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FORORD
På oppdrag for Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen, Region Vest, legger Utbygging med dette
fram utredningen ”Utviklingsplan for Jærbanen”. Utredningen baserer seg på Plan- og
utredningsprogrammet for Jernbaneverket og på prosjektprogrammet som ble godkjent
19.11.2008.
Utredningen har vært på intern høring i tiden 29.5. – 19.6.2009. Innkomne merknader er behandlet
og kommentert av prosjektet. Rapporten er bearbeidet i henhold til kommentarene.
Utredningen er utarbeidet av Infrastruktur Utbygging. Per Arne Fredriksen har vært
prosjektansvarlig og Truls Oppen prosjektleder. Marianne Hvalsmarken, Regional utvikling i
Region Vest har vært oppdragsgivers representant.
Prosjektrådet har bestått av regiondirektør Lars Christian Stendal, banesjef Olaf Nordbø, driftssjef
Petter Rukke, Helge Bontveit fra Regional utvikling, Gaute Borgerud fra Marked og
kommunikasjon (også representert Trafikk), Nina Tveiten fra Bane Eiendom og Terje Eidsmoen
fra Utredning.
Prosjektgruppen har bestått av fra Regionen Marianne Hvalsmarken, Liv Oftedal, Svein Norolf
Bø, Kårleiv Kristoffersen, Jens Gunnar Mersland og Øystein Hodne og fra Utbygging Arve
Hustadnes (spor), Svein Skartsæterhagen/Kenneth Nielsen/Per Asmyr (kapasitet), Christian
Wesenberg (stasjoner), Henrik Skarpeid (idedugnad, prognose), Dag Terje Jenssen (miljø), Per
Jorulf Overvik (trafikkanalyse/virkningsanalyse) og Leif Ingholm (analyser).
Under arbeidet har det vært kontakt og avholdt møte med NSB.
Norge digitalt er eier/rettighetshaver til kartdata som er benyttet i dokumentet.

Oslo 04.09.2009
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SAMMENDRAG
Hensikten med utredningen Utviklingsplan for Jærbanen er å avklare hvilke arealbehov
Jernbaneverket har på strekningen Egersund – Stavanger for å drifte og vedlikeholde strekningen.
Hovedgrepet for framtidig Jærbane er at den utvikles til et høykvalitets togtilbud til nytte for de
reisende og regionen. I planen betraktes 3 ulike scenarier med forskjellige frekvenser for
togpendlene på Jærbanen., se tabell.
Egersund - Vigrestad/Varhaug/Nærbø
Vigrestad/Varhaug/Nærbø – Ganddal/Sandnes
Ganddal/Sandnes - Stavanger

Scenario 1
60 min
30 min
15 min

Scenario 2
30 min
15 min
7,5 min

Scenario 3
20 min
10 min
5 min

I tillegg kommer det regiontog Oslo/Kristiansand-Stavanger og godstog til Ganddal (Orstad). Hver
av disse linjene forutsettes å ha totimersfrekvens.
I Scenario 2 er det behov for dobbeltspor til Vigrestad/Varhaug/Nærbø mens det i Scenario 3 er
behov for dobbeltspor på hele strekningen Egersund-Stavanger. I et langsiktig perspektiv synes
det riktig som grunnlag for vurdering av arealbehov på stasjonene, å legge Scenario 3 til grunn.
Vi har også definert et scenario 4, som forutsetter baneforbindelse fra dagens spor til Sola flyplass.
Framtidige behov og tiltak på strekningen
Med et framtidig behov for dobbeltspor (Scenario 3) på hele strekningen er det nødvendig å
gjennomføre planlegging for å avklare hvorvidt nytt dobbeltspor skal følge dagens trase, om det
på partier må foretas linjeutretting eller helt nye traseer. Dette er nærmere drøftet i planen.
I tidsrommet fram til dobbeltspor er etablert på hele strekningen vil det være behov for lange
kryssingsspor med samtidig innkjør på følgende steder [ref 4] Bryne, Ogna, Nærbø, Vigrestad og
Egersund.
For å bedre framføring av ikke-stoppende tog og av sikkerhetsmessige grunner anbefales å sette av
arealer for eventuelle forbikjøringsspor som ikke går til plattform på stasjoner der regiontog ikke
stopper. Dette gjelder stasjonene sør for Bryne: Hellvik, Sirevåg, Ogna, Brusand, Vigrestad,
Varhaug og Nærbø.
Framtidige behov og tiltak på stasjonene
I tillegg til at alle stasjoner på Jærbanen i framtida vil ha dobbeltspor er det nødvendig med spor
og areal til drift og vedlikehold av togmateriell (togselskapene) og infrastruktur (JBV) samt areal
til utvikling av stasjonsområdet.
Vendespor. Det anbefales at det settes av plass til nok vendespor på de stasjonene som skal være
vendestasjoner, og så bygge ut vendespor etter hvert som behovet melder seg. De aktuelle
stasjoner med vendespor er (antall spor i parentes): Egersund (2), Vigrestad/Varhaug/Nærbø (2),
Ålgård/Ganddal/Sandnes (2), Sola Flyplass (2) og Stavanger (6).
Hensettingsarealer. Behovet for hensetting av togmateriell er forventet å være nesten 4000m. I
planen er identifisert mulige lokaliseringssteder og ingen har stort nok areal for å ta hånd om hele
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behovet. De mulige stedene er: Egersund, Nærbø, Sandnes og Stavanger (Kvaleberg og Paradis).
Det foreslås og drøftes alternative kombinasjoner av hensettingssteder.
Det er også behov for en driftsbanegård for rengjøring, daglig ettersyn og etterfylling av
forbruksmateriell. Lokalisering kan med fordel sees i sammenheng med hensetting av
togmateriell, og aktuelle lokaliseringer foreslås derfor å være 1-2 av de samme stedene som for
hensetting av togmateriell: Egersund, Nærbø, Sandnes og Stavanger (Kvaleberg og Paradis).
Vedlikeholdsbehov. Til drift og vedlikehold av banen trengs hensettingsspor til
vedlikeholdsmaskiner og arealer til lagerplass, verksted og kontorer. De fleste
vedlikeholdsaktivitetene utføres fra sporet med skinnegående materiell noe vi tror også er
situasjonen i framtida. Det anbefales å ha et kort vedlikeholdsspor (ca 100m) på hver stasjon.
Lange vedlikeholdsmaskiner brukes til spesielle oppgaver, for eksempel ballastrensing og
sporombygging. Da vil det være ekstraordinære forhold på linja som krever spesiell sportilgang.
For at arbeidet skal kunne utføres mest mulig effektivt må de lange vedlikeholdsmaskinene kunne
hensettes uten for lang transport fra arbeidssted til hensettingssted. Det anbefales å legge til rette
for lange hensettingsspor (3 ganger ca 300m) med jevne mellomrom langs linjen. Det foreslås og
drøftes 3 alternativer med avstand mellom de lange sporene på ca 15 km, 20 km og 25 km.
I planen behandles også behov for og plassering av pukkspor, driftsbase og areal til lagerplass for
materiell etc.
Nye banestrekninger
For videreutvikling av jernbanen som transportmiddel i området er det sett på aktuelle nye
banestrekninger. Analysene som er gjennomført indikerer at det kan forventes 600000 reiser pr år
(år 2014) på Ålgårdbanen (snitt Foss/Eikeland-Ganddal) og 2,5 mill reiser (år 2014) på Solabanen
(snitt Statoil-Forus Vest). Dette er såpass interessante tall at det anbefales å gå videre med studier
av disse banestrekningene. Til sammenligning er dagens trafikk (2006) 1,3 mill reiser pr år i snitt
Ganddal-Sandnes på Jærbanen.
I planen er også vurdert om det er grunnlag for en ny jernbanestasjon i Egersund sentrum. Med
grunnlag i dagens og planlagt utbygging i Egersund sentrum synes grunnlaget ikke å være tilstede
for etablering av en ny stasjon i Egersund sentrum.
I tabellen er vist de ulike behov og anbefalte tiltak relatert til scenario.
Tiltak
Dobbeltspor

Scenario 1
Sandnes – Stavanger

Scenario 2
Varhaug/Nærbø –
Stavanger

Kryssingsspor

Lange kryssingsspor:
Bryne, Ogna, Nærbø,
Vigrestad og Egersund

Ikke vurdert

Areal til lange
forbikjøringsspor
Vendespor

Hensettingsbehov
togmateriell

Varhaug og Nærbø

Egersund. Nærbø.
Sandnes eller Ganddal.
Stavanger
1708 m

Egersund. Varhaug.
Ganddal eller Ålgård.
Stavanger
3396 m

Scenario 3
Ogna – Stavanger
Egersund – Ogna:
Dobbeltspor eller andre
tiltak

Tillegg til Scenario 2:
Hellvik, Sirevåg, Ogna,
Brusand og Vigrestad
Egersund. Vigrestad.
Ganddal eller Ålgård.
Stavanger
3820 m

Jernbaneverket

Utredning
Utviklingsplan for Jærbanen

Side:7
Dok. id.: IUP-00-A-01920
Dato: 04.09.2009
Rev.: 00

Arealbruk på stasjonene
Med bakgrunn i de behov for spor og utvikling av stasjonsområdene som er avdekket vises forslag
til disponering av arealene. Utviklingsplanen behandler i utgangspunktet de arealene som
Jernbaneverket og NSB eier på stasjonene og langs Jærbanen. I kapittel 8 er hver stasjon
presentert med dagens situasjon og en framtidig situasjon på grunnlag av Scenario 3.
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
I 1991 hadde Jærbanen en trafikk på 663 000 reisende pr. år. Det ble da satt i gang et prosjekt for å
øke trafikken på banen. Utviklingen viste at potensialet var mye større enn forventet. I 1999 var
trafikken kommet opp i ca. 2,3 mill reisende – nærmere en firedobling. Etter den tid har det gått
litt opp og ned. I 2006 var trafikken 2,7 mill reisende.
Arbeidet med dobbelsporet Sandnes - Stavanger er nå i gang, og er planlagt ferdig i 2009. Det er
store forventninger til dette prosjektet, og det planlegges en økning av togtrafikken fra to til fire
avganger i timen mellom Sandnes og Stavanger.
Jernbaneverket (JBV) har de senere årene registrert stor interesse, både fra kommuner og fra
private utbyggere, om å fortette/bygge ut/utvikle stasjons- og nærliggende områder – noe JBV i
utgangspunktet bør ha interesse av, da dette vil kunne overføre trafikken fra bil til jernbane.
Spesielt gjelder dette arbeidsreiser fra stasjonsbyene på Jæren til Sandnes/Stavanger.
Ønsker om annen bruk av jernbaneareal kommer imidlertid i mange tilfeller i konflikt med JBV
sine interne interesser. Fra gammelt av ligger Jernbaneverket sine driftsområder på, og i
tilknytning til stasjonene, og sperrer for utbygging.
Regionen har derfor et behov for å se helheten i det som nå skjer på Jærbanen, for på den måten å
møte dagens og kommende utfordringer. Det synes derfor nødvendig å utarbeide en utviklingsplan
for Jærbanen, også for å få en omforent holdning innad i JBV til hvordan jernbanearealene skal
nyttes og utvikles.

1.2 Hensikt
I henhold til prosjektprogrammet og avklaringer under planprosessen er hensikten med
utredningen:
Avklare hvilke arealbehov Jernbaneverket vil ha i framtida på strekningen Egersund – Stavanger
til egne drifts- og vedlikeholdsaktiviteter – spesielt drifts- og lagerområder av ulik slag. Formålet
med utviklingsplanen er å kombinere JBV sine arealbehov med utviklingen som skjer i
kommunene langs Jærbanen.
Utviklingsplanen skal danne grunnlaget for JBV sin strategi for arealbruken. Det skal tas
utgangspunkt i scenarier for utviklingen av Jærbanen, basert på hvilken ytelse (kapasitet)
banestrekningen trenger for å nå overordnede mål fram til år 2040.
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2 FORUTSETNINGER
2.1 Andre utredninger – planer i området
Av tidligere utredninger og planer som har hatt betydning for denne utredningen kan spesielt
nevnes:
Jernbaneverkets stamnettutredning ”Mer på skinner frem mot 2040” [ref. 1]
Stamnettutredningen beskriver mål og tiltak for de enkelte banestrekninger for å oppnå en rask,
høyfrekvent, pålitelig og konkurransedyktig jernbane. For Jærbanen er det følgende mål:
§
§
§
§

Kjøretidsmål: Kjøretiden Egersund – Stavanger skal reduseres fra dagens (2006) 1:01 til 0:50
med dagens stoppmønster.
Frekvensmål: Det skal kunne tilbys kvartersfrekvens mellom Stavanger og Sandnes og
halvtimesfrekvens videre til Egersund.
Kapasitet for gods: Banen skal kunne avvikle en tredobling av dagens godsvolum mellom
Oslo og Stavanger.
Framføringstid for gods: Godstogenes framføringstid skal være under teoretisk kjøretid + 20%.

Som tiltak for å nå målene skal banen utvikles med dobbeltsporparseller og evt. linjeomlegginger.
Utredningen sier at omfanget av dobbeltspor må vurderes nærmere i lys av markedsgrunnlaget og
behovet for økt frekvens og redusert kjøretid.
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren [ref.2]
Planområdet omfatter alle kommunene langs Jærbanen unntatt Eigersund. Formålet med planen er
felles retningslinjer for en praktisk anvendelse av fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og transportplanlegging på Jæren.
Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet for Jæren [ref.3]
KVU for transportsystemet for Jæren er under arbeid og skal legge vekt på å se hele transportsystemet i
sammenheng. Dette innebærer at kollektivsystem, veinett, gang- og sykkeltrafikk, gods samt andre aktuelle
transportpolitiske virkemidler vil inngå i konseptalternativene.
Det er utformet tre konsepter:
1. Systemoptimalisering, dvs. tiltak som gir bedre fremkommelighet, tilgjengelighet og bedre
utnyttelse av eksisterende transportsystem uten større nyinvesteringer
2. Bilbasert utvikling av transportsystemet
3. Utvikling av transportsystemet med introduksjon av høykvalitets kollektivtilbud
3A Buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet
3B Kombibane i kombinasjon med høykvalitets busstilbud
3C Bybane i kombinasjon med høykvalitets busstilbud
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2.2 Marked
Det forventes en betydelig vekst i befolkning og arbeidsplasser langs Jærbanen. Fylkesdelplan for
langsiktig byutvikling på Jæren [ref. 2] legger til grunn at befolkningen på Nord-Jæren vil vokse
med 47 % fra dagens situasjon fram til 2040. Antall arbeidsplasser forventes å øke med 60 %. I
arealscenario ”Konsentrert” i Fylkesdelplanen er veksten i befolkning og arbeidsplasser i en stor
grad lagt til områder som Jærbanen skjærer gjennom.
En beregning hvor man tar utgangspunkt i dagens (2006) 2,7 millioner reisende og korrigerer for
vekst i de aktuelle storsoner i Fylkesdelplanen gir følgende framtidige passasjertall:
•
•

År 2020
År 2040

3,8 millioner ( + 39 %)
5,1 millioner. ( + 86 %)

Den sørlige delen av Jærbanen er ikke innenfor området Nord-Jæren. Befolkningsvekst i denne
delen av fylket er hentet fra kommunenes arealplaner. Denne beregningen forutsetter uendrede
reisevaner for trafikantene i forhold til relativ reisemiddelfordeling, antall daglige reiser, lengde på
reiser og så videre. Antallet reiser per dag er i snitt 3,8 per person. Beregningen viser at veksten er
større i de jernbanetilknyttede sonene enn i området samlet.
Befolkningsprognosene er heftet med usikkerhet, spesielt når tidshorisonten er lang. SSB har laget
nye befolkningsprognoser etter at Fylkesdelplanen ble vedtatt, og disse viser enda høyere
befolkningsvekst. Avhengig av ulike forutsetninger om flytting og innvandring kan folketallet i
2040 i de tidligere prognosene nås allerede i 2020- 2025.

Jernbaneverket

Utredning
Utviklingsplan for Jærbanen

Side:12
Dok. id.: IUP-00-A-01920
Dato: 04.09.2009
Rev.: 00

Trafikkvekst Jærbanen grunnet befolkningsutvikling
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Trafikkvekst 2007 - 2040 på Jærbanen grunnet befolkningsutvikling i relevante områder.
I denne figuren er det lagt inn et skift på grunn av ny lokalpendel Sandnes - Stavanger fra 2010,
etter dobbeltsporet er ferdigstilt. Vekst i 2010 bygger på en elastisitetsberegning basert på
generaliserte kostnader, og en enkel markedsvurdering for nye stasjoner. Tilsvarende prognose blir
da:
•
•

År 2020
År 2040

4,5 millioner ( + 65 %)
6,5 millioner. ( + 140 %)
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3 DAGENS SITUASJON
3.1 Jærbanen
Strekningen Egersund-Stavanger er 73 km lang med 14 mellomliggende stoppesteder. Banen ble åpnet i
1878 og har gjennomgått betydelige endringer siden den gang.
I 1991 ble dagens konsept for drift av Jærbanen etablert. I løpet av de første 10 årene, frem til ca. 2000, ble
lokaltrafikken firedoblet. Etter den tid har utviklingen stoppet noe opp. Stasjonene, som fikk en opprusting
i 1991, lider i dag av forfall og hærverk, og er ikke spesielt publikumsvennlige eller innbydende lenger.
Jærbanen dekker flere ulike reisebehov i regionen, med hovedvekt på
-

Pendlertrafikk - arbeidsreiser Sandnes, Time, Hå og Eigersund

-

Øvrig persontrafikk - fritidsreiser

-

Godstransport

Stasjoner på Jærbanen

Kilde: Norge digitalt

Bygging av ny godsterminal på Ganddal er nå fullført. Den vil bidra til økt kapasitet for persontrafikken inn
mot Stavanger ved at sporkapasitet Ganddal-Stavanger blir frigjort. .
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Utover dette antas det at stasjonsutvikling også blir en viktig del av utviklingen langs Jærbanen i tiden
fremover. Det pågår planarbeid for Nærbø og Vigrestad. I tillegg må standarden på øvrige stasjoner heves
for å både tilfredsstille krav til eget regelverk, og samfunnets krav om universell utforming.
Det er stor pågang på arealer langs Jærbanen. Jernbaneverket merker et økt press for å få frigitt arealer som
enten ikke er i bruk, eller søkes omdisponert til andre formål. Det pågår arealplanlegging i offentlig, eller
privat regi ved de fleste stasjonene på strekningen. Dette initierer et behov for å gjennomgå driftsopplegget
på strekningen, særlig mht. lokalisering og arealbehov.

3.2 Dagens ruteplan

AB
Stavanger S

Togtype

Strekning

Frekvens

Rutetid

Godstog

Alnabru - Ganddal

6 per dag

xx:xx

Regiontog

Kristiansand (Oslo) - Stavanger

8 per dag

03:15

Lokaltog

Egersund - Stavanger

60

01:08

Lokaltog

Nærbø – Stavanger

60

00:37

Hillevåg
Mariero
Jåttåvågen
Sandnes Sentrum
Det er rushtidsforsterkning på ruten Egersund- Stavanger nordover
på morgenen og sørover på ettermiddagen, som gir
halvtimesfrekvens en retning i rush. I tabellen vises frekvens i
grunnrute.

Sandnes
Ganddal
Øksnevadporten
Klepp

8 regiontog til Kristiansand per retning per dag. Halvparten av
disse går til Oslo. Dette er inkludert nattog. 3 timer og et kvarter er
vanlig rutetid Kristiansand - Stavanger.
6 godstogpar Alnabru – Ganddal.

Bryne

A

Nærbø
60

Sirevåg
Hellvik

Alnabru

Ogna

45

Oslo S

Brusand

Egersund

Vigrestad

Kristiansand S

Varhaug
15

30

B
Lokaltogruter fra
Stavanger
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3.3 Dagens trafikk
Det er 2,7 millioner reiser med Jærbanen i året (2006). Figuren under illustrerer antall av- og
påstigende per stasjon. Størrelsen på sirkelen avhenger av antall av- og påstigende per stasjon.
Mørk grønn tilsvarer reisende på regiontog og lys grønn på lokaltog.

Stavanger
Hillevåg
Mari ero

Sandnes Sentrum
Sandnes
Ganddal

Øksnavadporten
Klepp

= 500 av-/påstigende per dag
Bryne

= 1000 av-/påstigende per dag
Nærbø

Varhaug

= Av-/påstigende på lokaltog
Vigrestad

= Av-/påstigende på regiontog

Brusand
Ogna
Sirevåg
Hellvik

Egersund
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4 FRAMTIDIG SITUASJON
4.1 Alternative framtidsbilder - scenarier
Det er sterke avhengigheter mellom ruteplan, sporkapasitet, kjøretid, stasjonsutforming og
hensettingsbehov. Vi har derfor definert 3 hovedscenarier for å se sammenhengene, mulighetene
og begrensningene.
Vi har angitt år for realisering av scenariene hhv 2010, 2020 og 2040, for å indikere et
tidsperspektiv, men disse årstallene er ikke uttrykk for noen prognose fra vår side. Det er fullt
mulig å realisere scenario 2 tidligere enn 2020, og scenario 3 tidligere enn 2040, dersom det skulle
være ønskelig.
Noen prinsipper ligger til grunn for alle scenariene vi har definert:
4.1.1 Stive ruter
Med stive ruter menes at toget går til faste tider, som for eksempel Flytoget mellom Oslo og
Gardermoen. Fordelene med stive ruter er mange:
• Den åpenbare fordelen for alle reisende er at toget går til faste tider, slik at man ikke
trenger finlese rutetabellen.
• For andre korresponderende transportmidler er det lett å etablere faste ruter som passer
med togrutene.
• For ruteplanlegging og trafikkstyring er det lett å legge opp gode rutemønster, og dermed
gi god kapasitetsutnyttelse og høy regularitet.
• For planlegging og bygging av infrastruktur er det lettere å prioritere og optimalisere
stasjoner, vendespor, osv, fordi man har et fast trafikkmønster å understøtte.
Slik vi har definert scenariene har vi stive ruter for all lokaltrafikken på Jærbanen. Vi regner også
med at regiontog og godstog stort sett vil gå i stive ruter i framtiden.
4.1.2 Vending ved plattform
Når man skal vende et tog kan man enten vende toget ved plattform, eller utenfor plattform. Når
man vender ved plattform trenger man bare den tiden det tar å stille om systemene fra den ene
enden av toget til den andre. Når man vender utenfor plattform må man bruke tid på å kjøre fram
og tilbake til vendestedet. I tillegg må man bruke tid på å kontrollere at toget er tomt før man
forlater siste plattform, og man må gjennomgå en del andre prosedyrer som også tar tid. Å vende
ved plattform er derfor vesentlig raskere enn å vende utenfor plattform. Vi har basert alle
scenariene på vending ved plattform, for å utnytte togmateriellet best mulig, og øke robustheten på
ruteplanene. Det betyr at scenariene forutsetter vendespor ved plattform både i Stavanger og ved
vendestasjonene lenger sør.
4.1.3 Tre lokaltogpendler
For alle scenariene er rutene bygget på tre pendler:
A: Egersund - Stavanger
B: Nærbø/Varhaug/Vigrestad - Stavanger
C: Sandnes/Ganddal/Ålgård - Stavanger
Disse pendlene er satt sammen i et mønster slik: A – C – B – C – A – C – B – C…..
I Scenario 1 kjøres dette mønsteret A – C – B – C 1 gang pr time, i Scenario 2 kjøres det 2 ganger
pr time, og i Scenario 3 kjøres det 3 ganger pr time.
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4.1.4 Utnytte pendlene i planleggingen
Vi foreslår at man utnytter pendlene i planleggingen. Det betyr at lengden på pendlene kan styres
litt av hva som ”går opp” i forholdet mellom kjøretid og ruteplan. Eksempler kan være:
§
§
§

For pendel C: Sandnes - Stavanger er det i Scenario 1 mulig å forlenge pendelen til Ålgård
uten at man trenger ekstra materiell
For pendel B: Stavanger – Nærbø er det i Scenario 1 mulig å forlenge pendelen til Varhaug
uten ekstra materiell, dersom man vender ved plattform på Varhaug.
For pendel B: Stavanger – Nærbø er det kanskje mulig å forlenge pendelen uten ekstra
materiell helt til Vigrestad, hvis kjøretiden på linjen reduseres.

4.1.5 Dobbeltspor
Behovet for dobbeltspor er en konsekvens av de frekvensene man skal ha på denne strekningen.
§ For Scenario 1 trengs det dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger, som nå er under
bygging.
§ For Scenario 2 trengs det dobbeltspor til Nærbø/Varhaug/Vigrestad.
§ For Scenario 3 må dobbeltsporet forlenges videre sørover. Det bør bygges dobbeltspor til
Ogna, og for strekningen Egersund – Ogna må det vurderes om man skal bygge nytt
dobbeltspor i en ny trase, eller om man skal bedre kryssingskapasiteten i dagens trase
Egersund – Ogna. Strekningen mellom Bryne og Ogna er lett å bygge ut til dobbeltspor,
mens Egersund – Ogna er mer krevende.

4.2 Transportanalyse
Det er gjort en transportanalyse ved hjelp av Regional transportmodell for å gi et estimat for hvor
mange reiser man kan forvente i de ulike scenariene som skisseres i neste avsnitt.
For at man skal kunne stole på en transportmodell, er det en fordel at den først kan gjengi dagens
trafikk. Dessverre er avvikene mellom statistikk og Basis 2006 er forholdsvis store. Mellom
Basis2006 og beregningsscenariene og mellom de ulike beregningsscenariene i 2014 kan det
imidlertid se ut som vi får rimelige resultater for togtrafikken. Forbedret togtilbud gir flere
togreiser (riktig retning) og antall nye reiser virker nokså rimelig i forhold til de tiltak som er gjort
(riktig volum).
Endringer fra Basis 2006 til de beregnede scenariene i absolutte tall brukes som resultater fra
transportmodellen.
Beregningen ser på virkningen av endret togtilbud isolert sett. Fordelen med det, er at man får se
hva den konkrete tilbudsforbedringen på tog gir av økt trafikk. Endrer man flere betingelser
samtidig blir det mer uklart hva som gir effekt. Ulempen er at beregningene ikke tar med
endringer i transporttilbudet. Bybane, kombibane eller høykvalitets busstilbud, som beskrives i
KVU for transportsystemet på Jæren, er for eksempel ikke tatt med. Heller ikke arealutviklingen,
som beskrives i Fylkesdelplanen for Nord-Jæren er tatt inn i beregningene.

Jernbaneverket

Utredning
Utviklingsplan for Jærbanen

Side:18
Dok. id.: IUP-00-A-01920
Dato: 04.09.2009
Rev.: 00

Resultater fra transportanalysen ligger under hvert scenario i dette kapittelet, og er oppsummert i
4.5 Drøfting av scenario. Beregningsresultatene er heftet med stor usikkerhet og dette er forsøkt
illustrert i presentasjonen av trafikkprognosene.
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4.3 Scenario 1
Togtype

Strekning

Godstog

Alnabru - Ganddal

7 pr dag

Paradis

Regiontog

Oslo – Kristiansand - Stavanger

8 pr dag

Mariero

Lokaltog

Egersund - Stavanger

1 pr time

01:05

Jåttåvågen

Lokaltog

Nærbø - Stavanger

1 pr time

00:35

Gausel

Lokaltog

Sandnes - Stavanger

2 pr time

00:15

ABC
Stavanger S

Sandnes Sentrum
Sandnes

§
§
§

Frekvens

Rutetid

Ny lokaltogpendel Sandnes – Stavanger
Pendel B kan forlenges til Varhaug
Pendel C kan forlenges til Ganddal

Ganddal
Øksnevadporten
Klepp

A

Bryne
60

Nærbø
C

45

15

C

Sirevåg
Hellvik

Alnabru

Ogna

30

Oslo S

Brusand

Egersund

Vigrestad

Kristiansand S

Varhaug

B
Lokaltogruter fra
Stavanger

Scenario 1 er det ruteopplegget som Jærbanen kommer til å ha når dobbeltsporet Sandnes Stavanger åpner.
Det kommer til å være en avgang fra Stavanger hvert kvarter. Annet hvert tog vil vende i
Sandnes, annet hvert tog vil gå videre sørover. Det ene av disse togene vil vende på Nærbø, det
andre vil vende i Egersund. Det betyr at vi får kvartersfrekvens fra Stavanger til Sandnes,
halvtimesfrekvens til Nærbø, og timesfrekvens til Egersund. Det vil sannsynligvis også være
ekstra rushtidstog mellom Egersund og Stavanger som i dag.
Det er mulig å forlenge Pendel B til Varhaug, og pendel C til Ganddal, hvis man legger til rette for
å vende ved plattform på disse stasjonene.
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Markedsanalysen viser en betydelig trafikkvekst fra dagens nivå med Scenario 1. Følgende figur
viser dagens togtrafikk, beregnet modellresultat, en pessimistisk og en optimistisk utviklingsbane
for togtrafikken, som mellom seg gir ett sannsynlig spenn på framtidig togtrafikk.
Scenario 1
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Dagens trafikk (2007), modellresultat (2014) , pessimistisk og optimistisk utviklingsbane. Scenario 1.

Fra 2,7 millioner reiser med Jærbanen i dag, er prognosen for dette scenariet 5,6 millioner i 2014.
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4.4 Scenario 2
Togtype

Strekning

Godstog

Alnabru – Ganddal

8 pr dag

Paradis

Regiontog

Oslo – Kristiansand - Stavanger

X pr dag

Mariero

Lokaltog

Egersund - Stavanger

2 pr time

00:58

Jåttåvågen

Lokaltog

Varhaug - Stavanger

2 pr time

00:36

Gausel

Lokaltog

Ålgård – Stavanger

4 pr time

00:26

ABC
Stavanger S

Sandnes Sentrum

§
§
§
§

Sandnes
Ganddal
Vagle

Frekvens

Rutetid

Høyere frekvens på lokaltogene
Lokaltogpendel B er forlenget til Varhaug
Lokaltogpendel C er forlenget til Ålgård.
Noe raskere regiontog og lokaltog til Egersund. Noen av
regiontogene til Kristiansand kan kombineres med lokaltog til
Egersund.

Ogna
Sirevåg

B
Alnabru

Brusand

Egersund

Vigrestad

C

C

Oslo S

Varhaug

A

Kristiansand S

Nærbø

Ålgård

Figgjo

Bryne

Kongeparken

Klepp

60

45

B

15

30

C

C

Hellvik
A
Lokaltogruter fra
Stavanger

Scenario 2 er en dobling av frekvensen fra Scenario 1. Dvs Sandnes - Stavanger hvert 7,5 min,
Varhaug - Stavanger hvert kvarter, og Egersund - Stavanger hver halvtime. Med denne økningen i
frekvens og kapasitet er det antakelig ikke behov for rushtidstog på strekningen.
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Markedsanalysen viser betydelig trafikkvekst videre fra Scenario 1 til Scenario 2. Fra 5,6
millioner reiser i Scenario 1 til 8,6 millioner i Scenario 2.
Scenario 2
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Dagens trafikk (2007), modellresultat (2014), pessimistisk og optimistisk utviklingsbane. Scenario 2.

Følgende figur er et differanseplott som viser økning togtrafikk fra Scenario 1 til Scenario 2.
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Differanseplott. Endring i togtrafikk per lenke. Antall reisende (ÅDT). Scenario 2 i forhold til Scenario 1.

Vi ser at Ålgårdbanen på snittet Ganddal – Foss-Eikeland har 1640 ÅDT eller omtrent 600 000
reiser per år. Veksten er størst på snittet Ganddal – Sandnes, med 2500 ÅDT eller 910 000 årlig
reiser.
Regiontogtilbudet er uendret i forhold til Scenario 1 og det beregnes ingen trafikkendring sør for
Egersund.

Jernbaneverket

Utredning
Utviklingsplan for Jærbanen

Side:24
Dok. id.: IUP-00-A-01920
Dato: 04.09.2009
Rev.: 00

4.5 Scenario 3
ABC
Stavanger S

Togtype

Strekning

Frekvens

Rutetid

Paradis

Godstog

Alnabru - Ganddal

10 per dag

Mariero

Regiontog

Oslo – Kristiansand - Stavanger

X pr dag

Jåttåvågen
Gausel

Lokaltog

Egersund - Stavanger

3 pr time

00:56

Lokaltog

Varhaug - Stavanger

3 pr time

00:36

Sandnes Sentrum

Lokaltog

Ålgård - Stavanger

6 pr time

00:27

Sandnes
§
§

Ganddal

Høyere frekvens på lokaltogene.
Raskere regiontog og lokaltog til Egersund.

Vagle

Ogna
Sirevåg
Hellvik

C
Alnabru

Brusand

Egersund

Vigrestad

B

Oslo S

Varhaug

A
C

C

Kristiansand S

Nærbø

Ålgård

Bryne

Kongeparken

Figgjo

Klepp

60

45

A

B

A

30

C

C

15

B

C

Lokaltogruter fra
Stavanger

Scenario 3 er en tredobling av frekvensen fra Scenario 1. Dvs Sandnes - Stavanger hvert 5 min,
Nærbø – Stavanger hvert 10 min, og Egersund - Stavanger hvert 20 min. Med denne frekvensen
er det ikke behov for rushtidstog.
Vi har indikert en mulighet for å forlenge pendel B helt til Vigrestad, dersom kjøretiden reduseres.
Vigrestad er et ønsket vendepunkt for pendel B, vurdert ut fra passasjergrunnlaget.
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Markedsanalysen viser at trafikkveksten videre fra Scenario 2 til Scenario 3 ikke er like stor.
Modellen predikerer 8,6 millioner reiser i Scenario 2 og 9,2 millioner reiser i Scenario 3. Denne
beregningen har ikke tatt med effekten av togforbindelse til Sola, men den er beregnet i kapittel 6.
Scenario 3
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Dagens trafikk (2007), modellresultat (2014), pessimistisk og optimistisk utviklingsbane. Scenario 3.
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4.6 Drøfting av scenarier
Tilbudsforbedringen fra Scenario 2 til Scenario 3 gir ikke all verden effekt, noe som kan tyde på at
de frekvenser man har i Scenario 2 er tilstrekkelig. De to neste figurene illustrerer nettopp at
effekten av å gjennomføre tiltak i Scenario 3 på toppen av Scenario 2 vil ha begrenset effekt.
Figuren under viser strekningsbelastning (antall reisende om bord langs banen) for alle scenarier
som er beregnet, basert på forventet marked i 2014. Det er tydelige sprang fra Basis2006 til
Scenario1 og videre opp til Scenario 2, men liten effekt av å øke tilbudet fra Scenario 2 og opp til
Scenario 3.
Strekningsbelastning Markedsanalyse Jærbanen
9000
Scenario 3

8000

Scenario 2
7000
Scenario 1
6000

Basis 2006

5000

4000

3000

0

10

20

30

40

- Sirevåg

- Vigrestad

0

- Nærbø

1000

- Bryne

- Sandnes

2000

50

60

70

Kilometer fra Stavanger S

Strekningsbelastning Jærbanen (Reisende om bord per døgn). Beregnede scenarier RTM.
Tabellen under gir forventet økning i antall reisende per år på ulike snitt på Jærbanen, fra dagens
situasjon til de ulike trafikkscenariene i 2014. Her er økning i prosent i forhold til dagens situasjon
også vist.

Stavanger – Paradis
Sandnes – Ganddal
Bryne – Nærbø
Egersund – Moi

Scenario 1
+ 870 000
+ 740 000
+ 280 000
+ 30 000

138 %
123 %
65 %
9%

Scenario 2
+ 1 400 000
+ 1 630 000
+ 580 000
+
30 000

222 %
272 %
135 %
9%

Scenario 3
+ 1 510 000
+ 1 760 000
+
680 000
+
30 000

240 %
293 %
158 %
9%
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4.7 Kapasitet
Det er utført kapasitetsberegning (se vedlegg 2) for å undersøke om kapasiteten på en enkeltsporet
bane Egersund – Sandnes er tilstrekkelig til å avvikle ønsket trafikk.
Som grunnlag for kapasitetsberegningen legges til grunn Scenario 3 (se kapittel 4.5), dvs. Sandnes
– Stavanger hvert 5 min, Nærbø/Varhaug hvert 10. min og Egersund hvert 20. min.
Konklusjonen fra beregningen er at det framtidige rutetilbudet i scenario 3 krever dobbeltspor på
hele strekningen Egersund – Sandnes. Nedenfor gis en kort oppsummering fra beregningen.
Egersund-Nærbø, 8 tog/time
Trafikken kan teoretisk sett avvikles med enkeltspor, men den tette plasseringen av
kryssingsspor gjør det naturlig å vurdere dobbeltspor på strekningen Egersund-Nærbø.
Med tett og lik togtrafikk over hele trafikkdøgnet vil det ikke være en lavtrafikkperiode som kan
benyttes til vedlikeholdsarbeider. Dvs. at det i samme tidsrom som person- og godstrafikk
avvikles må det også tas høyde for kapasitetsbehov for arbeidsmaskiner og tomtog samt tidsrom
for å drive vedlikehold. Disse er ikke inkludert i beregningen og nytten av dobbeltspor mellom
Egersund og Nærbø, vil derfor reelt være større.
Nærbø-Sandnes, 14 tog/time
Trafikken kan ikke oppfylles med enkeltspor, og det er derfor nødvendig med dobbeltspor
på strekningen Nærbø-Sandnes.

Konklusjonen blir at i Scenario 2 er det behov for dobbeltspor til Vigrestad/Varhaug/Nærbø mens
det i Scenario 3 er behov for dobbeltspor på hele strekningen Egersund-Stavanger. I et langsiktig
perspektiv synes det riktig som grunnlag for vurdering av arealbehov på stasjonene, å legge
Scenario 3 til grunn.
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4.8 Rutemodeller
Det er utarbeidet rutemodeller (se vedlegg 2) for å vurdere mulighetene for gjennomføring av
trafikkalternativene scenario 1-3. Rutemodellene er sett i sammenheng med
kapasitetsberegningene, og viser også at konklusjonene fra kapasitetsberegningene er riktige. Av
rutemodellen kan også vurderes om det er behov for å legge inn tiltak mellom de enkelte
trafikkalternativene (forlenge enkelte kryssingsspor for å kunne trafikkere lange godstog).
Som grunnlag for rutemodellene er benyttet de i prosjektet foreslåtte scenariene med frekvens:
Sandnes - Stavanger
Nærbø - Sandnes
Egersund- Nærbø

Scenario 1
15 min
30 min
60 min

Scenario 2
7,5 min
15 min
30 min

Scenario 3
5 min
10 min
20 min

I tillegg til tallene over kommer det regiontog Oslo/Kristiansand-Stavanger og godstog til Ganddal
(Orstad). Hver av disse linjene forutsettes å ha totimersfrekvens.
Kjøretider basert på de utarbeidede forslag til ruteplaner viser:

Sandnes - Stavanger
Ganddal - Sandnes
Sum Ganddal - Stavanger
Ålgård -Ganddal
Sum Ålgård - Stavanger
Nærbø - Stavanger
Egersund – Stavanger: Lokaltog
Egersund – Stavanger: Regiontog
Egersund - Orstad godsterminal:
godstog

Gjennomsnitt kjøretider begge veier (tt:mm:ss)
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
00:15:19
00:15:19
00:15:19
00:02:43
00:02:43
00:02:43
00:18:02
00:18:02
00:18:02
00:08:38
00:08:38
00:26:40
00:26:40
00:35:19
00:31:26
00:31:26
01:05:09
00:58:22
00:56:13
00:52:20
00:53:55 1)
00:49:53
00:40:23

00:40:40 1)

00:35:11

1) Kan reduseres med 3 minutter med et langt kryssingsspor med samtidig innkjør

Mellom Sandnes og Stavanger ligger dobbeltsporet inne Scenario 1, med en forventet
kjørehastighet på 95 km/t. For strekningen Egersund - Sandnes er benyttet kjøretider i samsvar
med dagens ruter.
I samsvar med de utførte kapasitetsberegningene er det i Scenario 2 lagt inn nytt dobbeltspor til
Nærbø, med en oppgradering av dagens bane.
I Scenario 3 vil det være behov for dobbeltspor også mellom Egersund og Nærbø . Mellom Ogna
og Nærbø kan dagens bane oppgraderes, mens det mellom Egersund og Ogna foreslås å bygge en
ny trasé.
Pendel Sandnes - Stavanger:
I ruteplan Scenario 1 er lokaltogpendel Sandnes - Stavanger avsluttet i Sandnes. Det er mulig å
forlenge denne pendelen til Ganddal, men da må det først etableres vendespor på Ganddal. Dette
kan la seg gjøre i løpet av 2011 – 2012.
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Videre er det fremmet forslag om å videreføre denne pendelen på Ålgårdbanen. Dette forutsetter at
Ålgårdbanen reetableres. Antall kryssingsspor og lengden på kryssingssporene må
detaljplanlegges, men de foreslåtte rutemodellene viser et behov på 1 – 2 kryssingsspor mellom
Ganddal og Ålgård.
Pendel Nærbø - Stavanger:
I ruteplan Scenario 1 er lokaltogpendel Nærbø - Stavanger avsluttet i Nærbø. Det er fremmet
forslag om å forlenge denne til Varhaug som er kommunesenteret i Hå kommune. Dette er fullt
mulig, men da må det først etableres vendespor på Varhaug. I ruteplan Scenario 3 kan denne
pendelen muligens forlenges til Vigrestad uten å øke materiellbehovet.

4.9 Materiellbehov og hensettingsbehov
Det er beregnet materiellbehov (se vedlegg 3) for framtidig trafikk på Jærbanen, inkl. mulig
trafikk til Ålgård.
Det er benyttet kjøretider og frekvenser som vist i tabellen under. Kjøretiden til Nærbø og
Egersund er basert på mål fra Stamnettutredningen [ref. 1] om 50 minutters kjøretid StavangerEgersund.

Sandnes - Stavanger
Nærbø - Sandnes
Egersund - Nærbø
Sum Egersund-Stavanger

Kjøretid
Dagens
Framtidig
20 minutter
20 minutter
20 minutter
14 minutter
25 minutter
16 minutter
65 minutter
50 minutter

Scenario 1
15 min
30 min
60 min
60 min

Frekvenser
Scenario 2
7,5 min
15 min
30 min
30 min

Scenario 3
5 min
10 min
20 min
20 min

Det forutsettes jevn frekvens hele trafikkdøgnet, dvs. at det ikke er egne rushtog i
materiellberegningen.
For Ålgård-linjen forutsettes en kjøretid Ålgård - Stavanger på 30 minutter, dvs at pendelen
Sandnes - Stavanger forlenges med 10 minutter.
Det er beregnet materiellbehov for de 3 scenariene med dagens kjøretid og redusert kjøretid.
§ Resultatet for Scenario 1 viser behov for 9 tog ved dagens kjøretid og 9 tog med redusert
kjøretid, altså ingen materiellgevinst ved kortere kjøretid. Forlengelsen til Ålgård krever
ikke noe ekstra togmateriell, fordi alternativet er at toget står og venter på Sandnes.
§ Resultatet for Scenario 2 viser behov for 18 tog ved dagens kjøretid og 17 tog med redusert
kjøretid. Hvis man ikke betjener Ålgård reduseres behovet med 1 tog.
§ Resultatet for Scenario 3 viser behov for 26 tog ved dagens kjøretid og 24 tog med redusert
kjøretid. Hvis man ikke betjener Ålgård reduseres behovet med 2 tog.
Resultatene gjelder antall tog, og sier ikke om dette skal være enkeltsett eller dobbeltsett. Alle
tallene inkluderer 10% reservemateriell. For nærmere bakgrunn for resultatet vises til vedlegg 3.
For Scenario 1 og Scenario 2 regner vi med at det vil være behov for doble togsett på deler av
døgnet, slik at materiellbehovet er noe større enn antall tog i ruteplanen. Vi har anslått dette
ekstrabehovet til 3 togsett i Scenario 1 og 6 togsett i Scenario 2. For Scenario 3 regner vi at
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behovet for antall togsett er lik antall tog, fordi den høye frekvensen vil virke utjevnende på
passasjerantallet mellom de forskjellige avgangene.
Det gir følgende stallingsbehov for lokaltog når vi forutsetter 105 m hensettingsspor pr
lokaltogsett:
Scenario
1
2
3

Min. antall sett
9
18
26

Anslått antall sett
12
24
26

Spormeterbehov
1260
2520
2730

Hensettingsbehov lokaltog

I tillegg må vi ha hensettingskapasitet for regiontog ved enden av regionpendelen i Stavanger. Vi
forutsetter en økning av frekvensen også her. Vi forutsetter 107 m hensettingsbehov pr
regiontogsett. Disse togene bør hensettes i enden av regiontogpendelen, dvs i Stavanger.
Scenario
1
2
3

Min. antall sett
1
2
4

Anslått antall sett
2
6
8

Spormeterbehov
214
642
856

Hensettingsbehov regiontog

I tillegg trenger vi plass til hensetting av nattog de nettene nattoget ikke kjører. Sovevognene er i
dag 234 m.
Det betyr at totalt sporbehov for hensetting kan anslås til:
Scenario
1
2
3

Spormeterbehov Spormeterbehov
regiontog
lokaltog
1260
214
2520
642
2730
856

Totalt hensettingsbehov

Nattog
234
234
234

Spormeterbehov
Totalt
1708
3396
3820
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5 FRAMTIDIGE BEHOV OG TILTAK
For å realisere de skisserte scenariene må det gjøres tiltak på Jærbanen. Med bakgrunn i beregning
av kapasitet, rutemodeller og materiellbehov vil nødvendige behov som krever areal på Jærbanen
bestå av:
1. Behov for å øke kapasiteten på strekningen, dvs hvor mange tog man kjører pr time på
strekningen.
2. Behov for å redusere kjøretiden på strekningen, dvs hvor lang tid man bruker mellom to
stasjoner på strekningen.
3. Behov på stasjonene for å understøtte rutemodellen.
4. Behov for å understøtte togoperatørenes behov
5. Behov for å understøtte Jernbaneverkets drift og vedlikehold av banen.
Vi har identifisert forskjellige arealkrevende tiltak for å imøtekomme disse behovene.
Mulige tiltak langs linjen er:
§ Kryssingsspor – bedrer kapasitet og kjøretid
§ Deling av blokkstrekninger – bedrer kapasitet
§ Dobbeltspor – bedrer kapasitet og kjøretid
§ Linjeutrettinger – bedrer kjøretid
§ Kvalitetsforbedringer på linjen – bedrer kjøretid
Mulige tiltak på stasjonene er:
§ Øke antall spor til plattform
§ Forbikjøringsspor på stasjonene. Med forbikjøringsspor menes et 3. spor på en stasjon på
en dobbelsporet strekning.
§ Vendespor på noen stasjoner.

5.1 Tiltak for økt kapasitet på strekningen
§
§
§

For å realisere Scenario 2 må dobbeltsporet forlenges til Nærbø/Varhaug/Vigrestad.
For å realisere Scenario 3 foreslås at dobbeltsporet forlenges videre til Ogna. For
strekningen Egersund - Ogna må det vurderes enten dobbeltspor i ny trase, eller å bedre
kryssingskapasiteten på dagens trase.
Kortere blokkstrekninger er et tiltak man kan bruke når det begynner å bli dårlig kapasitet
på et dobbeltspor, kanskje mellom Sandnes og Stavanger.

5.2 Tiltak for redusert kjøretid på strekningen
Reduksjon i kjøretid er ikke en nødvendig forutsetning for å realisere de skisserte scenariene.
Hvis det ikke gjøres noen tiltak for å redusere kjøretiden må man ha 1-3 flere tog i omløp for å
oppnå de skisserte frekvensene i lokaltrafikken. Økonomisk har man da en avveining mellom å
investere i togmateriell VS å investere i bedre spor, og da er det antakelig billigst å ha litt flere tog.
Men å redusere kjøretiden har selvfølgelig en markedsmessig verdi, særlig på de lengste
strekningene, dvs Egersund - Stavanger og Oslo- Kristiansand - Stavanger.
Tiltak som reduserer kjøretiden:
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Bygging av dobbeltspor har en effekt på rutemessig kjøretid, fordi man fjerner ventetiden
ved kryssing, sett i forhold til enkeltsporet bane med kryssingsspor, og fordi forsinkelser
på ett tog ikke så lett forplanter seg til andre tog. Man kan dermed legge rutene litt
strammere.
Forbedring av spor og kjøreledning, slik at de tåler høyere hastighet. Dette er aktuelt på
enkelte partier på Jærbanen.
Linjeutrettinger/ny trase der dagens kurvatur begrenser hastigheten. Det er identifisert
noen deler av dagens trase hvor vi kan oppnå slike gevinster. Det er naturlig å koordinere
slike tiltak med planlegging av bygging av dobbeltspor.
Linjeutrettinger/ny trase for oppgradering av dagens bane

Med et framtidig behov for dobbeltspor på hele strekningen er det nødvendig å gjennomføre
planlegging for å avklare hvorvidt nytt dobbeltspor skal følge dagens trase, om det på partier må
foretas linjeutretting eller helt nye traseer. Som et utgangspunkt er det registrert partier som har
lav standard med hensyn på horisontalkurvatur. Ut fra dette er det gjort følgende vurdering:
Strekning Egersund – Ogna
Linjeutretting mellom Egersund og Hellvik for hastighet 200 - 250 km/t.
Ny trase for hastighet 250 km/t mellom Hellvik og Ogna.
Strekning Ogna – Bryne
Linjeutrettinger for hastighet 200 - 250 km/t mellom Ogna og Bryne.
Strekning Bryne – Sandnes
Linjeutrettinger for hastighet 100 - 130 km/t mellom Bryne og Sandnes.
Strekning Sandnes - Stavanger
Det vil ikke være nødvendig med tiltak utover dobbeltsporet som tas i bruk i 2010.
De følgende kartutsnitt viser aktuelle delstrekninger langs dagens Jærbane med lav standard på
horisontalkurvaturen.
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Kryssingsspor i mellomperioder mellom scenariene

Scenario 1 er basert på situasjonen når dobbeltsporet åpner høsten 2009. Den ruteplanen
som gjelder da er basert på dagens kryssingsspor.
Scenario 2 forutsetter at det er bygget dobbeltspor til Nærbø / Varhaug / Vigrestad.
Scenario 3 forutsetter at det er bygget dobbeltspor i hvert fall til Ogna, og dobbeltspor eller
andre tiltak mellom Egersund og Ogna.

I perioden mellom scenario 1 og scenario 2 kan man ved å gjøre tiltak med kryssingsspor oppnå
følgende:
§ Øke toglengden for godstog på strekningen ved å forlenge kryssingssporene på de
stasjonene hvor godstogene krysser på hele Sørlandsbanen
§ Øke godstogfrekvensen på Sørlandsbanen ved å etablere flere lange kryssingsspor enn i
dag, slik at det er flere steder hvor godstog kan krysse godstog, og dermed få plass til flere
tog i rutemodellen.
§ Redusere kjøretiden for lokaltog på strekningen, ved at kryssingstiden forkortes. Dette
betyr i praksis at man etablerer samtidig innkjør på kryssingsstasjonene på Jærbanen.
Med stive ruter og høy kapasitetsutnyttelse på Jærbanen vil rutemessig kryssing begrenses til noen
få stasjoner for alle tog. De tiltak man gjennomfører på kryssingsspor bør derfor fokuseres på de
stasjonene som er faste kryssingsstasjoner. Hvilke stasjoner som er faste kryssingsstasjoner vil
avhenge av hvordan rutene er bygget opp, det er derfor et visst element av skjønn her.
I prosjektet 760589 ”Sørlandsbanen x-sporkapasitet” har man fokusert på kryssingsspor for
godstrafikk. Der har man analysert alternative rutemodeller, og konkludert med at:
§ De viktigste lange kryssingssporene på Jærbanen er 1. Bryne og 2. Ogna. På disse to
stasjonene har man planlagt med faste godstogkryssinger.
§ I tillegg ønsker man å ha mulighet til å krysse lange godstog på 3. Nærbø, 4.Vigrestad og
5. Egersund, for å kunne håndtere avvikssituasjoner på en smidig måte.
På lokaltogsiden er gevinsten som sagt at man kan redusere kjøretiden ved å etablere samtidig
innkjør på faste kryssingssteder. I den rutemodellen vi har foreslått i vårt prosjekt er de faste
kryssingsstedene for lokaltog:
§ Ogna
§ Brusand
§ Vigrestad
§ Nærbø
§ Bryne
§ Ganddal stasjon
§ Sandnes stasjon
På disse stasjonene er det altså en tidsmessig gevinst for lokaltogene ved å etablere samtidig
innkjør. Denne listen må revideres hvis vi reduserer kjøretiden pga samtidig innkjør på alle disse
stasjonene; vi har ikke regnet på det enda.
I perioden mellom scenario 2 og scenario 3 er det dobbeltspor til Nærbø/Varhaug/Vigrestad.
Med den rutemodellen vi har laget i vårt prosjekt, vil det nå være:
§ Faste godstogkryssinger på Ogna, som allerede er planlagt forlenget
§ Faste lokaltogkryssinger på Varhaug, Brusand og Hellvik, som er tre nye stasjoner hvor
det bør etableres samtidig innkjør. Vi bør verifisere dette resultatet.
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Forbikjøringsspor/gjennomkjøringsspor

Med forbikjøringsspor/gjennomkjøringsspor mener vi spor som ikke går til plattform, og som
brukes av tog som ikke stopper på stasjonen. Et slikt spor kan fylle to formål:
1. Et ikke-stoppende tog kan kjøre forbi stoppende tog. Hvis et gjennomgående tog skal
kjøre forbi et stoppende tog, vil det stoppende toget måtte vente på det gjennomkjørende
toget. Det kan medføre at det stoppende toget må vente ganske lenge på stasjonen typisk
3-4 minutter.
2. Et ikke-stoppende tog kan kjøre gjennom stasjonen i høyere hastighet enn det kunne gjort
hvis sporet gikk til plattform. Det betyr at man slipper å bremse ned et regiontog i hver
stasjon som det kjører gjennom. Det reduserer også risikoen på stasjonene vesentlig at alle
ikke-stoppende tog ikke kjører langs plattform.
Vi forutsetter at regiontogene i framtiden vil stoppe på Egersund, Bryne, Sandnes, Stavanger, og
kanskje også noen av holdeplassene mellom Sandnes og Stavanger. På alle de andre stasjonene
sør for Bryne anbefaler vi at det settes av plass til forbikjøringsspor/gjennomkjøringsspor.

5.3 Behov for tiltak på stasjonene
5.3.1 Vendespor for pendelruter
For å utnytte materiellet best mulig anbefaler vi at pendlene vender ved plattform. Med det
togmateriellet som er planlagt brukt på Jærbanen de nærmeste årene bruker man 7-9 min vendetid
dersom man kan vende ved plattform, og 12-14 min vendetid dersom man vender utenfor
plattform. I tillegg kommer ekstra kjøretid fra plattformen og ut til en vendestasjon i det siste
tilfellet.

Prinsippskisse 2 sidestilte vendespor
Med høye frekvenser, som i Scenario 2 og 3, kan man komme i den situasjonen at innkommende
vendende tog kommer til plattform flere minutter før utgående tog skal kjøre. Dette kan være
nødvendig pga vendetiden for togtypen, og/eller det kan være fordi man ønsker en viss buffertid i
pendelen slik at en forsinkelse på en syklus i pendelen ikke forplanter seg til neste syklus. Det er
naturlig å legge denne buffertiden i endene av pendelen. Vi mener derfor at det må settes av plass
til nok vendespor på de stasjonene som skal være vendestasjoner, og så får man bygge ut
vendespor etter hvert som behovet melder seg. Det betyr i praksis at det må settes av plass til
følgende vendespor:
For pendel A: Egersund - Stavanger trengs det plass til 2 vendespor i Egersund
For pendel B: Nærbø/Varhaug/Vigrestad – Stavanger trengs det plass til 2 vendespor på ett av
disse stedene:
- Vigrestad
- Varhaug
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Nærbø

For pendel C: Sandnes/Ganddal/Ålgård – Stavanger trengs det plass til 2 vendespor på ett av
disse stedene:
- Ganddal
- Sandnes stasjon
- Ålgård
For alle pendlene: Stavanger vil trenge vendespor både for regiontog og for lokaltog. Vår
vurdering av behovet i Stavanger er:
- Lokalpendler: 3 – 4 vendespor
- Regiontog og nattog: 2 vendespor
Et sannsynlig totalantall vil være 6 vendespor, der minst ett må være 350 m langt.
5.3.2 Stasjonsutvikling – adkomst, parkering med mer
Atkomst til stasjonene foregår i dag som gående, syklende, med privatbil, buss eller taxi. Dette
avhenger av stasjonens lokalisering i forhold til boliger, service og arbeidsplasser.
Det må tilrettelegges for at alle kan ta seg frem til og fra stasjonen, plattformen og toget, ved at det
tilrettelegges for universell tilgjengelighet.
Areal for parkering og holdeplasser bør ligge rimelig nær plattform. Det er ikke nødvendig at alle
atkomstfunksjonene ligger inne på areal som i utgangspunktet tilhører jernbanen (NSB /
Jernbaneverket). Gjennom avtaler bør det være mulig å sikre areal til for eksempel langtidsparkering på annen grunn dersom det er behov for dette, eller det er mer fornuftig å benytte deler
av areal nær plattform til andre formål. Holdeplasser for buss eller taxi kan ligge i tilknytning til
gatenettet ved stasjonen. Dette fordrer samarbeid med lokal planmyndigheter og andre grunneiere
/ eiendomsinteressenter. Det overordnede målet må være å sikre god atkomst til og fra togene og
gode overgangsmuligheter. Det må avsettes arealer for dette.
Overordnede planer for byutvikling på Jæren gir indikasjon på økt andel gående og syklende til
stasjonen. De sier at nyutvikling og utbygging skal skje innenfor dagens tettsteder. Dermed vil en
befolkningsvekst og nye arbeidsplasser og service-virksomhet kunne komme innenfor rimelig
gang- og sykkelavstand til stasjonene. Dette vil sannsynligvis føre til økt fokus på arealene rundt
jernbanen. Om de som har lengre avstand til ta seg frem til stasjon med privatbil eller matebusser
er et åpent spørsmål. Effektiv arealutnyttelse rundt stasjonene vil nok få økt oppmerksomhet. Det
er da viktig at det settes av plass for utvikling av jernbanen og stasjonene i samordning med annen
areal- og transportplanlegging.
5.3.3 Nye stasjoner og holdeplasser
I det tidsperspektivet vi ser på er det ikke usannsynlig at det blir grunnlag for nye stasjoner eller
holdeplasser langs banen, og at andre kanskje bør legges ned. Vi har identifisert følgende mulige
nye stoppesteder langs dagens Jærbane:
- Stokkelandsmarka (mellom Brusand og Vigrestad)
- Kviamarka (mellom Varhaug og Nærbø)
- Hove/Sørbøtunet (mellom Ganddal og Sandnes stasjon)
Og vi har foreslått følgende stoppesteder langs mulige nye banestrekninger (se forøvrig kap. 6).:
- Egersund sentrum
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Ålgård
Kongeparken
Figgjo
Vagle
Kvadrat
Statoil
Forus Vest
Solakrossen
Sola flyplass

5.3.4 Tømmerterminal
Det har vært ønsker om at det etableres en tømmerterminal på Jærbanen. Lokalisering må vurderes
både ifht hva som er gunstig for kundene, og hvor vi har tilstrekkelig plass for et slikt anlegg.
Belastning for naboer vil også være en faktor.

5.4 Tiltak for å understøtte togoperatørenes behov
Utenom selve toglinjen og stasjonene, trenger togoperatørene arealer for å ivareta togmateriellet
når det ikke kjører i trafikk. Funksjonelt kan dette deles i tre behov:
§ Verksted for reparasjoner og planlagt vedlikehold
§ Driftsbanegård for rengjøring, daglig ettersyn, og etterfylling av forbruksmateriell.
§ Hensetting (parkering) av togene
I dag er alle disse funksjonene lokalisert på ett sted, like sør for Stavanger stasjon i Paradis og
Kvaleberg. Plassen her er begrenset, og mye ledige arealer etter den gamle godsterminalen i
området er planlagt brukt til andre formål enn jernbane. Vi må derfor gjøre en vurdering av
alternative lokaliseringer for noen av disse funksjonene. Det er en del hensyn å ta:
§
§
§

§

Disse områdene må nødvendigvis ha en viss nærhet til jernbanesporet.
I tillegg bør plasseringen(e) sees i sammenheng med trafikkmønsteret. Det beste er at
hensettingen skjer i nærheten av der togene settes i trafikk om morgenen, for å begrense
tomkjøring mest mulig.
Så må man også tenke på kritisk kompetanse. Vi må ta hensyn til hvor kompetansen
befinner seg geografisk. Flytter man f.eks et verksted til en annen by, må man regne med
at mye viktig kompetanse må bygges opp på nytt, med de problemer og kostnader det
medfører.
Og så må man tenke på økonomi; noen lokaliseringer koster mer i investering og bruk enn
andre steder.

5.4.1 Verksted for reparasjoner og planlagt vedlikehold
Det er i dag ett verksted langs Jærbanen, nemlig på Kvaleberg. Dette verkstedet ligger også i
umiddelbar nærhet til dagens driftsbanegård i Paradis i Stavanger. Verkstedet er nå under
utvidelse, og det er ingen planer om å flytte dette.
5.4.2 Driftsbanegård for rengjøring, daglig ettersyn, og etterfylling av
forbruksmateriell.
Fra tidligere og pågående planarbeid med driftsbanegård for Jærbanen i Stavanger er det registrert
at NSB ønsker lokalisering primært på Paradis i Stavanger. Med grunnlag i det materiellbehov
som er beregnet for framtidig togtilbud er det ikke stort nok areal i Paradis. For å dekke behovet
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må lokalisering også skje andre steder. En driftsbanegård krever utrustning for blant annet
togvarme, vann, personalrom og av den grunn bør lokalisering begrenses til færrest mulig steder.
Aktuelle lokaliseringer er:
- Egersund
- Nærbø
- Sandnes stasjon
- Stavanger (Paradis og Kvaleberg)
Sporplaner for driftsbanegårder og hensetting har tradisjonelt vært basert på flere parallelle
gjennomgående spor. Man kan da kjøre ut i begge retninger, og det er enkelt å flytte lokomotivet
fra den ene enden til den andre, når man bruker lokomotiv og vogner. Man har som regel laget
disse sporene så lange at det er plass til to togsett på hvert spor. Som man ser innebærer det at
noen av sporene blir unødvendig lange, og hvis man skal ha plass til mange tog, blir det behov for
mange parallelle spor, og dermed en stor total bredde og lengde på hensettingsområdet.

Prinsippskisse tradisjonelle hensettingsspor
Med de togtypene som er de vanligste i dag er det ikke noe lokomotiv som skal flyttes fra den ene
enden til den andre, fordi man har førerhus i begge ender av toget. Man tilstreber også faste
toglengder i et område. Det er derfor aktuelt å vurdere en alternativ prinsippløsning for
driftsbanegårder og hensettingsspor, som vist nedenfor. Med denne modellen blir alle sporene
like lange, og man unngår planoverganger. Denne modellen er også mer arealeffektiv enn den
tradisjonelle når det er mange tog som skal hensettes på ett sted.

Prinsippskisse fiskeben hensettingsspor.

5.4.3 Spor for hensetting av togmateriell
Som vist i avsnitt 4.7 ”Materiellbehov og hensettingsbehov,” er det på kort sikt behov for vel
1700m hensettingsspor, i Scenario 2 er behovet 3400m, og i Scenario 3 er behovet beregnet til vel
3800m. I tillegg bør man ha noe reservekapasitet.
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En eventuell kombibane vil også kreve hensettingsarealer for sitt materiell, og siden dette vil ha
samme sporvidde som vanlige tog, er det naturlig å se dette arealbehovet i sammenheng med
arealbehovet for hensetting av tog.
For å begrense kjøring av tomme tog bør hensetting i utgangspunktet lokaliseres til endepunkter
for togpendlene, eller på steder langs pendelen hvor det er aktuelt å sette togene inn i trafikk om
morgenen. Aktuelle steder for hensetting er:
- Egersund
- Vigrestad/Varhaug/Nærbø
- Ålgård/Ganddal/Sandnes stasjon
- Stavanger
Hensetting kan med fordel kombineres med driftsbanegård-funksjonen, fordi mye av arbeidet der
foregår i hensettingsperioden. Men det er også mulig å la noe av hensettingen skje andre steder
langs linjen. I dag er for eksempel noen togsett hensatt i Egersund hver natt, mens mesteparten
står i Stavanger, der også driftsbanegården i dag er plassert
5.4.4 Drøfting av alternative plasseringer
Som drøftet i kap. 4.9 er det i Scenario 3 anslått behov for hensetting av 26 lokaltogsett, 8
regiontogsett og ett nattog. Det er regnet at et lokaltogsett og regiontogsett er 105m. Nattogsett er
regnet til 350m (tilsvarende 4 togsett). Det legges opp til en reserve på 2 togsett. Det totale
sporbehovet for hensetting vil dermed tilsvare 40 togsett. Tabellen nedenfor viser et utvalg av
alternativer:
Max antall togsett Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
Alt. 4
Alt. 5
Egersund
10
10
10
10
6
6
Nærbø
22-30 el. mer
22
8
30
Sandnes
18-30
4
18
22
Stavanger
10-23
23
4
4
4
12
Sum togsett
33
40
40
40
40
Tilgjengelig plass på hvert sted må verifiseres gjennom en mer detaljert planprosess.
•

Alternativ 1 viser full utnyttelse av hensettingsmuligheter i Stavanger. Da er både Paradis
og Kvaleberg tatt i bruk. Selv med en maksimal utnyttelse av anvist areal i Egersund vil
dette gi en manko på 7 togsett. Disse 7 kan da enten plasseres på Sandnes, Nærbø eller
ytterligere et areal ved Egersund stasjon (kurve ut av stasjonen i vest). Eller en
kombinasjon av disse. Dette vil dermed uansett gi fire separate avlåste områder.

•

Alternativ 2 viser en fordeling av hensetting for togsett på alle oppstartpunktene. Anvist
areal på Egersund er maksimalt utnyttet. Hovedmengden er plassert på Nærbø innenfor
areal nærmest togspor der det antas å være lavest konfliktnivå ved etablering.. 4 togsett
(tenkt som ett nattogsett) er plassert i Stavanger. De resterende 4 togsettene er plassert i
Sandnes, men kan også vurderes plassert i Stavanger. Det vil være plass i Stavanger både i
Paradis og på Kvaleberg.

•

Alternativ 3 viser en fordeling av hensetting for togsett på alle oppstartpunktene. Anvist
areal på Egersund er maksimalt utnyttet. Hovedmengden er plassert på Sandnes innenfor
areal nærmest togspor der det vil være lavest konfliktnivå ved etablering. 4 togsett, som er
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tenkt tilsvarende et nattog, er plassert i Stavanger. De resterende 8 togsettene er plassert i
Sandnes, men kan også vurderes plassert i Stavanger. Det vil være plass i Paradis, men
antagelig ikke på Kvaleberg.
•

Alternativ 4 viser hovedtyngde av hensettingsspor på Nærbø. Da er et skogområde tatt i
bruk. 4 togsett, som er tenkt tilsvarende et nattog, er plassert i Stavanger. De resterende 6
togsettene er plassert i Egersund, men kan også plasseres i Sandnes eller Stavanger. Det vil
være plass i Stavanger både i Paradis og på Kvaleberg. De resterende togsettene kan
teoretisk sett også plasseres på Nærbø hvis en prosess gir tilgang til tilstøtende arealer.

Det kan være hensiktsmessig å stasjonere regiontogsett og nattogsett nær Stavanger stasjon siden
togene starter derfra. Dette tilsvarer 12 togsett (ca 1200m). Det er plass for dette i Paradis. Om det
er plass på Kvaleberg avhenger om man er villig til å redusere kravet til standard for en
driftsbanegård / hensettingsområde.
I tillegg til Stavanger er det et valg mellom driftsbanegård i Sandnes eller Nærbø.
§

Fordelen med Nærbø er at denne ligger midt på Jærbanen og at det kan være mulighet for
utvidelse. Det smale arealet på Nærbø kan bli en utfordring i videre sporplanlegging.
Fordelen med Sandnes er at området ligger sentralt i den mest trafikkerte strekningen.
Lokaltogene kan derfor settes fortløpende i trafikk utover morgenen. I tillegg bør noen tog
starte fra Egersund og fange opp de tidligste avgangene fra Nærbø / Varhaug / Vigrestad.
Sandnes kan også brukes som hensettingssted for regiontogsettene, men da får man noe
tomkjøring til/fra Stavanger. Ved en åpning av toglinjer mot Ålgård og Sola vil Sandnes
være et knutepunkt i jernbanenettet. Hovedtyngden av lokførere er i dag bosatt i
Stavanger-Sandnes-området, og vil sikkert være det i fremtiden også.

Disse vurderingene kan sammenfattes i alternativ 5, hvor vi har plassert alle nattog og regiontog i
Stavanger, morgentogene sørfra i Egersund, og resten i Sandnes, hvor togene kan settes rett i
trafikk mot nord og sør, og eventuelt mot øst (Ålgård) og vest (Sola).

5.5 Tiltak for å understøtte Jernbaneverkets drift og vedlikehold av
banen.
Jernbaneverkets drift og vedlikehold av banen kan grupperes slik:
§ Planlagt uke- og års-syklisk drift og vedlikehold
§ Korrektivt vedlikehold
§ Planlagte tiltak med flere års syklus.
Det er et ønske at drift og vedlikehold forstyrrer togtrafikken minst mulig. Dette setter noen
føringer for hvordan drift og vedlikehold kan organiseres. De viktigste føringene er:
§ Begrensninger på hvor mye man kan kjøre gult materiell på sporet på dagen
§ Begrensninger på hva man kan gjøre på anleggene om dagen
Disse aktivitetene medfører noen arealbehov:
§ Stalling (stasjonering) for vedlikeholdsmaskiner
§ Hensetting for vedlikeholdsmaskiner på stasjonene
§ Driftsveier og parkering for JBVs biler
§ Lagerareal innendørs
§ Lagerareal utendørs
§ Verkstedfunksjoner
§ Kontorer

5.5.1 Stalling (stasjonering) for vedlikeholdsmaskiner
Det må være stallingsmulighet for banesjefens vedlikeholdsmaskinene noen steder langs linjen.
Dette er steder hvor maskinene kan stå beskyttet når de ikke er i bruk, helst innendørs, og hvor det
er opplegg for 1. linjes vedlikehold av maskinene. I dag er dette på Sira og på Bryne, men det bør
kanskje være slike muligheter også i Egersund og Stavanger/Sandnes. Dette er tiltak som ikke
koster mye å etablere; det skal bare planlegges og gjøres.

5.5.2 Hensetting korte vedlikeholdsmaskiner på stasjonene
Vi har kartlagt vedlikeholdsaktivitetene som i dag utføres langs Jærbanen. Vi ser at de fleste
vedlikeholdsaktivitetene utføres fra sporet med skinnegående gult materiell, og krever disponering
eller hvite tider for å bli utført. Vi ser også at mange av aktivitetene krever midlertidig lagerplass
ved sporet.
Slik vedlikeholdet utføres i dag er det derfor fornuftig å ha små stikkspor forholdsvis tett fordelt
langs linjen. Og disse stikksporene bør ha et tilgjengelig areal ved siden av stikksporet. I praksis
betyr dette at det bør være et kort sidespor (ca 100m) på hver stasjon. Arealet ved siden av
stikksporet kan gjerne ha en kombinert bruk, f.eks som areal for innfartsparkering, siden arealet
bare behøves i korte perioder om gangen.
Vi tror at mye av det vedlikeholdet som i dag utføres fra sporet vil måtte utføres fra sporet også i
fremtiden. Økt trafikk og høyere hastighet medfører utvidede krav til inspeksjoner og
forebyggende vedlikehold. Det er derfor fornuftig å planlegge som for dagens situasjon mht
stikkspor og lagerarealer. Den største endringen vi tror vil komme i framtiden er innføring av
ERTMS signalsystem. Med ERTMS forsvinner det meste av lyssignaler og skilting langs sporet,
mens balisene fortsatt vil være der. I tillegg vil det fortsatt være en del merkestolper og skilt ved
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sporet som må vedlikeholdes. Det som må utføres av signal-relatert vedlikehold langs sporet må
utføres med disponering. Det kan utføres med skinnegående materiell, eller med bil, hvis det er
veiadkomst til de aktuelle stedene på sporet.
Hvis vi regner ut avstandene mellom de stasjonene hvor det kan være aktuelt å etablere stikkspor
får vi følgende tabell:
Fra
Egersund
Hellvik
Sirevåg
Ogna
Brusand
Vigrestad
Varhaug
Nærbø
Bryne
Klepp
Øksnevadporten
Orstad/Ganddal gods
Ganddal
Sandnes stasjon
Forus
Forus
Forus
Sandnes stasjon
Sandnes stasjon
Sandnes stasjon

Til
Hellvik
Sirevåg
Ogna
Brusand
Vigrestad
Varhaug
Nærbø
Bryne
Klepp
Øksnevadporten
Orstad/Ganddal gods
Ganddal
Sandnes stasjon
Forus
Stavanger driftsbanegård Kvaleberg
Stavanger driftsbanegård Paradis
Stavanger stasjon
Stavanger driftsbanegård Kvaleberg
Stavanger driftsbanegård Paradis
Stavanger stasjon

Avstand i m
7140
6040
2100
3930
4980
6020
5390
8200
4580
2160
1900
6610
2900
4960
7590
9590
10290
12550
14550
15250

Vi ser at det er varierende avstander mellom stasjonene. Hvis tar som eksempel strekningen
mellom Bryne og Nærbø, som er 8,2 km, vil man ha en kjøretid mellom disse stasjonene på 12
minutter, hvis hastigheten er 40 km/h. Så hvis det skal utføres arbeide i sporet mellom f.eks Bryne
og Nærbø, får man en posisjoneringstid på opptil 6 min dersom man kan velge fritt hvilken stasjon
man skal bruke for å hensette det gule materiellet når det er trafikk i sporet.
Mellom Sandnes stasjon og Stavanger stasjon er det et stikkspor på gamle Forus stasjon. Dette
stikksporet vil ikke bli tatt i bruk før man har nytt signalanlegg på dobbeltsporet. Inntil nytt
signalanlegg er på plass, vil det heller ikke være overgangssløyfer på dobbeltsporet mellom
Sandnes og Stavanger. Dette kan bli et problem dersom det ene sporet er ute av drift over en
lengre periode.
Vi ser at det nye dobbeltsporet er den delen av hele Jærbanen som har lengst avstand mellom
stikksporene, og dermed dårligst posisjoneringstid. Dette gjør det spesielt viktig å drive godt
forbyggende vedlikehold på denne strekningen.

5.5.3 Hensetting lange vedlikeholdsmaskiner
Lange vedlikeholdsmaskiner brukes til spesielle oppgaver, for eksempel ballastrensing, slipetog
og sporombygging. Vedlikehold med pakkmaskiner trenger totalt ca 1000m spor (pakkmaskin,
ballastfordeler, sporkomprimator, pukkvogner, losjivogner etc.). Da vil det være ekstraordinære
forhold på linja som krever spesiell sportilgang.
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For at arbeidet skal kunne utføres mest mulig effektivt må de lange vedlikeholdsmaskinene kunne
hensettes uten for lang transport fra arbeidssted til hensettingssted. Hvis denne avstanden blir lang,
blir man nødt til å begrense persontogtrafikken på strekningen hver gang man utfører dette tunge
vedlikeholdet på banen. Hvis vi regner med en gjennomsnittshastighet på de lange
vedlikeholdsmaskinene på 60 km/h, vil 15 km posisjoneringsavstand ta 15 min, og 20 km vil ta 20
min. Hvis adkomsten fra hensettingssted til arbeidssted ikke er retningsavhengig vil man da bruke
max henholdsvis 7,5 og 10 min for å posisjonere seg; hvis adkomsten er retningsavhengig vil man
bruke max henholdsvis 15 og 20 minutter for å posisjonere seg.
Ut fra en slik vurdering bør det legges til rette for lange hensettingsspor (3 ganger ca 300m) for
vedlikeholdsmaskinene med jevne mellomrom langs linjen. Hvis vi har en avstand mellom disse
lange sporene på ca 15 km, kan en mulig plassering være denne:
Fra
Egersund
Ogna
Varhaug
Bryne
Sandnes stasjon

Til
Ogna
Varhaug
Bryne
Sandnes stasjon
Kvaleberg

Avstand i m
15280
14930
13590
14090
12550

Hvis vi har en avstand mellom disse lange sporene på ca 20 km, kan en mulig plassering være
denne:
Fra
Egersund
Brusand
Nærbø
Ganddal stasjon (pukksporet)

Til
Brusand
Nærbø
Ganddal stasjon (pukksporet)
Kvaleberg

Avstand i m
19210
16390
19390
15450

Hvis vi har en avstand mellom disse lange sporene på ca 25 km, kan en mulig plassering være
denne:
Fra
Egersund
Vigrestad
Ganddal stasjon (pukksporet)

Til
Vigrestad
Ganddal stasjon (pukksporet)
Kvaleberg

Avstand i m
24190
30800
15450

Avstanden mellom Vigrestad og Ganddal stasjon er relativt lang, så i dette alternativet bør vi nok
ha et ekstra 300m hensettingsspor et sted mellom disse to stedene.
Øst for Egersund er nærmeste stasjon Helleland, og avstanden mellom dem er 27410 m, så det er
ikke noe alternativ til Egersund i østlig retning.
Hvis vi vurderer disse tre alternativene, er det noen anbefalinger som er tydelige:
§ Egersund er et nødvendig sted for lange hensettingsspor.
§ Ogna eller Brusand er et nødvendig sted for lange hensettingsspor; evt kan disse to
kombineres slik at man har ett 300 m spor på den ene stasjonen, og to 300m spor på den
andre.
§ Det må være lange hensettingsspor på Varhaug og Bryne, eller på Nærbø, eller på en
kombinasjon av disse stedene.
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Det må være lange hensettingsspor i Sandnes; enten på Ganddal stasjon (pukksporet) eller
på Sandnes stasjon.
Det må være lange hensettingsspor i Paradis eller på Kvaleberg.

Hensettingssporene skal i utgangspunktet være uten kjøreledning (KL). Det er tenkbart å
kombinere noen av de lange hensettingssporene på 3x300m med hensettingsspor for persontogene,
dersom man har en viss overkapasitet/fleksibilitet på hensettingssporene for persontog. Det har
vært en viss bekymring mht KL i denne forbindelse, men det kan antakelig løses ved seksjonering
av KL over disse sporene, eller andre tiltak.
Minst ett av 300m hensettingssporene på hver stasjon må ha adkomst med bil, og de fleste bør ha
tilgjengelig strøm og vann og arbeids/lagerområde ved siden av sporet.
Tabellen viser 3 alternativer der avstand mellom steder for hensetting er henholdsvis 15, 20 og 25
km.

Egersund
Ogna
Brusand
Vigrestad
Varhaug
Nærbø
Bryne
Ganddal pukkspor
Sandnes
Stavanger
(Kvaleberg/Paradis)

Maks hensetting
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m

Alternativ 1
X
X

Alternativ 2
X

Alternativ 3
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
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5.5.4 Driftsvei
Det er ønskelig å ha adkomst med bil til de stedene langs sporet hvor man har behov for å utføre
ettersyn og vedlikehold, typisk ved veksler og ved signalinstallasjoner. Dette kan enten realiseres
med stikkveier fra offentlig vei inn til sporet, eller med en egen driftsvei langs sporet. Det kan
eventuelt reserveres plass langs banen til driftsvei, slik at banen som helhet kan bli tilgjengelig
med gummihjulskjøretøyer for diverse formål, inspeksjon, diverse vedlikehold og eventuell
bergning.
Det er også aktuelt å ta i bruk toveis-maskiner til vedlikehold. Dette er maskiner med både stålhjul
for bruk på skinner, og gummihjul for bruk på vei. Det må avklares om dette endrer behovet for
driftsveier langs sporet.
5.5.5 Lagerareal innendørs
Hovedlager for Jærbanen er i dag lokalisert i Egersund. I tillegg er det et framskutt lager ved
driftsbasen på Bryne. Dette er forutsatt også i framtida. Det bør vurderes om det i tillegg bør være
areal for permanente eller midlertidige lager også andre steder. Vi vil foreslå at det vurderes om
man skal ha fremskutt lager i Stavanger og/eller Sandnes.
5.5.6 Lagerareal utendørs
Jernbanedrift har alltid behov for en del utendørs lagringsplass til sviller, skinner, KL-master, osv.
Man trenger permanente lager som skal forsyne hele strekningen, og man trenger midlertidige
lager der man til enhver tid driver vedlikehold og utskifting. De permanente lagrene er det
naturlig å ha i nærheten av verkstedene. De midlertidige lagerplassene er det naturlig å sette av
plass til ved flest mulig av hensettingssporene langs banen.
Pukkspor
Vi tenker her på hovedlageret for pukk langs Jærbanen. Problemet med et pukklager er at det
støyer og støver, og er derfor ikke populært som nabo. I dag er Jærbanens pukklager lokalisert
ved Ganddal stasjon. Det er ønske fra Sandnes kommune om at dette opphører. I planen skal
foreslås alternativer. Aktuelle alternativer for lokalisering av pukklager er:
- Ogna
- Brusand
- Nærbø
- Øksnevadporten
- Ganddal pukkspor (dagens lager)
- Foss-Eikeland på Ålgårdbanen
De store volumene med pukk inn og ut av pukklageret har man om sommeren, mens forbruket er
mer sporadisk resten av året.
5.5.7 Verkstedfunksjoner
I dag er det verkstedfunksjoner i Egersund og Bryne Dette er forutsatt også i framtiden.
5.5.8 Kontorer
I dag er det kontorer på Sandnes, Ganddal stasjon, Bryne og Egersund(?). Kontorene på Ganddal
stasjon vil sannsynligvis forsvinne dersom pendelen Stavanger-Sandnes blir forlenget til Ganddal
eller Ålgård.
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5.6 Andre framtidige behov
5.6.1 Arealer for bruk i byggefase ved bygging av dobbeltspor sørover
En av lærdommene fra byggingen av dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger er at mangel på
ekstra arealer langs sporet i byggefasen virker fordyrende og forsinkende på byggeprosessen. Det
vil være klokt å sikre tilstrekkelige arealer og atkomstsoner langs sporet allerede nå, mens det er
enkelt og billig å gjøre det.
5.6.2 Strømforsyning
Det skal i nær framtid bygges ny omformerstasjon på Kvaleberg ved Stavanger på 2x15MVA.
Nærmeste omformer mot Kristiansand vil da være Kjelland ved Egersund på 2x6MVA. Mellom
Egersund og Sandnes planlegges autotransformatoranlegg (AT-anlegg). Godstrafikken vil stoppe i
Ganddal, ca 4 km syd for Sandnes, og således ikke belaste strekningen Sandnes – Stavanger.
Strekningen med AT vil bli ca 55 km. Avstanden mellom Kjelland og Kvaleberg/Stavanger, ca 70
km, er en relativt beskjeden lengde mellom omformerstasjoner i denne sammenhengen. Det er
naturlig at man etter hvert foretar en simulering av strømforsyningssituasjonen i ulike scenarier.
Eksisterende omformerstasjon ved Ganddal eies, som de andre omformerstasjonene, av Bane
Energi. Så vidt man kjenner til er omformerstasjonen ved Ganddal moden for omfattende revisjon
eller nedlegging.
5.6.3 Driftsbaser for personell og materiell
I dag er det driftsbase på Bryne. Bryne vurderes å være et sentralt og velegnet sted for driftsbase
på Jæren. Dette er forutsatt også i framtida.
5.6.4 Lagerplass for materiell
Hovedlager for Jærbanen er i dag lokalisert i Egersund. I tillegg er det lager på Bryne. Dette er
forutsatt også i framtida. Det vurderes om det i tillegg bør være areal for permanente eller
midlertidige lagerplass også andre steder.
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NYE MULIGE BANESTREKNINGER I TILKNYTNING TIL JÆRBANEN

Vi har identifisert tre mulige utvidelser av banenettet i tilknytning til dagens Jærbane. Ettersom disse
banene vil påvirke behovet for hensettingsareal og behovet for areal til nye spor, er det relevant å behandle
disse banene i denne utredningen.

6.1 Ålgårdbanen
Dagens trase og bane
Dagens Ålgårdbane eies av JBV. Den er ikke i bruk i dag, men har status som jernbane. Det er
ingen formelle hinder for å ta den i bruk. Men det er selvfølgelig mye som må gjennomføres
fysisk med banen før vi kan kjøre vanlig rutetrafikk der. Banen er enkeltsporet, ikke elektrifisert,
og det er en del planoverganger på strekningen. Strekningen er 12 km lang fra Ganddal til Ålgård.

Figur 1 Ålgårdbanen og Jærbanen
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Trafikkgrunnlag - marked
Den enkleste indikasjonen på at det finnes trafikkgrunnlag her, er bilkøen fra Ålgård mot Sandnes
hver morgen. Kortere reisetid og bedre punktlighet for tog enn for bil og buss, er kanskje det
sterkeste argumentet for å ta toget på denne strekningen hver morgen.
Et annen indikasjon er beregnet biltrafikk fra Ålgård og nordover. Beregnet biltrafikkmengde
ÅDT på E39 nord for Ålgård/Figgjo er svært lik biltrafikkmengden ÅDT på Rv 44 nord for Bryne
og Klepp, både i tellinger og beregninger for 2005, og i forskjellige beregnede alternativer for
2020 i Statens Vegvesens ”Korridorutredning Rv 505 og tverrforbindelse til E39, Forprosjekt”
(Rapportnr 1297, juli 2006). Vi har altså et reisebehov i samme størrelsesorden som i den vestre
korridoren, hvor vi har jernbane med en interessant passasjermengde. Hvis vi etablerer et tilbud
på Ålgårdbanen som tilsvarer tilbud fra Nærbø og nordover, er det ikke urimelig å forvente samme
markedsandel på de to strekningene.
Vedlagte kart (figur 2 og 3) viser at Ålgård-Figgjo har en høy befolkningstetthet innenfor 1 km fra
stasjonene, og at kommuneplanens områder for fremtidig utbygging også ligger innenfor denne
avstanden.

Figur 2 Dagens befolkning
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Figur 3 Mulig fremtidig stoppmønster

Europaveg 39 gjennom Ålgård gjør det utfordrende å konkurrere mot vegbasert transport for et
eventuelt fremtidig togtilbud i lavtrafikkperioder på aksen mot Sandnes og Stavanger. I rush kan
situasjonen være en annen, og trafikantnytten for reetablering av Ålgårdbanen antas i hovedsak å
bestå av overført trafikk til tog fra buss og bil i rush på grunn av kø. I Fylkesdelplanens
trafikkanalyse [ref. 2] er det presentert en reisematrise mellom storsoner som kan brukes til å
illustrere markedspotensialet for Ålgårdbanen i 2040. Arealscanario konsentrert er benyttet.

(Reiser per
yrkesdøgn)
Stavanger sentrum
Mariero/Hillevåg
Forus/ Lura
Sandens sentrum
Ganddal/ Orstad
Sum YDT
Sum år

Til Ålgård
737
1 158
1 809
4 988
4 848
13 540
3 520 400

Fra Ålgård
718
1 135
1 792
4 911
4 332
12 888
3 350 880

Markedsandel
10 %
10 %
10 %
5%
5%
6,4 %

Togreiser
150
230
360
490
460
1 690
440 000

I denne tabellen er kun de storsonene som er mest aktuelle ift. reiser fra og til storsone Ålgård tatt
med (Figgjo ligger også i denne sonen). De 3 første kolonnene viser totalsummen av reiser
mellom storsoner, for alle reisehensikter og alle transportmiddel. Mange av disse reisene kan ikke
overføres til tog. Bilen er selvsagt mye mer fleksibel, og også bussen vil kunne ha en større
flatedekning innenfor storsonene. Også gang- og sykkelreiser er med i tallene. Med
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markedsandeler mellom 5 og 10 % forutsettes det at tog er det foretrukne kollektivmiddel fra og til
Figgjo/ Ålgård, og at det ikke er bussruter med direkte konkurranse. Det er i stedet gjort en innsats
for å sikre korrespondanse fra tog til de senter som ligger utenfor jernbanetraseen. Dette kan
gjøres med buss eller for så vidt med bybane og kombibane.
Regional transportmodell beregner følgende trafikk på Ålgårdbanen i Scenario 2:

Togtrafikk per lenke. Antall reisende (Gjennomsnittsdøgn). Scenario 2 i 2014. Båndbredde til høyre for
toglinjen er trafikk i retning Stavanger og tall til venstre er for trafikk fra Stavanger.(Høyrekjøring).

Det er pendelen Sandnes- Stavanger med kvartersfrekvens som er forlenget til Ålgård i dette
scenariet. 830+810 reiser betyr 600 000 reiser årlig på snittet Foss-Eikeland – Ganddal. Dette
tilsvarer 20 % av trafikken på snittet Sandnes-Ganddal, hvor trafikken er tettest i dette alternativet.
Omtrent 60 % av reisene er beregnet å foregå i rush.
Kjøretid
Vi regner med en kjøretid for tog Sandnes-Ålgård på 10-12 minutter. Dette er kortere enn
kjøretiden med bil utenom rush, i rush er forskjellen mellom tog og bil/buss selvsagt vesentlig
større.
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Rutemønster
Stavanger-Sandnes-pendelen kan forlenges til Ålgård. Det betyr at vi får følgende rutemønster:
1. Stavanger-Ålgård
2. Stavanger-Nærbø
3. Stavanger-Ålgård
4. Stavanger-Egersund
I Scenario 1 kjøres dette mønsteret 1 gang pr time, i Scenario 2 kjøres det 2 ganger pr time, og i
Scenario 3 kjøres det 3 ganger pr time.
Muligheter og konsekvenser ifht scenariene
I Scenario 1 vil dette rutemønsteret kunne kjøres uten at operatøren trenger ekstra materiell ifht å
vende på Sandnes. Årsaken til dette er at Stavanger-Sandnes-pendelen vil ha så lang ventetid i
Sandnes at den har tid til å kjøre til Ålgård og tilbake igjen før den skal nordover mot Stavanger.
I Scenario 2 er totalt antall lokaltogsett beregnet økt med 1, og i Scenario 3 vil dette mønsteret
kreve 2 ekstra lokaltogsett, ifht å vende pendelen på Sandnes. Hvis vi tar Ålgårdbanen i bruk som
skissert, vil det ikke være behov for vendespor på Sandnes eller Ganddal.
Tiltak for å ta Ålgårdbanen i bruk
- Sannsynligvis må overbygning etableres på nytt.
- KL må bygges
- Planoverganger må fjernes
- Signalanlegg må bygges.
- Det er ikke nødvendig å bygge dobbeltspor på strekningen, men det må være 1-3
krysningsspor på strekningen.
- Det må etableres 2 vendespor ved plattform på Ålgård, og holdeplasser med plattform langs
linjen.
- Det må vurderes om det er grunnlag for innfartsparkering på Ålgård, for å fange opp reisende
som kommer sørfra langs E39.
Samfunnsøkonomi
En måte å formulere den samfunnsøkonomiske problemstillingen er som følger:
Økningen i trafikketterspørselen fram mot 2040 fører til store kapasitetsproblemer på aksen
Ålgård-Sandnes. Hvilke tiltak kan bøte på problemet?
Ålgårdbanen kan i dette lys vurderes på linje med ulike vegtiltak som flere felt, ny veg eller
kollektivfelt.
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6.2 Bane til Sola lufthavn
Sola lufthavn er Norges tredje største lufthavn og hadde i 2008 3,7 mill reisende. Transport
mellom lufthavnen og Stavanger sentrum skjer i dag med flybuss eller drosje i tillegg til privat bil.
Reisetid med flybuss fra Byterminalen i Stavanger er ca. 23 min. For reisende fra Sola til Sandnes
og sørover er busstilbudet begrenset.
Med et banetilbud vil kjøretiden mellom Stavanger og Sola lufthavn være på 17 minutter og
mellom Sola lufthavn og Sandnes på 10 minutter. En sidearm til Sola lufthavn vil i tillegg til å
generere ny trafikk på grunn av nye holdeplasser, også forsterke Jærbanens attraktivitet som
reismiddel langs andre deler av banen.
Bygging av jernbane til Sola kan ses på enten som en sidearm med konvensjonell jernbanedrift,
eller som en første etappe i en større kombibanesatsning.
Med baneforbindelse til Sola er det også mulig å trekke banen videre til Risavika for godstransport
ut til havna. Utviklingen i Risavika vil føre til økt godstransport mellom Risavika og Ganddal på
trailer. Dette medfører en økt belastning på vegnettet og vil føre til behov for ny og kostbar veg.
En ny godsbane vil lette dette trykket.

Figur 4 Banen til Sola er tenkt som dobbeltspor med 2 vendespor på Sola flyplass og mulighet for videre
forbindelse til Risavika.
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Kombibane
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren [ref. 2] legger opp til at en ny bybane eller
kombibane vil kunne dekke transportbehovet til Sola lufthavn. Konseptet kombibane innebærer at
rullende materiell delvis benytter jernbanespor, delvis spor i gatenettet og delvis eget spor. En
kombibane kan ha krappere horisontal- og vertikalradius en tradisjonelle jernbane, men om
forholdene ligger til rette er ikke dette nødvendig. En kombibane kan derfor ha hastigheter som
kan sammenliknes med tog. Kombibanekonseptet er til nå ikke utprøvd i Norge.
Fordelene med et kombibanekonsept er at det vil kunne utnytte kapasiteten på det nye
dobbeltsporet samtidig som det er fleksibelt i forhold til eksisterende bebyggelse og flatedekning.
I tillegg vil investeringene per linjekilometer være lavere fordi kombibanen bygges til dels som en
lettbane som kan krysse gater i plan og derfor ikke trenge kulverter, broer eller tunneler. I tillegg
antas materiellet å være noe billigere.
Ulempene er at reisetiden til Sola lufthavn vil være stor sammenliknet med bil og buss, på grunn
av mange stopp, og begrensing av trafikk på gatenettet, i tillegg til at det vi være en viss ulykkes
risiko forbundet med planoverganger og kjøring i vegbane. I tillegg innebærer dette at stasjonene
langs strekningen Sandnes - Stavanger må bygges om for å kunne håndtere materiell som også
skal kunne ha avstigning i gateplan.
Jernbane
Ved å trekke på noen av fordelene til kombibanen som flatedekning, og samtidig fastholde
fordelen til jernbane ved å kjøre i egen trase, vil byregionen kunne oppnå et robust og tidseffektivt
banetilbud til Sola lufthavn fra Sandnes og Stavanger. Bygging av strekningen som en
jernbanetrase vil ha den fordel at det ikke må etableres en helt ny type infrastruktur, med den
organisasjon det innebærer, fordi Jernbaneverket allerede har denne organisasjonen og
kompetansen.
Denne utviklingsplanen tar ikke stilling til hvorvidt en baneforbindelse til Sola bygges som
kombibane eller konvensjonell jernbane, men konstaterer heller at om en baneforbindelse bygges,
bør det bygges etter jernbanens tekniske regelverk for å forenkle grensesnittet mot eksisterende
bane (15 000 volt, 16 2/3 hz etc.). Videre bør plattformer være 76 cm høye for å slippe en
ombygging av alle andre plattformer i langs Jærbanen.
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6.2.1 Scenario 4
Scenario 4 er i praksis Scenario 2 pluss en ny pendel som går mellom Stavanger, Sola Flyplass og
Sandnes. Hvor langt sør denne pendelen skal gå er en vurderingssak, vi har her foreslått at denne
pendelen går til Nærbø.

Stavanger S
Paradis
Mariero
Jåttåvågen

Statoil

Forus vest

Solakrossen

Sola lufthavn

D ABC
A
C

D
C

60

D

Gausel
B
Kvadrat

45

B

15

Sandnes Sentrum
D

Sandnes

C

Ganddal

A

Ogna
Sirevåg

Egersund

Brusand

Hellvik

Ny lokaltogpendel:
Nærbø – Sola - Stavanger

Togtype

Strekning

Frekvens

Rutetid

Godstog

Ganddal – Alnabru

10 per dag

Regiontog

Stavanger – Kristiansand – Oslo

X pr dag

Lokaltog

Stavanger – Egersund

2 pr time

00:58

Lokaltog

Stavanger – Varhaug

2 pr time

00:36

Lokaltog

Stavanger – Ålgård

4 pr time

00:26

Lokaltog

Stavanger – Sola lufthavn – Nærbø

4 pr time

00:48

Alnabru

Vigrestad

Oslo S

Varhaug

Kristiansand S

Nærbø

Ålgård

Bryne

Kongeparken

Figgjo

Klepp

Nye stasjoner (forslag):
§
Sola lufthavn
§
Solakrossen
§
Forus vest
§
Statoil
§
Kvadrat

D

Lokaltogruter fra
Stavanger

Vagle

Ny linje til Sola lufthavn.

C

30
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Transportberegning med Regional transportmodell
Det er laget et Scenario Sola hvor de tre lokalpendelene i Scenario 2 er beholdt med samme
rutetider og frekvens, og en fjerde pendel Nærbø – Sola – Stavanger er lagt på i tillegg. Med de 5
nye holdeplassene som er skissert betjenes destinasjoner som flyplassen, det største vekstområdet
for næring og arbeidsplasser på Forus og Lura, større boligområder og kjøpesentra.
Scenariet er konstruert som et alternativ til bybane/kombibane, og kunne vært spilt inn i
forbindelse med KVU-arbeidet som pågår.

Togtrafikk per lenke. Antall reisende (Gjennomsnittsdøgn). Scenario Sola i 2014. Båndbredde til høyre for
toglinjen er trafikk i retning Stavanger og tall til venstre er for trafikk fra Stavanger.(Høyrekjøring).

Trafikken over den nye banen blir stor, med 7000 reisende på et gjennomsnittsdøgn på snittet
Statoil- Forus Vest. Det vil si ca. 2,5 mill reiser på snittet årlig.

Jernbaneverket

Utredning
Utviklingsplan for Jærbanen

Side:61
Dok. id.: IUP-00-A-01920
Dato: 04.09.2009
Rev.: 00

Flyplassen er tydeligvis knyttet til vegnettet i området Solakrossen i modellen, og derfor er
trafikken på den vestligste lenken i figuren over så lav.
Flyplassreiser er i modellen håndtert som en fast matrise fra/til sone/flyplass. Kollektivandel for
dette segmentet ligger da fast, og man vil bare få overført trafikk fra buss i modellen. Overføring
fra veg for flyplassreiser er altså ikke beregnet. Matrisen er fast også i den forstand at den ikke tar
hensyn til forventet utvikling i etterspørsel, men bare gjengir etterspørsel i 2006.
Det er dermed grunn til si at modellen heller underestimerer enn overestimerer trafikken på denne
aksen, og modellen bekrefter det markedspotensialet som kunne forventes.

6.3 Bane til Egersund sentrum
Egersund stasjon ligger i dag 1 km utenfor Egersund sentrum. Etablering av en ny jernbanestasjon
i Egersund sentrum, vil kunne tilby de reisende et bedre tilbud og generere flere reisende.
Den gamle traseen til Egersund sentrum er i liten grad nedbygd, og etablering av et nytt spor her
vil derfor ikke være forbundet med vesentlige komplikasjoner for miljø og samfunn. En ny stasjon
vil i utgangspunktet bli et buttspor som har sin endeholdeplass i sentrum. Stasjonen vil dermed
ikke kunne brukes av regiontogene mellom Oslo/Kristiansand og Stavanger, som fortsatt må bruke
dagens stasjon. Det er derfor lokaltogene mellom Egersund og Stavanger som vil betjene denne
stasjonen. Dette vil frigjøre noe sporareal på dagens stasjon fordi togene som i dag vender på
stasjonen vil får rutemessig vending i Egersund sentrum.
Ved bygging av en ny Sørlandsbane er det naturlig å tenke at denne vil få en ny trase som
inkluderer byene og tettstedene langs kysten mellom Kristiansand og Egersund. Denne traseen må
avgreine sydøstover fra Egersund hvor dagens trase går nordøstover og inn i landet. Bygging av et
sidespor til Egersund sentrum kan ses i sammenheng med en avgreining til ny Sørlandsbane.
Transportmodellen som er brukt for å beregne transportgrunnlaget på Jærbanen for øvrig gir et for
stort avvik på en avstand ned i 1 km til at den er egnet til å simulere dette formålet.
Befolkningen i Egersund bor i et langstrakt belte fra Eigebakken, nord for stasjonen og sydover
forbi sentrum mot Hestnes, med hovedtyngdepunkt like nord og syd for sentrum. I grunnkretsene
som er innenfor 1 km fra en ny sentrumsholdeplass bor det ca 3400 mennesker, mens det i
grunnkretsene som er innenfor 1 km fra dagens stasjon bor ca 2800 mennesker.
I dag er Egersund først og fremst en stasjon reisende pendler fra om morgenen og til på
ettermiddagen. Mange byer har i det siste opplevd et økt press på sentrumsnære boligområder. Om
disse tendensene også er slik i Egersund vites ikke, men etablering av en holdeplass i sentrum vil
kunne ha stor betydning for ny og eksisterende næring og bosetting, fordi det muliggjør god
kollektivdekning for et større antall reisende. Arbeidsplassintensiteten vil typisk være større i
sentrum og derfor generere flere reisende. En analyse av antall arbeidsplasser i sentrum kunne
vært interessant i forbindelse med innpendling til Egersund fra andre tettsteder som Ogna, Sirevåg
og Hellvik.
Et viktig argument for å lokalisere en jernbanestasjon i midten av en by/tettsted er at andelen som
benytter stasjonen til innfartsparkering går ned, fordi flere kan nå holdeplassen til fots. Dermed
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unngår tettstedet et arealkrevende og forurensende mellomledd. Uansett lokalisering er det viktig å
satse på tett utbygging i tilknytning til holdeplass for å oppnå at flest mulig kan gå eller sykle.
Av det 1 119 dekar store området som Eigersund kommune åpner for boligutbygging i
kommuneplanens arealdel er kun 114 dekar innenfor 1 km radius fra Egersund stasjon. Kun 13
dekar ligger innenfor 1 km radius fra en eventuell ny sentrumsstasjon. Dette er relativt beskjedene
tall. Om jernbaneverket ser at det er marked for en forlengelse av jernbanen ned til sentrum bør
det understrekes overfor kommunen at utbygging og fortetting i tilknytning til ny holdeplass må
framkomme i kommende rullering av kommuneplanens arealdel. Også for dagens stasjon er
utbyggingsmålsetningene rundt stasjonen lave sammenlignet med øvrige kommuner på Jæren som
prioriterer utbygging i nær tilknytning til jernbanestopp. Ved å sentrere utbyggingen i gangavstand
fra dagens stasjon og eventuell ny sentrumsstasjon vil kommunen oppnå et mindre bilbasert
lokalsamfunn, og jernbanen vil få et styrket transportgrunnlag. Dette vil igjen føre til at etablering
av en ny holdeplass i Egersund sentrum vil kunne bli aktuelt.

Figur 5; viser mulig lokalisering
av ny holdeplass i Egersund
sentrum. Kommune-planens
arealdel legger ikke opp til
vesentlig utbygging i nær
tilknytning til verken ny
sentrumsstasjon eller
eksisterende stasjon.
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7 ANBEFALINGER
Valg av scenario som grunnlag for videre planlegging
I planen betraktes 3 ulike scenarier med forskjellige frekvenser for togpendlene på Jærbanen. Med
det analyseverktøyet som har vært tilgjengelig viser analysen stor effekt av tilbudsforbedringen fra
scenario 1 til scenario 2, og liten effekt av tilbudsforbedringen fra Scenario 2 til Scenario 3. Dette
indikerer at de frekvenser man har i Scenario 2 synes tilstrekkelige, se tabell.
Egersund - Vigrestad/Varhaug/Nærbø
Vigrestad/Varhaug/Nærbø – Ganddal/Sandnes
Ganddal/Sandnes - Stavanger

Scenario 2
30 min
15 min
7,5 min

Scenario 3
20 min
10 min
5 min

I tillegg kommer det regiontog Oslo/Kristiansand-Stavanger og godstog til Ganddal (Orstad). Hver
av disse linjene forutsettes å ha totimersfrekvens.
I Scenario 2 er det behov for dobbeltspor til Vigrestad/Varhaug/Nærbø mens det i Scenario 3 er
behov for dobbeltspor på hele strekningen Egersund-Stavanger. I et langsiktig perspektiv synes
det likevel riktig som grunnlag for vurdering av arealbehov på stasjonene, å legge Scenario 3 til
grunn.
Dersom videre analyser viser at det er grunnlag for å realisere bane til Sola, vil vi anbefale at
scenario 4 legges til grunn for videre planlegging. Dette scenariet vil kreve omtrent samme antall
tog som scenario 3.
Framtidige behov og tiltak på strekningen
Med et framtidig behov for dobbeltspor på hele strekningen er det nødvendig å gjennomføre
planlegging for å avklare hvorvidt nytt dobbeltspor skal følge dagens trase, om det på partier må
foretas linjeutretting eller bygges helt nye traseer. Dette er nærmere drøftet i planen.
I mellomperioden fram til dobbeltspor er etablert på hele strekningen vil det være behov for lange
kryssingsspor med samtidig innkjør på følgende steder (i prioritert rekkefølge): Bryne, Ogna,
Nærbø, Vigrestad og Egersund.
For å bedre framføring av ikke-stoppende tog, og av sikkerhetsmessige grunner, anbefales
forbikjøringsspor som ikke går til plattform på stasjoner der regiontog ikke stopper, og hvor det er
sannsynlig at man vil kjøre regiontogene gjennom stasjonene i 160 km/h. Dette er stasjonene:
Hellvik, Sirevåg, Ogna, Brusand, Vigrestad, Varhaug og Nærbø. Nord for Bryne har vi forutsatt
maksimum hastighet 130 km/h, for alle tog, og da er det ikke behov for forbikjøringsspor.
Framtidige behov og tiltak på stasjonene
I tillegg til at alle stasjoner på Jærbanen i framtida vil ha dobbeltspor er det nødvendig med spor
og areal til drift og vedlikehold av togmateriell (togselskapene) og infrastrukturen (JBV) samt
areal til utvikling av stasjonsområdet.
Det anbefales at det settes av plass til nok vendespor på de stasjonene som skal være
vendestasjoner, og så bygge ut vendespor etter hvert som behovet melder seg. De aktuelle
stasjoner med vendespor er (antall vendespor i parentes):
§ Egersund (2)
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Vigrestad/Varhaug/ Nærbø (2)
Ålgård/Ganddal/Sandnes (2)
Sola Flyplass (2)
Stavanger (6).

Hensetting togmateriell
Behovet for hensetting av togmateriell er forventet å være nesten 4000m, tilsvarende 40 togsett. I
planen er det identifisert mulige lokaliseringssteder og ingen har stort nok areal for å ta hånd om
hele behovet. De mulige stedene er: Egersund, Nærbø, Sandnes og Stavanger (Kvaleberg og
Paradis). Det foreslås og drøftes 5 alternative kombinasjoner. Det er vår vurdering at det vil være
nødvendig med en del hensettingskapasitet i Stavanger, Sandnes og Egersund pga
posisjoneringsbehov og beredskap ved feilsituasjoner. Nærbø kan også brukes til hensetting for
en del av togvolumet, men kan ikke fullt ut erstatte de tre andre stedene.
Driftsbanegård for rengjøring, daglig ettersyn og etterfylling av forbruksmateriell krever utrusting
for blant annet togvarme, vann og personalrom. Av den grunn bør lokalisering begrenses til
færrest mulig steder. Lokalisering kan med fordel sees i sammenhang med hensetting av
togmateriell og aktuelle lokaliseringer er derfor 1-2 av stedene Egersund, Nærbø, Sandnes og
Stavanger.
Hvis banene til Ålgård og Sola blir realisert, fremstår Sandnes som et senter for lokaltogtrafikken
på Jærbanen. Det vil da være gunstig å ha mest mulig av lokaltogsettene hensatt i Sandnes, med
Egersund og Stavanger som satellitter. (Alternativ 5 i kapittel 5.4.4)
Hvis banene til Ålgård og Sola ikke blir realisert er ikke argumentene for Sandnes så sterke, og da
kan man velge mer fritt mellom alternativene i kapittel 5.4.4.
Hensetting driftsmateriell
Til drift og vedlikehold av banen trengs hensettingsspor til vedlikeholdsmaskiner og arealer til
lagerplass, verksted og kontorer. De fleste vedlikeholdsaktivitetene utføres fra sporet med
skinnegående materiell, noe vi tror også er situasjonen i framtida. Det anbefales å ha et kort
vedlikeholdsspor (ca 100m) på hver stasjon.
Lange vedlikeholdsmaskiner brukes til spesielle oppgaver, for eksempel ballastrensing og
sporombygging. Da vil det være ekstraordinære forhold på linja som krever spesiell sportilgang.
For at arbeidet skal kunne utføres mest mulig effektivt må de lange vedlikeholdsmaskinene kunne
hensettes uten for lang transport fra arbeidssted til hensettingssted. Det anbefales å legge til rette
for lange hensettingsspor (3 ganger ca 300m) med jevne mellomrom langs linjen. Det foreslås og
drøftes 3 alternativer med avstand mellom de lange sporene på hhv ca 15 km, 20 km og 25 km. Vi
vil anbefale at man baserer seg på en kombinasjon av alternativ 1 og 2 i kapittel 5.5.3.
Plasseringen må koordineres med plasseringen av hensettingssporene for togmateriellet.
Nye banestrekninger
For videreutvikling av jernbanen som transportmiddel i området er det sett på aktuelle nye
banestrekninger. Analysene som er gjennomført indikerer at det kan forventes 600000 reiser pr år
(år 2014) på Ålgårdbanen (snitt Foss/Eikeland-Ganddal) og 2,5 mill reiser (år 2014) på Solabanen
(snitt Statoil-Forus Vest). Dette er såpass interessante tall at det anbefales å gå videre med studier
av disse banestrekningene. Til sammenligning er dagens trafikk (2006) 1,3 mill reiser pr år i snitt
Ganddal-Sandnes på Jærbanen.
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I planen er også vurdert om det er grunnlag for en ny jernbanestasjon i Egersund sentrum. Med
grunnlag i dagens og planlagt utbygging i Egersund sentrum synes grunnlaget ikke å være tilstede
for etablering av en ny stasjon i Egersund sentrum.
I tabellen er vist de ulike behov og anbefalte tiltak relatert til scenario.
Tiltak
Dobbeltspor

Scenario 1
Sandnes – Stavanger

Scenario 2
Varhaug/Nærbø Stavanger

Kryssingsspor

Lange kryssingsspor:
Bryne, Ogna, Nærbø,
Vigrestad og Egersund

Ikke vurdert

Areal til lange
forbikjøringsspor
Vendespor

Hensettingsbehov
togmateriell

Varhaug og Nærbø

Egersund. Nærbø.
Sandnes eller Ganddal.
Stavanger
1708 m

Egersund. Varhaug.
Ganddal eller Ålgård.
Stavanger
3396 m

Scenario 3
Ogna – Stavanger
Egersund – Ogna:
Dobbeltspor eller andre
tiltak

Tillegg til Scenario 2:
Hellvik, Sirevåg, Ogna,
Brusand og Vigrestad
Egersund. Vigrestad.
Ganddal eller Ålgård.
Stavanger
3820 m

Arealbruk på stasjonene
Med bakgrunn i de behov for spor og utvikling av stasjonsområdene som er avdekket vises forslag
til disponering av arealene. Utviklingsplanen behandler i utgangspunktet de arealene som
Jernbaneverket og NSB eier på stasjonene og langs Jærbanen. I kapittel 8 er hver stasjon
presentert med dagens situasjon og en framtidig situasjon på grunnlag av Scenario 3.
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8 AREALBRUK PÅ STASJONENE
Med bakgrunn i de behov for spor og utvikling av stasjonsområdene som er avdekket vises forslag
til disponering av arealene. Utviklingsplanen behandler i utgangspunktet de arealene som
Jernbaneverket og NSB eier på stasjonene og langs Jærbanen.

67

AREALBRUK PÅ STASJONER
Rapporten viser et fremtidig togtilbud på Jærbanen og hvordan banen bør utvikles for å ivareta dette tilbudet. Dette vil få
konsekvenser for fremtidig arealbruk på stasjonene, både når det gjelder antall spor, antall plattformer til spor og øvrige
arealer for stasjonsutvikling. I tillegg til dette må det avsettes areal for drift og vedlikehold av banen, samt for hensetting
(parkering) og drift av togmateriell.
I dette kapittelet blir hver stasjon presentert med dagens situasjon, og en mulig situasjon der Jærbanen er fullt utbygget i
forhold til en fremtidig optimal kapasitet. Situasjonen på stasjonene blir presentert med fotos og en oversikt over
arealbehovene. Planene som viser dagens situasjon og fremtidig situasjon er tegnet inn på et delingskart for NSB og
Jernbaneverket sine eiendommer. Baneareal omfatter nødvendig areal for drift av bane og togmateriell. Nye plattformer er
tegnet 250m lange. Atkomst til plattform er tegnet som trapp og heis. Ramper kan også utredes i senere prosjekter.
Stasjonsareal vil omfatte fremtidige krav til fasiliteter. Enkelte stasjoner har fått nye atkomster til stasjon og plattform. Det
har vært en målsetning å vise ny situasjon innenfor NSB eller Jernbaneverket sitt areal. Vi har allikevel valgt å vise
optimaliserte stasjons-løsninger som går inn over tredje part sitt areal. Dette må eventuelt avklares i videre planprosesser.
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EGERSUND STASJON
DAGENS SITUASJON:
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69

69

70

70

71

FREMTIDIG SITUASJON: Egersund
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Egersund

2 (dobbeltspor scenario 3)
4
Ja
Nei
2
10 togsett = 1000m
Ja
Ja
1000m
Nei
Ja
Ja

Dobbeltspor
2 spor til plattform på
hovedlinje
2 vendespor til plattform
Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Eigersund kommune

71

72

72

73

73

74

HELLVIK STASJON
DAGENS SITUASJON:
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FREMTIDIG SITUASJON: Hellvik
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på Hellvik

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Ja
2
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja

Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor på
hovedlinje
2 spor til plattform
(Ikke vist som alternativ)

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Eigersund kommune
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77

77
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SIREVÅG STASJON
DAGENS SITUASJON:
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79
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FREMTIDIG SITUASJON: Sirevåg
Ny Sirevåg stasjon
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Ny Sirevåg stasjon

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Nei
2
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja

Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor på
hovedlinje
2 spor til plattform
Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Hå kommune
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OGNA STASJON
DAGENS SITUASJON:
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FREMTIDIG SITUASJON: Ogna
Ny Ogna stasjon
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Ny Ogna stasjon

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Ja
2
Nei
Nei
Nei
Ja
1000m
Ja
Nei
Ja

Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor på hovedlinje
2 spor til plattform

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Hå kommune

84

85

85

86

BRUSAND STASJON
DAGENS SITUASJON:
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FREMTIDIG SITUASJON: Brusand
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på Brusand

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Nei
2
Nei
Nei
Nei
Ja
1000m
Ja
Nei
Ja

Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor på hovedlinje
2 spor til plattform
Spesielle konsekvenser:
Annen eiendom (i nord) berøres.

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Hå kommune
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VIGRESTAD STASJON
DAGENS SITUASJON:
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FREMTIDIG SITUASJON: Vigrestad
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på Vigrestad
Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor
2 spor til plattform på hovedlinje
2 vendespor til plattform

Spesielle konsekvenser:
Annen eiendom berøres.
Forhold til overordna
kommunale planer

2 (dobbeltspor scenario 3)
4
Ja
2
2
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja
Prinsipp sporplan på
Vigrestad, Alternativ 2
Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor på
hovedlinje
2 spor til plattform

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Hå kommune
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VARHAUG STASJON
DAGENS SITUASJON:
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FREMTIDIG SITUASJON: Varhaug
Hovedspor
2 (dobbeltspor scenario 3)
Spor til plattform
4
Kryssingsspor (i mellomfase)
Nei
Forbikjøringsspor
2
Vendespor
2
Hensettingsspor togmateriell
Nei
Driftsbanegård
Nei
Kort vedlikeholdsspor
Ja
Langt vedlikeholdsspor
1000m
Pukkspor
Nei
Driftsbase personell/materiell
Nei
Lagerplass materiell
Tilknyttet kort vedlikeholdsspor
Prinsipp sporplan på Varhaug
Prinsipp sporplan på Varhaug
Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor
2 spor til plattform på hovedlinje
2 vendespor til plattform

Alternativ 2.
Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor på
hovedlinje
2 spor til plattform

Spesielle konsekvenser:
Annen eiendom berøres.

Spesielle konsekvenser:
Annen eiendom berøres.

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Hå kommune
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KVIA STASJON
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på Kvia

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Hå kommune
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NÆRBØ STASJON
DAGENS SITUASJON (STASJONSOMRÅDET):
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DAGENS SITUASJON (OMRÅDET NORD FOR STASJON):
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FREMTIF
105

106

FREMTIDIG SITUASJON: Nærbø
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Nærbø
Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor
2 spor til plattform på hovedlinje
2 vendespor til plattform

(Ikke vist som alternativ)
Forhold til overordna
kommunale planer

2 (dobbeltspor scenario 3)
4
Ja
2
2
20 togsett = 2000m
Ja
Ja
1000m
Nei
Ja
Ja
Prinsipp sporplan på
Nærbø
Alternativ 2.
Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor på
hovedlinje
2 spor til plattform

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Hå kommune
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BRYNE STASJON
DAGENS SITUASJON:
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FREMTIDIG SITUASJON: Bryne
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Bryne

2 (dobbeltspor scenario 3)
4
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
1000m
Nei
Ja
Ja

Dobbeltspor
2 forbikjøringsspor
4 spor til plattform

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Time kommune
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114
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KLEPP STASJON
DAGENS SITUASJON:

115

116

116

117

FREMTIDIG SITUASJON: Klepp
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Klepp

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja

Dobbeltspor
2 spor til plattform på hovedlinje

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Klepp kommune

117

118

ØKSNEVADPORTEN STASJON
DAGENS SITUASJON:
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119

119

120

FREMTIDIG SITUASJON: Øksnevadporten
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i
mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor
togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase
personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Øksnevadporten

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja

Dobbeltspor
2 spor til plattform på
hovedlinje

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Klepp kommune
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122

ORSTAD / GANDDAL GODS
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell

2 (dobbeltspor scenario 3)
0
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Sandnes kommune
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123

123

124

GANDDAL STASJON
DAGENS SITUASJON:

124

125

125

126

FREMTIDIG SITUASJON: Ganddal
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Ganddal uten Ålgårdbane

2 (dobbeltspor scenario 3)
4
Nei
Nei
2
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Prinsipp sporplan på
Ganddal med Ålgårdbane

Dobbeltspor
2 spor til plattform på hovedlinje
2 vendespor til plattform

Dobbeltspor
2 spor til plattform på
hovedlinje
1 spor til en plattform fra
Ålgårdbanen

(Ikke vist som alternativ)
Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Sandnes kommune
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SANDNES STASJON
DAGENS SITUASJON:

128
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129

130

FREMTIDIG SITUASJON: Sandnes stasjon
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Sandnes stasjon
Dobbeltspor
2 spor til plattform på hovedlinje
2 vendespor til plattform

2 (dobbeltspor scenario 3)
4
Nei
Nei
2
20 togsett = 2000m
Nei
Ja
1000m
Nei
Nei
Ja
Prinsipp sporplan på
Sandnes stasjon
Alternativ 2
Dobbeltspor
2 spor til plattform på
hovedlinje

(Ikke vist som alternativ)
Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Sandnes kommune
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131
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132

SANDNES SENTRUM
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Sandnes stasjon

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja

Dobbeltspor
2 spor til plattform på hovedlinje

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Sandnes kommune
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133

FORUS STASJON
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Forus

2 (dobbeltspor scenario 3)
0
Nei
Nei
Ne
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Stavanger kommune

133

134

GAUSEL STASJON
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Gausel

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

Dobbeltspor
2 spor til plattform på hovedlinje

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Stavanger kommune
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135

JÅTTÅVÅGEN
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i
mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor
togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase
personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Jåttåvågen

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei

Dobbeltspor
2 spor til plattform på
hovedlinje

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Stavanger kommune
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MARIERO STASJON
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Mariero

2 (dobbeltspor scenario 3)
2
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Dobbeltspor
2 spor til plattform på
hovedlinje

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Stavanger kommune
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STAVANGER DRIFTSBANEGÅRD KVALEBERG
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Stavanger driftsbanegård
Kvaleberg

Forhold til overordna
kommunale planer

Nei
Nei
Nei
15 togsett = 1500m
Ja
Ja
600m
Nei
Nei
Nei

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Stavanger kommune
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PARADIS
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Paradis

2
2
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Dobbeltspor
2 spor til plattform på
hovedlinje

Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Stavanger kommune
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STAVANGER DRIFTSBANEGÅRD PARADIS
FREMTIDIG SITUASJON:
Hovedspor
Spor til plattform
Kryssingsspor (i mellomfase)
Forbikjøringsspor
Vendespor
Hensettingsspor togmateriell
Driftsbanegård
Kort vedlikeholdsspor
Langt vedlikeholdsspor
Pukkspor
Driftsbase personell/materiell
Lagerplass materiell
Prinsipp sporplan på
Stavanger driftsbanegård
Paradis

Forhold til overordna
kommunale planer

Nei
Nei
Nei
15 togsett = 1500m
Ja
Ja
1000m
Nei
Nei
Ja

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Stavanger kommune
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STAVANGER STASJON
DAGENS SITUASJON:

140

141

141

142

FREMTIDIG SITUASJON: Stavanger
Hovedspor
2
Spor til plattform
6
Kryssingsspor (i mellomfase) Nei
Forbikjøringsspor
Nei
Vendespor
6
Hensettingsspor togmateriell Nei
Driftsbanegård
Nei
Kort vedlikeholdsspor
Ja
Langt vedlikeholdsspor
Nei
Pukkspor
Nei
Driftsbase personell/materiell Nei
Lagerplass materiell
Ja
Prinsipp sporplan på
Stavanger
Dobbeltspor
5 vendespor til plattform

Dobbeltspor
6 vendespor til plattform

Spesielle kommentarer:
(Ikke vist som alternativ)
Plattformer erstatter stasjonsbygning, eller annen eiendom
berøres (skjæring i vest).
Forhold til overordna
kommunale planer

Kartutsnittet viser
kommuneplanens arealbruk

Kartkilde: Kommuneplan for Stavanger kommune
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