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Høringsuttalelse - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 

Resultat:  På sakslisten 

 

Arkivsak: 18/16014 

 Kommunalutvalget har behandlet saken i møte 19.06.2018 sak 66/18 

 

Møtebehandling 

 

Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende endringsforslag: 

 

«Pkt. 11 i gjeldende innstilling tas ut.» 

 

Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 10: 

 

«Ordet kombinasjon tas ut.» 

 

 

Votering 

Gjeldende innstilling pkt. 1-7 ble enstemmig vedtatt 

Gjeldende innstilling pkt. 8 ble vedtatt med 7 stemmer (H (1), FrP, V. KrF, SV, Sp)’ 

Gjeldende innstilling pkt. 9 ble enstemmig vedtatt 

Gjeldende innstilling pkt. 10 med V’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt 

KrF’s endringsforslag til pkt. 11 ble vedtatt med 7 stemmer (H (1), Ap, V, KrF, SV, Sp) 

Gjeldende innstilling pkt. 12 (nå pkt. 11) ble enstemmig vedtatt 

 

 

Kommunalutvalgets flertallsvedtak 

 
1. I henhold til gjeldende Byvekstavtale for Nord-Jæren forutsetter Stavanger kommune at 

Stavanger stasjon prioriteres i punkt 3.4.1 Rammer og prioriteringer. I tillegg bes det om 

at tiltakene på Sandnes og Skeiane stasjon oppdateres i henhold til gjeldende avtale.  

2. Tiltak for lokaltog med kvarters intervall mellom Stavanger og Ganddal iverksettes så 

raskt som mulig. Stavanger kommune ber jernbanesektoren prioritere satsingen med 

doble togsett på Jærbanen mellom Stavanger og Egersund i kommende periode. 
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3. Bane NOR bør utarbeide en detaljert parkerings- og innfartsstrategi for hele Jærbanen i 

samarbeid med berørte kommuner og Rogaland fylkeskommune. 

4. Dobbeltspor Sandnes – Nærbø planavklares så tidlig som mulig i første seksårsperiode, 

slik at prosjektet kan vurderes inn mot neste NTP-periode. Det utarbeides en KVU for 

utviklingen av transporttilbudet fra Nærbø til Egersund så raskt som mulig.  

5. Jærbanen, Sørlandsbanen og sammenkoblingen av denne med Vestfoldbanen, er ikke 

prioritert i handlingsprogrammet. Stavanger kommune mener hovedprioriteringene som 

ligger til grunn for handlingsprogrammet, må justeres for å gi rom for en utvikling av Jær- 

og Sørlandsbanen. 

6. En kobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er av stor betydning for både 

Rogaland og de aktuelle regionene som blir forbundet. Gjennomføring av planoppgaven 

prioriteres tidligere i perioden. 

7. For å legge til rette for at flere og lengre godstog kan trafikkere Sørlandsbanen bes det 

om fortgang i kryssingsporsutbyggingen på Sørlandsbanen. Dette arbeidet må sees i 

sammenheng med fremtidig utbygging av dobbeltspor på strekningen Sandnes – Nærbø. 

Her oppfordres det til å velge løsninger som kan nyttiggjøres også etter utbygging av 

dobbeltspor.   

8. Det vises til omtalen av utredning av hurtiggående skinnegående løsning til nytt sykehus 

på Ullandhaug og flyplassen i Sola. Det er viktig at Jernbanedirektoratet bidrar aktivt i 

arbeidet med utredningen.  

9. Jernbanedirektoratet bes vurdere en gjenåpning av Forus stasjon. 

10. Bedre tilrettelegging og økt kapasitet for sykkel/barnevogner/rullestoler på tog bør 

prioriteres på Jærbanen. Stavanger kommune ber jernbanesektoren vurdere den beste 

fleksible løsningen 

11. I arbeidet med midtlivs oppgradering av lokaltogsettene på Jærbanen bes det ses på 

at av/på-stigning ved samtlige stasjoner er tilfredsstillende for personer med rullestol.  

Det er kjent at flere stasjonsstopp har ramper som ikke er gunstige pga misforhold 

mellom togsett og perrong. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Saksframlegg 
 

 
Dato: 
Saksnummer: 
Deres ref.: 

04.06.2018 
18/16014-2 
Deres ref 

 
 
 

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato:    Votering:  

Kommunalstyret for byutvikling            14.06.2018            
Kommunalutvalget            19.06.2018            
 
 

Høringsuttalelse - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. I henhold til gjeldende Byvekstavtale for Nord-Jæren forutsetter Stavanger 

kommune at Stavanger stasjon prioriteres i punkt 3.4.1 Rammer og prioriteringer. I 

tillegg bes det om at tiltakene på Sandnes og Skeiane stasjon oppdateres i henhold 

til gjeldende avtale.  

 

2. Tiltak for lokaltog med kvarters intervall mellom Stavanger og Ganddal iverksettes 

så raskt som mulig. Stavanger kommune ber jernbanesektoren prioritere satsingen 

med doble togsett på Jærbanen mellom Stavanger og Egersund i kommende 

periode. 

 

3. Bane NOR bør utarbeide en detaljert parkerings- og innfartsstrategi for hele 

Jærbanen i samarbeid med berørte kommuner og Rogaland fylkeskommune. 

 

4. Dobbeltspor Sandnes – Nærbø planavklares så tidlig som mulig i første 

seksårsperiode, slik at prosjektet kan vurderes inn mot neste NTP-periode. Det 

utarbeides en KVU for utviklingen av transporttilbudet fra Nærbø til Egersund så 

raskt som mulig.  

 

5. Jærbanen, Sørlandsbanen og sammenkoblingen av denne med Vestfoldbanen, er 

ikke prioritert i handlingsprogrammet. Stavanger kommune mener 

hovedprioriteringene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, må justeres for å 

gi rom for en utvikling av Jær- og Sørlandsbanen. 

 

6. En kobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er av stor betydning for både 

Rogaland og de aktuelle regionene som blir forbundet. Gjennomføring av 

planoppgaven prioriteres tidligere i perioden. 

 

7. For å legge til rette for at flere og lengre godstog kan trafikkere Sørlandsbanen bes 

det om fortgang i kryssingsporsutbyggingen på Sørlandsbanen. Dette arbeidet må 

sees i sammenheng med fremtidig utbygging av dobbeltspor på strekningen 

Sandnes – Nærbø. Her oppfordres det til å velge løsninger som kan nyttiggjøres 

også etter utbygging av dobbeltspor.   
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Sammendrag 
Jernbanesektorens handlingsprogram er en konkretisering av Nasjonal transportplan 2018 
–2029 med vekt på første seksårsperioden. 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. Den endelige rammen og konkrete tiltak for hvert år fastsettes i de årlige 
budsjettprosessene. 
 
Første år i handlingsprogrammet i overenstemmelse 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.   
 
Ved utformingen av handlingsprogrammet er det tatt utgangspunkt i å tilrettelegge for en 
fremtidsrettet, effektiv og forutsigbar jernbane, slik at flere reiser kollektivt og mer gods blir 
fraktet på bane. De viktigste satsningsområdene er: 
 

 Brukervennlige løsninger og mer samordnet kollektivtilbud 

 En mer pålitelig jernbane med bedre punktlighet  

 Bedre tilbud på Østlandet 

 Utbygging av Ringeriksbanen 

 Satsing på Bergensbanen 

 Utvikling i Trøndelag 

 Satsing på godstrafikk på bane 

For Rogaland legger Jernbanedirektoratet opp til en videre utvikling av Jærbanen for å få til 
flere avganger også sør for Sandnes. I tillegg foreslås oppgradering av Sørlandsbanen for 
at gods på bane skal bli mer konkurransedyktig.  
 
Stasjonene Sandnes sentrum og Skeiane moderniseres slik at disse blir universell utformet 
og får bedre tilgjengelighet. 
 
Handlingsprogrammet er sendt på høring til fylkeskommuner og de fire største bykommuner 
med høringsfrist 22. juni 2018. Handlingsprogrammet vil bli vedtatt i starten av juli 2018. 
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Høringsuttalelse - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 

 
 

Bakgrunn for saken 
 
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) ble behandlet av Stortinget 
19. juni 2017. Jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029 er en 
oppfølging og konkretisering av NTP, med vekt på første seksårsperiode. Dokumentet er et 
viktig styringsverktøy for sektoren og danner grunnlaget for fordelingen av midler til ulike 
jernbaneformål i de årlige statsbudsjettene. 
 
Handlingsprogrammet skal være styrende for hvordan en samlet jernbanesektor skal 
arbeide for å nå de overordnede målene i NTP. Tiltak som må til for å nå de forventede 
effektene og når disse skal gjennomføres er beskrevet i handlingsprogrammet. Det er 
Jernbanedirektoratet som har utarbeidet handlingsprogrammet, etter innspill fra Bane 
NORD SF, Entur AS og Norske tog AS.  
 
I sitt høringsbrev inviterer Jernbanedirektoratet fylkeskommunene og de fire største 
bykommunene til å uttale seg om Jernbanesektorens handlingsprogram, med høringsfrist 
22. juli 2018. 
 
Stavanger kommune avgir sin uttalelse til handlingsplanen gjennom denne saken. 
Høringsdokumentene er tilgjengelige på lenken under. Forslag til uttalelse er koordinert med 
uttalelser fra Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune. 
 
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/jernbanesktorens-
handlingsprogram-pa-horing/ 
 

Fakta 
 
Jernbanesektorens handlingsprogram er 
etatens konkretisering av NTP og en plan for 
disponering av midler til planlegging, 
investering, drift og vedlikehold. De 
økonomiske rammene i Nasjonal transportplan 
ligger til grunn for rammene i 
handlingsprogrammet.  
 
NTP legger til grunn en samlet ramme til drift, 
vedlikehold, planlegging og investering til 
jernbaneformål på 327,5 mrd (2018-kroner) i 
planperioden, fordelt med 146,7 mrd. kr i 
første seksårsperiode og 180,9 mrd i siste 
seksårsperiode.  
 
Jernbanesektoren skal styres og 
videreutvikles mot en framtid preget av raske 
endringer.  
 
Digitalisering og automatisering er sterke 
trender som styrer utviklingen både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Kundens behov for 
et attraktivt transportsystem og effektive 
næringstransporter er en av de viktigste 
driverne og står i sentrum for utviklingen. En 

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/jernbanesktorens-handlingsprogram-pa-horing/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/jernbanesktorens-handlingsprogram-pa-horing/
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voksende befolkning gir økt etterspørsel og krav om hyppig frekvens, kortest mulig reisetid 
og sømløs korrespondanse på tvers av transportmidler.  
 
Spesielt i byområdene der veksten er størst og det er et mål om nullvekst i 
personbiltransporten, vil behovet for effektiv transport øke. Dette krever en helhetlig tenking, 
der jernbanen er en av flere deler i et samlet transportsystem som også inkluderer sykkel og 
gange. 
 
Prioriteringer i handlingsprogrammet 
 
Følgende hovedprioriteringer er lagt til grunn for utarbeidelsen av handlingsprogrammet:  
 

1. Kjøp av persontransporttjenester med tog skal bidra til å opprettholde togtilbudet til 

de reisende og til å forbedre det, der det er hensiktsmessig.  

 

2. Ved prioritering av drift og vedlikehold sikres en sikker og driftsstabil trafikkavvikling 

på jernbane. 

 

3. Store igangsatte prosjekter gjennomføres med rasjonell framdrift.  

 

4. Et forbedret togtilbud, samt behov for fornyelse ligger til grunn for anskaffelse av nye 

togsett. Som følge av nye togsett blir det økt behov for verksted/vedlikeholdsanlegg, 

samt hensettingsområder. Det skal bygges hensettingsanlegg og gjøres 

plattformforlengelser på lokaltogstrekningene rundt Oslo samt på Gjøvikbanen, 

Kongsvingerbanen, Trønderbanen og Vossebanen.  

 

5. Effektmålene i NTP er premissgivende for jernbanesektorens prioriteringer. Der 

framkommer følgende satsingsområder for nye anlegg:  

 Ny rutemodell  

 Godssatsing  

 Bysatsing  

 Intercity, inkludert Ringeriksbanen.  
 
Samarbeid om ruter, takst og billetter.  
Sømløse reiser med enkel omstigning og gjennomgående billetter krever et styrket 
samarbeid mellom det statlige og fylkeskommunale nivået. Jernbanedirektoratet er i gang 
med å inngå avtaler med fylkeskommunene og deres administrasjonsselskaper om rute-, 
takst- og billettsamarbeid. For Stavangerområdet har Jernbanedirektoratet og Kolumbus 
inngått en samarbeidsavtale om å utvikle tog og buss til et sammenhengende 
transportnettverk innen Kolumbus' trafikkområde.  
 
Utvikling av transportsystemene i byene.  
For de største byområdene i landet er det et mål å oppnå nullvekst i personbiltrafikken 
samtidig som mobiliteten opprettholdes. Dette forutsetter at transportveksten tas med 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. Nullvekstmålet krever en sterkere samordning av arealbruk 
og nettverk for gange og sykkel sammen med utviklingen av gode og effektive 
kollektivtransportsystemer og restriktive tiltak for bil. 
  
Byvekstavtalene med påfølgende handlingsprogram er et viktig grep for en målrettet 
transportpolitikk. Avtalene baseres på et langsiktig og forpliktende samarbeid av 
miljøvennlig transport mellom stat, fylkeskommune og kommuner. I forbindelse med 
rullering av NTP skal byvekstavtalene reforhandles. 
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Forbedret persontogtilbud 
Toget skal være en attraktiv og kapasitetssterk ryggrad i kollektivtransportsystemet. Dette 
forutsetter en pålitelig og driftssikker jernbane med høy oppetid og regularitet. I tillegg skal 
konkrete tilbudsforbedringer bidra til en mer attraktiv jernbane, herunder bedre 
internettdekning om bord i togene. Handlingsprogrammet beskriver hovedtrekk i 
tilbudsutviklingen i første og siste seksårsperiode i kapittel 2.6 i handlingsprogrammet.  
 
Konkurranseutsetting av persontogtjenester  
For å få mest mulig ut av statlig ressursinnsats og for å innføre større dynamikk, nytenkning 
og kundeorientering i persontogmarkedet, innføres det konkurranse om å drive 
persontransport på oppdrag fra staten. For å lykkes med konkurranseutsettingen, legger 
Jernbanedirektoratet syv suksesskriterier til grunn for det videre arbeidet: 
 

 Sikre et tilstrekkelig antall tilbydere for å oppnå markedspris for kjøp av togtjenester 

 Legge til retter for konkurranse på like vilkår, gjennom lik tilgang til leie av kjøretøy, 

fellestjenester for salg og billettering, samt serviceanlegg og verksteder for 

vedlikehold  

 Legge til rette for en forutsigbar ansvars- og risikofordeling  

 Opprette attraktive trafikkpakker  

 Legge til rette for samhandling mellom jernbanen og lokal kollektivtransport  

 En realistisk tidsplan  

 Sikre at valgt leverandør har forutsetninger for å ivareta de ansatte  

Pakke 1 Sør er vist i figur 4 på side 41 i handlingsprogrammet.  
 
Godstransport på jernbane 
Å overføre gods fra veg til jernbane og sjø er en målsetting i planperioden, som vil bidra til 
det grønne skiftet, økt sikkerhet og mindre trengsel på veg. For å få til en slik overføring må 
toget være konkurransedyktig på enhetskostnader, pålitelighet og leveringstider. I NTP 
2018-2029 er det lagt til grunn en godspakke på ca. 18 mrd. kr for hele planperioden, 
hvorav ca. 5,7 mrd. i første seksårsperiode. I tillegg er det igangsatt strakstiltak for gods på 
bane som inkluderer forlengelse av kryssingsspor og mindre terminaltiltak. 
 
Store fornyelsesprosjekter  
Det prioriteres fornyelse av infrastruktur på strekninger med høy trafikk. I planperioden er 
det særlig behov for fornyelse av kontaktledningsanlegg. Utskiftning av 
kontaktledningsanlegg vil medføre mindre forstyrrelser i sporfeltene og færre signalfeil, 
større kapasitet på banestrømforsyningsanlegg og mindre vedlikehold.  
 
Gode og tilrettelagte stasjoner og knutepunkt  
Programområdet stasjoner og knutepunkt skal gi stasjoner bedre kapasitet, bedre 
tilgjengelighet og gjøre dem sikrere. Gode knutepunkt er viktig for kunden samtidig som de 
fungerer strukturerende for arealbruk. Et godt knutepunkt er tilrettelagt for kollektivtrafikk, 
med gode overganger mellom de ulike transportmidlene og god tilkomst for gående, 
syklende og kollektivreisende, samt for bilkjørende der det er aktuelt.  
 
I NTP 2018 – 2029 er det foreslått 4067 mill. kr. for hele perioden til tiltak innenfor 
programområdet stasjoner og knutepunkt som skal bidra til forbedring og oppgradering av 
stasjoner. Én mrd. kroner av disse skal forbeholdes byvekstavtalene i åtte av de største 
byområdene i landet.  
 
Bane NOR er ansvarlig for at det er tilfredsstillende parkeringstilbud for bil og sykkel ved 
stasjonene. Dette skal i hovedsak være et tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller reise 
kollektivt til stasjonen.  
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Jernbanesatsing i Agder og Rogaland   
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 av hensyn til godstrafikken et 
viktig 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 handlingsprogram 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 konseptvalgutredning 
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. 
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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.  
 
Tiltaksoverskit Agder og Rogaland 

 
 
 
 



 
   

 

 

8 

Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen slutter seg til hovedføringene lagt i «Jernbanesektorens handlingsprogram 
2018-2029», med følgende kommentarer:  
 

Hovedprioriteringene som er lagt til grunn for utarbeidelsen av handlingsprogrammet, 

medfører en ytterst begrenset satsing på Jærbanen, Sørlandsbanen og sammenkoblingen 

av denne med Vestfoldsbanen. Rådmannen konstaterer at det er Østlandet som blir 

prioritert i dette handlingsprogrammet. Jæren får svak uttelling både i forhold til 

byvekstavtalen som er inngått på Nord-Jæren og satsingen på persontogtilbudet.  

 

En milliard skal forbeholdes byvekstavtalene i åtte av de største byområdene. Nord-Jæren 

har i sin avtale at utviklingen ved Stavanger, Paradis, Sandnes og Skeiane stasjon skulle 

avklares i 2017. Satsingen i handlingsprogrammet reflekterer i liten grad gjeldende 

Byvekstavtale for Nord-Jæren, særlig med hensyn til Stavanger stasjon. 

 

Rådmannen vil fremheve betydningen av nytt togstopp på Jærbanen mellom Gausel stasjon 

og Sandnes stasjon som bidrag til å oppnå økte kollektivandeler. Nytt togstopp vil kunne 

bidra positivt til mål om nullvekst i personbiltransporten og bygger opp om øvrig 

kollektivtransport og sykkel/gangnett. Denne kunnskapen vil løftes frem i prosesser knyttet 

til byutredning, ny NTP og fremtidige handlingsprogram. 

 

Nytt verksted på Kvaleberg anses som et godt og positivt tiltak. Paradis-området har en 

viktig rolle i byutviklingen i Stavanger, og derfor er det viktig at tidsplanen overholdes. 

Rådmannen vurderer at billett- og takstsamarbeidet som er satt i gang er utelukkende 
positivt. Kolumbus og Jernbanedirektoratet har allerede inngått avtale med virkning fra juni 
2019, i tråd med handlingsprogrammets intensjoner. 
 

Tiltaket om utvidet kvartersintervall til Ganddal vurderes som et viktig og positivt tiltak som 

bør iverksettes så raskt som mulig. Strekningen fra Ganddal og nordover gjennom Sandnes 

mot Stavanger utgjør det sammenhengende byområdet på Nord-Jæren, og er prioritert for 

fortetting og utbygging i kommuneplanen for Sandnes. Et forsterket togtilbud her er i tråd 

med nasjonale, regionale og lokale mål. 

 
Jernbanesektoren har innført doble togsett på flere avganger de senere årene. Dette har 
med enkle grep gitt dobbel kapasitet om bord i togene på Jærbanen. Utvidelse av dette 
tilbudet på de fleste avganger vil gi de reisende et bedre tilbud. For å utvikle dette videre må 
stasjonene på Varhaug og Hellvik tilrettelegges for doble togsett, slik at tilbudet kan gjelde 
hele strekningen Egersund – Stavanger. Dette innebærer også at strekningen må få tilført 
flere togsett. Rådmannen ber jernbanesektoren prioritere denne satsingen videre i 
kommende periode.  
 

Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune utarbeidet i fellesskap rapporten 

«Dobbeltspor Sandnes – Nærbø. Delutredning matesystemer Stavanger – Egersund» i 

2015, hvor strategi for innfartsparkering foreligger for deler av Jærbanen. Rådmannen 

vurderer det som positivt at Bane NOR tar ansvar for å sikre et tilfredsstillende 

parkeringstilbud for bil og sykkel ved stasjonene. Rapporten «Dobbeltspor Sandnes – 

Nærbø, delutredning matesystemer Stavanger – Egersund» i 2015 som allerede ligger fra 

2015, bør utvides og følges opp for hele Jærbanen, t.o.m. Egersund.  

 
Dobbeltspor til Nærbø, i første omgang, og så til Egersund, har lenge vært et viktig mål for 

kommunene langs Jærbanen. Rådmannen mener at planleggingen av dobbeltspor til 
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Nærbø må startes så raskt som mulig. Det vurderes som positivt at Bane NOR vil utarbeide 

KVU for utvikling av transporttilbudet helt ned til Egersund. Begge disse punktene er av stor 

betydning for Rogaland og passasjerene langs Jærbanen.  

   

Jær- og Sørlandsbanen er ikke nevnt i kapittel om forbedret persontogtilbud, verken i første 

eller i siste seksårsperiode. Dette vil kunne bli utfordrende i arbeidet med å opprettholde 

togtilbudet som et attraktivt alternativ til bil.  

 

Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er nevnt med en beskrivelse om 

redusert reisetid på ca. en time mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger. Rådmannen er av 

den oppfatning at intensjonen er greit beskrevet, men prioritering av planoppgaven i tid er 

alt for defensiv. Det er ikke satt av midler til realisering av tiltaket.  

 

 

Konklusjon 
 
Jernbanesektorens handlingsprogram er en oppfølging av NTP 2018–2029 og skal være 
styrende for hvordan en samlet jernbanesektor skal arbeide for å nå de overordnede 
målene i transportplanen. 
 
Jernbanen utgjør stamruten gjennom bybåndet på Nord-Jæren og er en viktig del av 
kollektivnettet som kobler byområdene sammen, også mot tettstedene lenger sør på Jæren. 
Presset på Jæren og ønske om et effektivt og forutsigbart transportsystem tilsier en mer 
effektiv Jærbane helt fram til Egersund. 
 
Det er behov for en mer offensiv satsing for å utvikle knutepunkter på Jærbanen, utbygging 
av dobbeltspor sør for Sandnes og forbedring av togtilbudet for at mest mulig av veksten 
skal tas med kollektivtransport. 
 
 

Per Haarr Gunn Jorunn Aasland 
assisterende rådmann direktør 
 
 
 Jo. C. Fougli 
 fung. avd.sjef Byutvikling 
 
 

 Ellen Figved Thoresen
 leder Overordnet plan  
 
Saksbehandler: Iqbal Mohammad 
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