt at 
tiltaket bidrar vesentlig til bedring for godstransporten.  

Stavanger (Paradis) – Ullandhaug – Forus Vest – Sandnes (Luravika) har en høy positiv 

samfunnsøkonomi som selvstendig tiltak, sannsynligvis den høyeste i Norge målt per kilometer 
nybygd jernbane. Årsaken er det høye trafikkgrunnlaget som skyldes at man ved å kun bygge 12,7 
km ny jernbane dekker to store arbeidsområder på Nord-Jæren samtidig som man gjenbruker 
mesteparten av strekningen på Jærbanen (Stavanger-Paradis og Egersund – Sandnes) hvor det er 
meget høy pendling til de to arbeidsområdene Forus Vest og Ullandhaug. Passasjergrunnlag på 10+ 
millioner er fordelt på  

- ca 7,9 millioner nye reiser i basisalternativet fra Egersund-Sandnes til Forus Vest og 

Ullandhaug og fra Stavanger-Paradis-Våland til Ullandhaug og Forus Vest. ECON kan om 

ønskelig presentere passasjergrunnlaget grunnkrets for grunnkrets på Nord-Jæren og gate 

for gate eller bedrift for bedrift på Forus og Ullandhaug. 

- Ca 2,0 millioner nye reiser kan tilføres Jærbanen ved å reåpne Ålgårdbanen. Ca 2 millioner 

reiser forutsetter imidlertid at strekningen via Forus Vest og Ullandhaug bygges fordi over 1 

million av 2 millioner reiser er direkte forbundet med pendling til disse arbeidsområdene. 

Dette er ikke medtatt i tidligere mulighetsstudier for reåpning av Ålgårdbanen. 

- ca 0,1 million reiser overføres fra dagens strekning mellom Sandnes og Stavanger til den nye 

strekningen via Forus Vest og Ullandhaug (overføring hovedsakelig av passasjerer fra dagens 

Gausel stasjon, men mesteparten av passasjerene til Gausel pendler idag til Forus Øst og vil 

ikke overføres til ny strekning, dvs ny strekning påvirker i meget liten grad eksisterende 

strekning). 

- passasjergrunnlaget vil øke på strekningen Sandnes-Nærbø også til eksisterende strekning 

mellom Sandnes og Stavanger, men dette er ikke tatt med i passasjergrunnlaget. Stavanger-

Ullandhaug-Forus Vest-Sandnes forbedrer imidlertid derfor også vesentlig samfunns-

økonomien ved å bygge dobbeltspor på strekningen Sandnes – Nærbø og gir positiv 

samfunnsøkonomi i å reåpne Ålgårdbanen. 

Det er vesentlig å være klar over at investering i strekningen Stavanger (Paradis) – Ullandhaug – 
Forus Vest – Sandnes (Luravika) er et langdistansetiltak på grunn av at det tilfører mye trafikk på 

strekningen Egersund – Sandnes til Forus Vest og Ullandhaug. Dette tiltaket er derfor ikke i 
motstrid med byggingen av bussveien, men vil være kompletterende til bussveien.  

Kostnaden for strekningen er beregnet til 4,6 milliarder i 2018-kroner (prising tilsvarende som 
strekningen Farriseidet-Porsgrunn skulle tilsi 4,2 milliarder), noe som er svært lite i forhold til det 
store trafikkgrunnlaget som byggingen av denne korte strekningen vil medføre.  

Byggingen av Ullandhaug stasjon bør gjøres i forbindelse med byggingen av det nye sykehuset for 
å integrere stasjonen best mulig med dette.  
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Byggingen av Forus Vest stasjon er tenkt lagt over Motorveien og kan privatfinansieres ved å 
bygge et bygg i høyden med næringsliv knyttet til stasjonen. 

 

 

Med hilsen 

 

Direktør 

ECON Consulting Group AS 

 

Kopi: 

- Næringsforeningen i Stavanger-regionen 

- Stiftelsen Grønn By Stavanger-regionen 

- alle fylkeskommunene langs Sørlandsbanen 

o Rogaland 

o Vest-Agder 

o Aust-Agder 

o Telemark 

o Vestfold 

- alle større kommuner langs mulig ny Sørlandsbane/Grenlandsbane med over 5000 innbyggere 

- alle regionale NHO-avdelinger i fylkene langs Sørlandsbanen 

- Foreningen «For Jernbane» 
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Vedlegg 1 - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029 på høring 

 
De viktigste satsingsområdene for tilbudsforbedringer utover i tolvårsperioden er:  

 
Brukervennlige løsninger og mer samordnet kollektivtilbud 
 

Kundene skal ikke trenge å tenke på hvilke selskap som tilbyr transporten deres eller hvilke soner 
de krysser underveis på reisen. Enturs arbeid med å samle rutetilbudet for all kollektivtrafikk i en 
nasjonal reiseplanlegger fortsetter i handlingsprogramperioden. I løpet av 2019 skal alle aktører også 
kunne selge billetter gjennom løsningen, som er tilgjengelig som app og webtjeneste. Samtidig er 
Jernbanedirektoratet i gang med avtaler og samarbeid med fylkeskommuner og 
administrasjonsselskap i hele landet om godt samspill mellom tog og annen kollektivtrafikk, både for 
ruter og billettpriser. 

 
En mer pålitelig jernbane 
 
I starten av første seksårsperiode planlegges større fornyelsestiltak med hovedvekt på strekninger 
med høy trafikk, blant annet for å bedre punktligheten. Bane NOR og Jernbanedirektoratet har fra 
2018 inngått en flerårig avtale, som gir økt forutsigbarhet og muliggjør enda mer effektiv drift og 

vedlikehold. 
 
Bedre togtilbud på Østlandet 
 
Med fullføringen av den nye dobbeltsporede banen mellom Farriseidet og Porsgrunn vil det bli cirka 
20 minutter kortere reisetid mellom Oslo og Grenlands-området allerede i 2018. Follobanen åpner i 
2021 og vil gi 10 minutter kortere reisetid mellom Oslo og Østfold, med en halvering av reisetiden 

Oslo-Ski. 
 
Effekten av intercityutbyggingen er betydelig kortere reisetider og økt frekvens i togtrafikken mellom 
byer og regioner der det bor mange mennesker. Dette legger til rette for effektive og miljøvennlige 
reiser på Østlandet, men har også betydning for trafikken til landets øvrige jernbanenett. Det legges 
opp til økt frekvens til Tønsberg og Moss i 2024 og til Hamar i 2026. 
 

På innerstrekningen i lokaltrafikken Stabekk–Oslo S–Ski (L2) skal det anskaffes nytt lokaltog-
materiell med økt kapasitet om bord, i perioden 2022-2024. 
 

En ny rutemodell for Østlandet vil gi timinuttersintervall for de fullstoppende lokaltogene (L1 og L2) 
på strekningene fra Oslo til henholdsvis Asker/Spikkestad, Ski og Lillestrøm. 
 

I løpet av 2018 vil nye togsett med økt ombordkapasitet og bedre komfort bli satt i trafikk på 
Gjøvikbanen. I 2022 blir det mulighet for ett tog i timen Oslo–Gjøvik. 
 
Ringeriksbanen 
 
Ringeriksbanen er en del av intercityutbyggingen. Reguleringen skjer som et felles prosjekt med 
Statens vegvesen og utbyggingen av E16. Ved utbygging av Ringeriksbanen vil reisetiden Oslo–

Bergen forkortes med om lag én time. Banen gir en ny forbindelse fra Sandvika til Hønefoss og vil 
utvide pendleromlandet rundt Oslo, med to tog i timen Oslo–Hønefoss. Dette gir potensial for bolig- 
og næringsvekst i Ringeriksregionen. For å få prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene 
i NTP 2018-2029, er byggestart forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet 
er det mulig med byggestart i 2021. 
 

Satsing på Bergensbanen 

 
Bergensbanen fra Oslo til Bergen binder øst og vest sammen over høyfjellet og er den av 
fjernstrekningene som har størst trafikk, både av personer og gods. På Vossebanen bygges det 
dobbeltspor Arna–Bergen og sammen med andre kapasitetsøkende tiltak gir dette mulighet for 
kvartersintervall i lokaltogtrafikken, samt plass til lengre godstog på Bergensbanen i 2024. Ny trasé 
på strekningen Stanghelle–Arna vil gi økt sikkerhet, økt kapasitet til gods- og persontrafikk og 10–

15 minutter kortere reisetid. Prosjektet er organisert som et fellesprosjekt mellom veg og bane med 
byggestart i andre seksårsperiode og ferdigstilling etter planperioden 
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Utvikling i Trøndelag 
 
For å knytte Trøndelag tettere sammen som region legges det opp til elektrifisering av strekningen 

Trondheim–Steinkjer (Trønderbanen) og Meråkerbanen, plattformforlengelser og innføring av nye 
tog i første seksårsperiode, samt ny Leangen stasjon i 2019 som muliggjør redusert reisetid. 
 
Jernbanedirektoratet arbeider med mulige tilbudsforbedringer gjennom ny rutemodell for 
Trønderbanen i andre seksårsperiode. I tillegg legges det til rette for økt godstrafikk mellom 
Trøndelag og Sverige. 

 
Godspakke 
 
Godstrafikk på jernbane har klare fordeler for miljø og trafikkbelastning i vegnettet og er 
konkurransedyktig på lengre avstander eller ved frakt av store godsmengder. For å styrke 
godstrafikken på bane legger Jernbanedirektoratet opp til å gjennomføre en rekke tiltak i løpet av 
planperioden. Dette er bygging av nye kryssingsspor, utvidelse og bygging av terminaler, bygging 

av nye banekoblinger og elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen Hamar – Elverum. På kort sikt 
arbeides det med å bedre godstransportens rammevilkår. 
 
Rammene for handlingsprogrammet 

 
Jernbanesektorens handlingsprogram fram til 2029 følger opp Stortingsmeldingen om Nasjonal 
transportplan 2018–2029. Der er det gitt en økonomisk ramme på 327,5 mrd. kr, samt føringer og 

prioriteringer for tolvårsperioden. Bevilgningsnivået per år er i henhold til rammene i Nasjonal 
transportplan høyere i den siste seksårsperioden enn i den første. Første år er handlingsprogrammet 
i overensstemmelse med vedtatt statsbudsjett for 2018. Det legges videre til grunn en lineær årlig 
opptrapping av bevilgningsnivået slik at den økonomiske rammen i NTP 2018–2029 nås i løpet av 
første seksårsperiode.   
 

Jernbanedirektoratet sender nå sektorens handlingsprogram på offentlig høring fram til 22. juni 
2018. Fastsettelse vil skje i starten av juli 2018. 
 
Vedlagt er høringsbrev, høringsdokument, innkomne høringsuttalelser og regionvise presse-
meldinger som går mer i detalj hva gjelder effekter og tiltak. 
 
Høringsbrev 

 
Høringsdokument-Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 
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Vedlegg 2 - Pressemelding fra Jernbanedirektoratet 9. april 2018  
 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029:  
 

Agder og Rogaland: Enklere reiser og økt kapasitet  
I Jernbanesektorens handlingsprogram for perioden fram til 2029 legger Jernbanedirektoratet opp til en videre utvikling 
av Jærbanen for å få til flere avganger også sør for Sandnes. I tillegg er oppgradering av Sørlandsbanen ikke minst av hensyn 
til godstrafikken viktige tiltak.  
 
Jærbanens tog hadde i 2017 om lag 3,7 millioner passasjerer. Dette er en vekst i trafikktallene på ca. 30 % siden 2009 da 
dobbeltsporet Sandnes – Stavanger ble åpnet. I jernbanesektorens handlings-program legges det opp til ytterligere styrking 
av Jærbanens rolle som ryggrad i kollektivtrafikken i regionen. Det er inngått samarbeidsavtale med kollektivselskapet 
Kolumbus om billettsamarbeid og felles profilering av kollektivtrafikken i Rogaland.  
 
Det skal i perioden bygges et nytt vendespor for lokaltog på Ganddal som gjør det mulig å kjøre tog hvert kvarter mellom 
Ganddal og Stavanger, det vil si en forlengelse av dette tilbudet sørover fra Skeiane i Sandnes.  
 
Det legges opp til at planleggingen av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø videreføres og at det gjennomføres en konsept-
valgutredning for strekningen videre til Egersund.  
 
Viktig fornyelse Jærbanen fra Egersund til Sandnes har nylig fått nytt kontaktledningsanlegg som sikrer nok strøm til togene 
på strekningen og gir færre feil og bedre stabilitet. Samme type nyanlegg er under bygging på strekningen fra Egersund 
østover til Moi. Fra Moi til Kristiansand legges det i handlingsprogrammet opp til å oppgradere kontaktledningen til moderne 
standard med autotransformatorer i første periode. Dette gir bedre kapasitet på strekningen og er av særlig betydning for 
godstrafikken. I Sørlandsbanens mange og lange tunneler skal det bygges bedre nødnett for kommunikasjon, og mange av 
banens bruer skal fornyes.  
 
Kryssingsspor For å øke banens kapasitet for både gods- og persontog legges det i handlingsprogrammet opp til å bygge et 
nytt kryssingsspor nær Ganddal, og på stasjonene Hellvik, Ogna og Nærbø i siste periode. Et annet viktig tiltak på strekningen 
er å bygge en bedre avgrening til godsterminalen på Ganddal for mer smidig trafikkavvikling. Dette skal gjennomføres innen 
2024.  
Etter hvert som flere tiltak i infrastrukturen ferdigstilles vil det bli mulig å øke togtilbudet ytterligere. Jernbanedirektoratet 
har derfor startet arbeidet med en ny rutemodell for Jærbanen som kan settes i verk mot slutten av perioden.  
 
Stasjoner Sandnes sentrum stasjon skal moderniseres og legges til rette for universell utforming og tettere integrering mot 
annen kollektivtrafikk i første periode. På Skeiane stasjon skal det bli bedre tilgjengelighet og foretas utbedringer i forbindelse 
med anlegget av bussvei ved stasjonen.  
 
Grenlandsbanen Grenlandsbanen er en ny banestrekning som kan koble sammen Sørlandsbanen med Vestfoldbanen fra et 
punkt ved Brokelandsheia i Gjerstad til Porsgrunn. En slik bane vil bety mye for reisetid og markedsgrunnlag for 
Sørlandsbanens fjerntog. I siste del av perioden legges det opp til at planarbeidet for Grenlandsbanen kan starte.  
 
Tiltaksoversikt Agder og Rogaland:  
Effekt for kunder og næringsliv  

 
 
Tiltak  

 
 
Forventes tatt i bruk  

   

Enklere kollektivreiser i Rogaland  Takstsamarbeid og avtale med Kolumbus AS  2019  

Fra halvtimes- til kvartersintervall Stavanger– 
Ganddal  

Ny rutemodell Jærbanen: Vendespor på Ganddal  Første seksårsperiode  

Færre feil og bedre strømforsyning  Nytt kontaktledningsanlegg Egersund – Moi  2019  

Færre forsinkelser, mulighet for økt kapasitet for 
gods på Oslo–Kristiansand–Stavanger  

Forbedret kontaktledningsanlegg Sira– Krossen.  2021  

Økt kapasitet for lengre godstog Oslo–
Kristiansand– Stavanger  

Forlengelse av kryssingssporene på Ogna, Hellvik 
og Nærbø.  
Nytt kryssingsspor nær Ganddal.  
Forlengelse av andre kryssingsspor mellom 
Egersund og Kongsberg.  

Første og andre seksårsperiode  

Bedre tilgjengelighet og enklere overgang til 
annen kollektivtrafikk i Sandnes.  

Universell utforming på Sandnes sentrum stasjon  Første seksårsperiode  

Bedre tilgjengelighet på Skeiane stasjon  Modernisering av stasjonen  Første seksårsperiode  

Økt kapasitet Sandnes – Nærbø  Arealavklaringer for dobbeltspor  Første seksårsperiode  
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Vedlegg 3 – Utdrag tilbudsforbedringer i Sør og midler til tiltak i planperioden 
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Vedlegg 4 – Tabell over estimerte investeringer 

Millioner 2018-kroner 

 

 


