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Sammendrag 
Det er gjennomført en vurdering av nye togstopp på gamle Forus stasjon og Lura stasjon som del av 

arbeidet med IKDP Forus. Vurderingen er gjennomført av Sandnes og Stavanger kommuner, med 

innspill fra Jernbanedirektoratet og Rogaland fylkeskommune.  

Kort oppsummert er det vurdert at området vest for jernbanen ved et mulig togstopp på Forus øst 

kan bli transformasjonsområde for byutvikling i framtiden, men kommunen har ikke behov for å 

bygge ut området i planperioden til IKDP Forus, fram til 2040. Kommunen har prioritert andre 

områder for utbygging i gjeldende kommuneplan. Stavanger og området er heller ikke prioritert i 

vedtatt byutviklingsstrategi. Hvis utbygging ved nytt togstopp skal prioriteres fram mot 2040, må det 

skje på bekostning av andre prioriterte utbyggingsområder. Togstopp med omkringliggende område 

ligger utenfor byutviklingsstrategien. 

Et eventuelt togstopp på Lura vil i stor grad betjene dagens befolkning og arbeidsplasser. En stasjon 

her vil være koblet til Bussveien, området har et stort utbyggingspotensiale frem til 2030 og området 

ligger i vedtatt byutviklingsstrategi i Sandnes sin kommuneplan. Det er også vedtatt i planprogram for 

ny kommuneplan at byutvikling langs prioritert byutviklingsakse/bussveien skal styrkes i ny 

kommuneplan. Et nytt togstopp på Lura vil styrke denne aksen og øke mobiliteten for ansatte og 

bosatte i området med rask reisetid til Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og sørover til Jæren.  

Når det gjelder tilgjengelighet til Forus er det vurdert at nye togstopp på Lura eller Forus øst i liten 

grad få betydning for tilgjengeligheten til Forus vest eller flyplassen. Disse områdene betjenes like 

godt med eksisterende omstigningsmuligheter på Gausel stasjon og i Sandnes sentrum.  

 

Bakgrunn 

Vedtak fra styret til IKDP Forus sin behandling av prinsipper for videre planutforming datert 
01.12.2016 er bakgrunnen for denne utredningen. Da vedtok styret til IKDP Forus at prosjektgruppen 
for IKDP Forus, i samarbeid med Jernbanedirektoratet/Bane Nor, skal arbeide videre med å utrede 
nye togstopp på Forus og Lura. Punkt 3 i vedtaket om nye stasjoner er vist under.  

3. Arbeidet med utredning av togstopp på Forus og Lura fortsetter i sammenheng med det videre 
planarbeidet, i samarbeid med Jernbaneverket og fylkeskommunen.   

18. april 2017 ble det gjennomført et drøftingsmøte om nye togstopp innenfor planområdet til IKDP 

Forus. I møtet deltok representanter fra Sandnes, Sola og Stavanger kommuner, 

Jernbanedirektoratet, prosjektleder for IKDP Forus og Samferdselsavdelingen og 

Regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune. I drøftingsmøtet kom det frem at vi sammen 

(Jernbanedirektoratet, fylkeskommunen og kommunene/IKDP Forus) skal danne en arbeidsgruppe 

som utreder vedtak om nye togstopp innenfor IKDP Forus. Arbeidsgruppen skal sammen lage en 

rapport som gir faglige råd om potensiale og videre utvikling av nye togstopp på Jærbanen innenfor 

planområdet til IKDP Forus. Rogaland fylkeskommune og Jernbanedirektoratet har bidratt med 

innhenting av informasjon og deltagelse i arbeidsgruppen, men står ikke som avsendere av 

rapporten.  

Utredning av nye togstopp i forbindelse med IKDP Forus er avgrenset til denne planens formål og 

fremdrift.  Det skal være mulig å vurdere togstopp på Lura og Forus på nytt i forbindelse med 

kommuneplaner, byvekstavtaler, NTP/Handlingsprogram osv. på et senere tidspunkt.   
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Det må legges inn som et forbehold i denne saken at vurderinger for Lura togstopp er foreløpige 

vurderinger basert på en pågående utredning av tog stopp i forbindelse med ny kommuneplan. 

Denne utredningen foreligger som utkast, men er ikke endelig kvalitetssikret og politisk drøftet. 

 

Figur 1 Kartet viser oversikt over Jærbanens stoppesteder fra Klepp og nordover og lokaliseringen av to de to mulige 
stoppene som utredes i dette arbeidet. 
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Figur 2. Omtrentlig plassering av togstoppene som skal vurderes og Gausel stasjon med 1000 meters rekkevidde fra 
stoppene. 

Grunnlag 
Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet på Jæren ble vedtatt i 2009. Det ble da bestemt 

at den videre utviklingen av transportsystemet på Jæren skulle baseres på «Konsept K3A Busway». 

Det betyr en buss- og jernbanebasert utbygging av transportsystemet.  
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Figur 3. Vedtatte kollektivakser. X-rutene til Forus er ikke vist på kartet. 
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Figur 4. Vedtatte kollektivakser. Frekvens (antall avganger pr. time). 
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I Sandnes kommune har det pågått et arbeid med en mulighetsstudie for Lura stasjon etter en 

bestilling knyttet til pågående arbeid med kommuneplanen i Sandnes. Studien har sett på både 

jernbanetekniske forutsetninger og potensiale for et nytt togstopp. To alternative lokaliseringer har 

blitt vurdert, Luravika og Norestraen nord. Mulighetsstudien er grunnlag for vurderingene inn i IKDP 

Forus sin vurdering av nye togstopp. 

Stavanger kommune sin kommuneplan viser Forus stasjon som en fremtidig stasjon med en fremtidig 

kollektivtrasé mellom stasjonen og Bussveien. Høyere utnyttelse på Nortura sin eiendom ved Forus 

stasjon knyttes til en bestemmelse om en bindende beslutning om realisering av nytt togstopp på 

Forus stasjon. I forbindelse med arbeidet med gjeldende kommuneplan laget 

Transportplanavdelingen et notat som gir en kort vurdering av Forus stasjon i forhold til eksisterende 

og planlagt kollektivstruktur, influensområdet rundt stasjonen, reisetid og en vurdering av hvilken 

rolle en ny stasjon på Forus kan ha.  

Railconsult har på oppdrag for Forus Næringspark laget en rapport som heter «Mulighetsstudie Forus 

knutepunkt» datert desember 2013 og oppdatert januar 2014. Rogaland fylkeskommune ved 

samferdselsavdelingen gav en tilbakemelding til Railconsult sin mulighetsstudie av Forus stasjon som 

knutepunkt i januar 2014.   

Oversikt over eksisterende grunnlag som benyttes i denne utredningen: 

 Transportutredning, områderegulering for Forus Øst, Transportplanavdelingen desember 

2013 

 Vurdering av ny jernbanestasjon – Forus stasjon, Transportplanavdelingen desember 2013, 

Stavanger kommune 

 Svar fra Forus næringspark til Stavanger kommune sin vurdering av Forus stasjon, datert 

07.01.2014 

 «Mulighetsstudie Forus knutepunkt», Railconsult, desember 2013 og oppdatert januar 2014 

 Mulighetsstudie togstopp Lura, Rejlers, september 2017 

 Tilbakemelding på Railconsult-rapport om eventuell ny Forus stasjon, Rogaland 

fylkeskommune samferdselsavdelingen, januar 2014 

 Tekniske forutsetninger for nye togstopp, notatet Jernbanedirektoratet har levert til Sandnes 

kommune i forbindelse med «Mulighetsstudie togstopp Lura» 

 IKDP Forus, utredning av planprinsipper, tema transport. Kapittel 6.0 Vurdering av nye 

togstopp 

 Delutredning matesystem på Jærbanen 

 Videreutvikling av dobbeltsporet på Jærbanen – Mulighetsstudie, Urbanet, 2015 for 

Jerbaneverket 

 Dobbeltspor på Jærbanen. Mulighetsstudie for forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen, 

Urbanet/Asplan Viak for Næringsforeningen i Stavanger 2013 

 Lura stasjon. Ferdig i slutten av september 2017. (Rejlers) Mulighetsstudien blir et 

grunnlagsdokument for utviklingspotensial rundt Lura stasjon. 

 Konsulentoppdrag, utviklingspotensial øst for E39 innenfor IKDP Forus, september 2017. 

Utviklingspotensial rundt Forus stasjon er en delutredning og vil være et grunnlag for denne 

utredningen. 
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Forutsetninger 

Jærbanen strekker seg omtrent 74 km fra Egersund i sør til Stavanger i nord. Banen inngår i dag i 
Sørlandsbanen. Strekningen har til sammen 19 stasjoner. Fra Ganddal og nordover trafikkeres 
Jærbanen kun av persontog. Mellom Sandnes og Stavanger går fire fullstoppende tog i timen i fast 
kvartersrute. Etter at dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes åpnet høsten 2009, har det vært 
en sterk vekst i antall årlige reisende.  

Stavanger stasjon og Sandnes stasjon/ Ruten, er hovedbyttepunktene mellom Jærbanen og 

Bussveien. I tillegg er det byttemulighet på Gausel st., Jåttåvågen st. og Paradis st. Gausel stasjon er 

byttepunktet mot Bussveien innenfor IKDP Forus sitt planområde. Forus stasjon og Lura stasjon vil 

ikke kunne erstatte Gausel stasjon, men kan eventuelt utfylle Jærbanen dersom utredninger viser 

potensiale for mange nye reiser. Det finnes ikke noe eksakt tall for når en stasjon er aktuell eller ikke. 

Jærbanen er først og fremst en lokalbane som betjener Jæren, men må også ta inn over seg fjerntog 

og gods. Nye togstopp må generere mange nye reiser for at det skal lønne seg med tidstapet en ny 

stasjon gir for alle eksisterende togpassasjerer.  

 

Influensområde  

I praksis vil influensområdet til et kollektivsystem variere avhengig av konkurranseflate mot andre 

transportmidler og muligheter. Dersom reisen foregår i et område med høy tilgjengelighet for bil, 

eller reisen er såpass kort at den like greit kan gås eler sykles, vil en måtte forvente korte 

gangavstander til holdeplass. Det er imidlertid gode argumenter for å bygge oppunder kollektivstopp, 

som et arealstrukturerende tiltak for å bygge opp om kollektivtilbud, og sikre bosatte høy 

tilgjengelighet til funksjoner og tjenester. 

Studieområdet ligger relativt perifert i forhold til et byområde, relativt likt det vi finner i de fleste 

tettsteder i Norge. Det bør derfor være relevant å benytte TØI’s studier av boligsatelitter med lav 

biltilgjengelighet. Resultatene under er hentet fra rapporten "Hvordan utforme selvforsynte 

boligsatellitter med lav bilavhengighet?" (TØI rapport 1530/2016).   

Rapporten er basert på spørreundersøkelser, og et av spørsmålene forskerne stilte var:  

«iii) Hvor lange avstander bør det maksimalt tilrettelegges for internt i området for at folk velger å gå 
og/eller reise kollektivt?  

Basert på tall fra RVU 2013/14, fant forskerne at gange er det foretrukne transportmiddelet når 
gangturen er under 800 meter. Dette har de funnet at tilsvarer ca. 600 - 650 meter i luftlinje. 
Gangandelene blir høyere og bilandelene lavere jo kortere reisen er. På avstander over 800 meter 
(én vei) overtar bilen som mest brukte transportmiddel. Dette gjaldt alle type turer.   

For å redusere bilbruken må det helst være 5 minutter, og maks 10 minutter, å gå til butikken eller 
nærmeste kollektivtilbud. Da vil folk i større grad velge å gå framfor å kjøre bil.  

· På fem minutter går folk i snitt 426 meter.  
· På 10 minutter går folk i snitt 852 meter.  
· På 15 minutter går folk i snitt 1278 meter, men da velger de fleste heller bilen.  
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I 5-minuttersområdet tilsvarer dette en radius ut fra senteret (med buss og butikk) på 350 meter i 
luftlinje, og omtrent 440–455 meter faktisk gangavstand. I 10-minuttersområdet tilsvarer dette en 
radius ut fra senter på 650 meter i luftlinje, og omtrent 813–845 meter faktisk gangavstand.»1  

Imidlertid vil en forutsette høy utnyttelse i det aktuelle området, omlandet rundt togstoppene vil i 
tillegg influeres av Bussveien. I henhold til regionalplanen vil dette fordre krav om høy utnyttelse i 
området, både i form av boliger og arbeidsplasser. Konsekvensen av dette vil være lavere 
biltilgjengelighet i form av parkeringsrestriksjoner og redusert framkommelighet. Konsekvensen vil 
være et økende influensområde for jernbanen, som vil sikre en raskt og pålitelig transport i 
byregionen. 

Det er derfor lagt til grunn en radius på 500 meter og 1000 meter i luftlinje i mulighetsstudiene for 
arealutnyttelse i forbindelse med togstasjonene. 

Tekniske forutsetninger for nye togstopp 

Utbygging av ny infrastruktur på jernbanen må følge de malene som gjelder for den aktuelle 

strekningen. Bane NORs tekniske regelverk skal legges til grunn for all utbygging.2  

Fra 12. august 2017 er jernbanen mellom Klepp og Stavanger oppgradert med nytt signalanlegg 
(Thales).  Ifølge Nasjonal signalplan3 (2015) skal Sørlandsbanen (inkludert Jærbanen) få nytt 
signalsystem, ERTMS, i løpet av 2028. Nasjonal signalplan er for tiden til revisjon, som kan medføre 
noen endringer i utbyggingens fremdrift.  

Tabell 1. Krav for dimensjonering av ny infrastruktur. Kilde: Teknisk regelverk, Bane NOR. 

 Normalkrav: Minimumskrav: Merknad: 

Plattformer; uten stopp for fjerntog 250 meter 230 meter Blir gjeldende for 
Forus/ Lura 

Plattformer; med stopp for fjerntog 350 meter 300 meter  

Plattform i kurve; På rettlinje R>2000 meter For løsninger 
under R:2000 må 
det gjennomføres 
avvikssøknader til 
Statens 
jernbanetilsyn 

Plattformhøyde 760 mm 760 mm For plattform i 
kurve gjelder 
spesielle krav. Se 
Teknisk regelverk 

 

Tabell 1 viser krav for dimensjonering av ny infrastruktur på Jærbanen.  

Plattformbredde er summen av sikkerhetssonen og oppholdssonen. Minste plattformbredde er 2.5 m 

for en sideplattform og 3.3 m for en mellomplattform.  

                                                           
1 TØI rapport 1530/2016). Øksenholt, K. V., Tønnesen, A. og Tennøy, A. (2016): Hvordan utforme 
selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet? Oslo: Transportøkonomisk institutt.   
2 Teknisk regelverk, Bane NOR SF 
3 Nasjonal Signalplan 2015, Jernbaneverket. 

https://trv.jbv.no/wiki/Forside
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Det finnes både høye og lave plattformer. Ved bygging av nye plattformer, skal en velge en høy 

variant på 760 mm.  

Alle nye anlegg skal prosjekteres og bygges med universell utforming. For å få god tilkomst til 

plattformer må en vurdere behov for ramper. Ramper bygges med stigning på 1:20 med nødvendige 

hvileplan.  

Grunnforhold er ikke vurdert ved valg av lokalisering av nytt stopp. 

Konsekvenser for Jærbanen ved å etablere flere togstopp 
Et sentralt moment i drøfting av stasjonsstruktur er kapasitet på linjen og muligheter for 

reisetidsbesparelser, frekvensøkninger og bedre punktlighet.  

Å opprette et nytt togstopp innebærer blant annet økt reisetid og fare for redusert punktlighet. I 

tillegg vil robustheten i ruteplanen reduseres noe. Etablering av nye stopp langs Jærbanen fører 

dermed til et behov for å vurdere konsekvenser for ruteplanen.  

Jernbanedirektoratet har utført en forenklet kapasitetsvurdering, som kun må sees som et grovere 
anslag. Dersom det er aktuelt å gå videre med arbeidet for å etablere nye stopp på strekningen, bør 
det gjennomføres en mer komplett ruteplan- og kapasitetsanalyse. 

Kapasitetsvurderingen tar utgangspunkt i dagens situasjon, der disse forutsetningene legges til 
grunn: 

 Dagens signalkonsept, altså dagens anlegg tatt i bruk sommeren 2017, eller et anlegg med 
omtrent samme blokklengder 

 Dagens antall avganger i timen 

 Dagens kjøretøy eller kjøretøy med tilsvarende egenskaper 

Resultatene viser at denne delen av Jærbanen har en utnyttelsesgrad på ca. 50 %. Tidstapet per 

stopp på holdeplassene mellom Sandnes og Stavanger er omtrent 80 sekunder. I tillegg til å øke 

reisetiden, vil hvert enkelt nye stopp føre til at hvert enkelt tog legger beslag på strekningen, som 

fører til en økning i utnyttelsesgrad. Med ett ekstra stopp i hver retning, øker 

kapasitetsutnyttelsesgraden til snaut 60 %, og med to ekstra stopp til omtrent 65 %. 

I tillegg til økt belegg på infrastrukturen, vil nye stopp måtte kompenseres med kortere vendetid i 

Stavanger. Dagens vendetid er på 9 minutter. Med ett nytt stopp reduseres vendetiden til under 8 

minutter, og med to nye stopp reduseres den til drøyt 6 minutter. I begge tilfeller vil dette være for 

kort til at enn rekker å vende toget, og en må i stedet øke vendetiden med et kvarter, slik at 

vendingene overlapper. Stavanger stasjon har sporkapasitet til slike tiltak, men dette medfører 

behov for å sette inn ett ekstra togsett for å betjene de samme rutene. 

Resultatene viser dermed at det er mulig å legge inn ett eller to av de aktuelle stoppene uten å måtte 

sette inn tiltak for å øke kapasiteten på strekningen. Det er mulig å unngå å øke driftskostnadene på 

grunn av økte material- og personalbehov, ved å opprettholde dagens vendetid i Stavanger og 

dermed legge ned like mange stopp som legges til.  

Oppsummering av konsekvenser for Jærbanen 

 Det er ingen kapasitetsmessige problemer med å legge inn ett eller to nye stopp mellom 

Sandnes og Gausel.  

 Ett eller to nye stopp vil kreve et nytt togsett grunnet kortere ventetid i Stavanger. Dette kan 

unngås ved å legge ned tilsvarende antall stopp eksisterende stopp. 
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Vurdering av nye togstopp 
 

Temaer som er utredet for hvert aktuelt stasjonsområde: 

- Tilfredsstillelse av tekniske forutsetninger 

- Utviklingspotensial 

- Kobling til Bussveien og planlagt kollektivsystem 

- Reisetid 

- Reisestrømmer og passasjerprognoser 

 

Basert på den regionale tilgjengeligheten for reiser med gang sykkel og kollektiv, ligger begge de 

foreslåtte stasjonsområdene godt til rette i bybåndet. I og med at bosetting, lokalisering av 

arbeidsplasser og servicetilbud henger relativt tett sammen vil integreringen av disse ha stor 

betydning for hvor bilavhengige bosatte vil være.   

I figur 15 er verktøyet INMAP4 benyttet i kombinasjon med RTM. Her er tilgjengelighet til 

arbeidsplasser og servicetilbud beregnet for hver grunnkrets basert på gang, sykkel og kollektiv. Jo 

mer rød jo høyere tilgjengelighet.  

Med utgangspunkt i modellen framkommer Forus øst med høy tilgjengelighet, og dermed godt 

potensiale for økt antall bosatte dersom gange-, sykkel- og kollektivtilgjengelighet legges til grunn. 

Selv om Forus øst pr. dags dato ikke ligger inne som prioritert område i byutviklingsstrategien, har 

det på sikt store potensialer i bybåndet Stavanger-Sandnes. 

                                                           
4 INMAP er et verktøy utviklet av Rambøl for Vegvesen/KMD for beregning av framtidig bosetting. Modelen 
bruker i stor grad tilgjengelighet i kombinasjon med kommuneplaner for å beregne framtidig 
bosettingsmønster. Beregningen blir gjort i kombinasjon med RTM- Region transport modell for å beregne 
effekter av tiltak i transportsystemet. Verktøyet tilhører modellgruppen LUTI- Landuse and transportation 
Interaction model 
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Figur 5 Viser hvilke områder som har å tilgjengelighet til arbeidsplasser og servicetilbud på Nord-Jæren, Kilde INMAP, 
Rambøl, 2017 
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Togstopp Lura 
Sandnes kommune har sett på to mulige plasseringer av nytt togstopp på Lura, som begge 

tilfredsstiller jernbanetekniske forutsetninger. Luravika og Norestraen nord. Under presenteres 

vurderingene av begge de to alternativene for de ulike utredningsteamene.  Da det pga tidspress ikke 

har latt seg gjøre å kvalitetssikre alle tallene som presenteres her, tas det forbehold om at tallene kan 

justeres noe i ettertid.  

For Lura har man valgt å se på dagens situasjon, og et potensiale for 2030. Hvilke potensial som kan 

utløses er basert på gjeldende kommuneplan, som har en tidshorisont frem til 2030, derfor er det 

året valgt. 

Sandnes har beregnet realistisk utbyggingspotensiale for Lura stasjon basert på vedtatte 

reguleringsplaner og gjeldende kommuneplan. Øvrige utbyggingsområder som for eksempel kan 

tilføres gjennom ny kommuneplan er ikke lagt til grunn i beregningene. 

 

Tekniske forutsetninger for nytt togstopp 
Strekningen Sandnes stasjon til kommunegrensen Stavanger er kartlagt ved å gjennomgå 

geometridata tilsendt fra Bane NOR SF. Dataene består av løfteskjemaer datert 12. mai 2017 og 

byggeplan for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger tegninger nummer USS-00-Y-12006 til USS-00-Y-

12024 versjon 4D (Som bygget) datert 25. februar 2010.   

Sandnes kommune har valgt å se på to ulike plasseringer av et togstopp som begge lar seg 

gjennomføre basert på de jernbanetekniske forutsetningene. 

Luravika: 

 

Figur 6 Plassering av togstopp i Luravika. 

Ved undergangen til Strandgata/Stavangerveien ved Somaneset kan det eventuelt anlegges et 

togstopp med kobling mot øvrig transportnettverk. Det er mulig å anlegge et stopp her ved å skjerpe 

eksisterende kurver (redusere radius) for å få til en lang nok rettlinje. Ny radius blir 300-350m mot 

393-440m i eksisterende kurve gjennom Luravika. Totalt må ca. 850m spor bygges om.  
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Endringer i kurvaturen, med redusert radius, kan føre til behov for hastighetsbegrensninger for 

fjerntog.  

Det må bygges ny bru for Stavangerveien, med spenn over to spor og to plattformer. Skisseløsningen 

tar ikke hensyn til eventuelle bæresøyler for broen mellom sporene, som vil medføre større 

sporavstand.  

Det kan være aktuelt å vurdere midtplattform, som kun vil trenge rampe opp til én plattform i stedet 

for to.  

Begrensninger for skisseløsningen:  

 Ny støttemur i eiendomslinjen mot boliger i Viggo Hansteens vei (ca. km 586,00 – 586,2).  

 Sporet legges så nær Gamleveien som mulig, uten å flytte veien, evt. med dispensasjon for 

avstandskrav (rundt km 586,6).  

 Unngå grunnarbeid for jernbane på østsiden av eksisterende trase (ca. km 586,35).  

Plattformer 250 m går litt inn i overgangskurvene og trenger muligens dispensasjon/ unntak fra 

Teknisk Regelverk.  

Hoveddelene av plattformene ligger til rettlinje. Plattformene sideforskyves noe slik at endene 

kommer i innerkurve (og unngår ytterkurve) av hensyn til sikt langs togside.  

 

Norestraen nord: 

 

Figur 7 Plassering av togstopp på Norestraen nord. 
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Alternativet kan utformes uten infrastrukturtiltak med en dispensasjon for plattform i kurve (1800m) 

eller med en kurvejustering  

Plattformene kan anlegges mellom km 585,61 og km 585,86. Atkomst blir fra undergangen til 

Slynggata. Plattformene anlegges på bro («hylle») over Strandgata og i Bakkegata. Flere eiendommer 

må innløses fordi de kommer i eller for nær plattformene. Bakkegata stenges helt. Plattformene må 

anlegges inn i 1800m-kurven. Dette er slak nok kurve til at dispensasjon fra minimumskravet på 

2000m kan vurderes, men fordi vi ikke kjenner saker der slike dispensasjoner er godkjent kan vi ikke 

anbefale dette. Vi anbefaler at kurven justeres til 2000m radius.  

Alternativt kan plattformene legges helt nord til starten på vest-kurven inn mot Luravika. Da må 

sporet nordover justeres fordi det her er 18 ‰ fall ned mot broa under Stavangerveien. 

Undergangen til Slynggata har fri høyde på 3,0m. Denne må bygges om og senkes med ca. en meter 

dersom fallet justeres til å være 12,5 ‰. I sammenheng med at Strandgata blir til bussgate bør det 

vurderes om denne undergangen kan stenges for biltrafikk, og bygges om til en personundergang 

med atkomst til plattformene.  

Utfordringen for et stoppested langs Strandgata er tilkomstveier og bebyggelse meget tett på linja. Et 

stoppested krever noe areal til plattformer og tilkomstveier (ramper etc.). Fem eiendommer eller 

flere må antagelig løses inn for å realisere stoppestedet.  

Dagens forsignal må trolig flyttes ved bygging av nytt togstopp. Etter utbygging av ERTMS i 2028 vil 

en kunne se an signalplasseringen på nytt.  

Alternativet kan bygges uten infrastrukturtiltak dersom det gjøres unntak fra teknisk regelverk. 

Unntaket medfører at det bygges plattformer inn i 1800m-kurven i sør, og at det bygges inn i 18 ‰ 

fall. Det er en såpass kort lengde av plattformen som blir liggende i fall, at det antagelig kan søkes 

dispensasjon for dette.  

Alternativt kan plattformene flyttes 20-30 m lengre sør for å unngå å ligge i fall, men da vil en større 

del av plattformene ligge i overgangskurve. 

 

Utviklingspotensial 
 

Forhold til vedtatt byutviklingsstrategi i kommuneplanen 

En eventuell Lura stasjon vil bli liggende i influensområdet til bussveien, i et område som ligger inne 

som prioritert byutviklingsområde i kommuneplan for Sandnes. Sett i et transport- og 

byutviklingsperspektiv er dette et område som bør prioriteres, med tanke på stedskvaliteter, 

tilgjengelighet og fortetting og styrking av grunnlaget for Bussveien. En eventuell lokalisering av 

jernbanestopp her, vil være med på å styrke byutviklingsaksen til Sandnes med en bedre 

kollektivbetjening av et prioritert byutviklingsområde i kommuneplanen. 
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Figur 8: Prioritert byutviklingsakse i gjeldende kommuneplan for Sandnes 

Et mulig togstopps plass i jernbanesystemet   

Under er stasjonene på jærbanen og alternativene til nytt togstopp på Lura plottet i en figur med 

akseverdier for antall arbeidsplasser og størrelsen på befolkningen. Slik kan vi sammenligne 

alternativene til ny holdeplass med eksisterende stasjoner på Jærbanen. Vi ser at begge alternativene 

har over gjennomsnittlig størrelse på befolkningen og antall arbeidsplasser i influensområdet for 

Jærbanen. I tillegg til de store stasjonene Stavanger, Skeiane og Sandnes (som er utelatt av figuren) 

er det kun Jåttåvågen, Gausel og Bryne som har større verdier. Vi har også plottet alternativene for 

2030 i figuren, markert i blått. Med våre anslag for vekst i befolkning og arbeidsplasser vil 

alternativene bevege seg over i en annen klasse med tanke på passasjergrunnlag. 
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Figur 9 Befolkning og arbeidsplasser i 1000 meter(luftlinje) fra holdeplass 

Nåværende og fremtidig befolkningsgrunnlag for de to alternativene på Lura.  

Innenfor influensområdet til eventuelt togstopp i Luravika bor det i dag 5 000 mennesker og det 

ligger i overkant av 3 400 arbeidsplasser. For alternativet på Norestraen er tilsvarende tall 4 350 

personer og 2 400 arbeidsplasser.  

For å komme frem til prognosene for 2030 ligger følgende til grunn. Vi har brukt 

befolkningsprognoser fra SSB for å se på forventet befolkningsvekst. Selv om dette i seg selv ikke sier 

noe om hvor mange som vil bo i nedslagsfeltet til en ny holdeplass i framtiden, så tyder dette på at 

det er etterspørsel etter boliger i området. Dette innebærer at når det er planlagt nye boligprosjekter 

og transformasjonsområder i nedslagsfeltet, vil dette med høy sannsynlighet også føre til 

befolkningsøkning i området. Det er derfor lagt til grunn at utbyggingen og befolkningsøkningen vil 

samsvare med godkjente regulerings- og arealplaner i kommuneplanen.  

Det er også relevant for Lura stasjon at alternativene for en mulig Lura stasjon ligger plassert ved 

Bussveien og støtter opp om vedtatt byutviklingsstrategi i kommuneplanen for Sandnes. Området 

ved en mulig stasjon på Lura er bebygd og har transformasjonsområder som gir realistisk 

utbyggingspotensiale frem til 2030.  Følgende områder er blant annet vurdert:  

Områder under bygging  

Lura bydelssenter: I følge utbyggers nettsider bygges området ut med 700 bolig til 1700 innbyggere 

og 1200 arbeidsplasser3. Det meste av dette området ligger innenfor 1km radius av Alt 2, og tas 

derfor med i sin helhet.  

 

Utbyggingsplaner  
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Det er to utviklingsområder som er beskrevet eksplisitt i kommuneplanen for Sandnes 2015-203.  

Norestraen (trf4)  

Området skal planlegges med bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting. Området er 79 dekar og 

planlegges med 50% bolig, 50% næring. Evt endringer i sammensetning av formål må eventuelt 

avklares i ny kommuneplan. I områdeplanen skal det settes av et offentlig friområde (Altona park) på 

minimum 10 daa og BOAS med 60-120 plasser.  

Vibemyr næringsområde med hensynssone omforming  

Vibemyr næringsområde omfattes av hensynssone omforming i gjeldende kommuneplan. Det er 

vurdert i dette analysearbeidet at området kan forventes å gjennomgå en transformasjon/ fortetting 

til bolig eller kombinert næring/bolig dersom Lura togstopp etableres i området. Endelig avklaring 

om andel bolig/næring må håndteres i kommuneplan. I denne beregningen har vi lagt til grunn 70 

prosent bolig 30 prosent næring. Området i sin helhet er 124 dekar. Det skal avsettes 3 dekar av 

dette til offentlig/privat tjenesteyting for boligsosiale formål, eksempelvis bofellesskap eller andre 

botilbud tilknyttet heldøgnsomsorg.  

 

Metode for beregning av potensiale for fortetting, nybygging, transformasjonsområder, 

arbeidsplasser – Lura Stasjon 

Sandnes har beregnet et realistisk utbyggingspotensiale for Lura stasjon med en tidshorisont til 2030 

basert på vedtatte reguleringsplaner og gjeldende kommuneplan. Øvrige utbyggingsområder som for 

eksempel kan tilføres gjennom ny kommuneplan er ikke vurdert. 

Potensiell utvikling i befolkning og arbeidsplasser i et område anslås ved å beregne potensiell 

maksimal utvikling av (1) allerede planlagte arealer og (2) vurdere områder med lav utnyttelsesgrad 

som vurderes å være aktuelle/realistiske å fortette innen 2030.  

Fortetting etter eksisterende planer beregnes ved å finne antall boliger og arbeidsplasser som får 

plass på arealet. For boliger tas det utgangspunkt i 6-15 boenheter/dekar (bol/daa) i tråd med 

kommuneplanens tetthetskrav for områder innenfor 500 meters avstand til høyverdig kollektivtrase 

og Jærbanens holdeplasser. I beregningene brukes 12 bol/daa som eksempelverdi. Det er lagt til 

grunn 2,0 personer pr bolig for beregning av antall innbyggere og 50 ansatte per daa6 for beregning 

av antall arbeidsplasser.  

Byggegrense mot jernbanen er 30 m, jfr. Jernbanelovens § 10, og denne trekkes fra potensielle 

områder 

Dette gir et tall for bosatte og arbeidsplasser i influensområdet (1000 meter luftlinje fra togstopp) for 

de to alternativene i 2030 som følger. 

 

Alt A Luravika:                        8 650 bosatte             6 500 arbeidsplasser 

Alt B Norestraen nord          6 600 bosatte              5 500 arbeidsplasser 
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Kobling til Bussveien og planlagt kollektivsystem 

Dagens situasjon 

I Sandnes går alle bussrutene innom Sandnes sentrum. Disse linjenes frekvens, reisetid og hvilke 

områder de dekker er presentert i tabellen under. Av tabellen ser vi at det typisk tar en drøy halvtime 

å komme seg fra Lura til Stavanger hvis man benytter seg av en av disse linjene For nærområdet Lura 

sin del kan vi legge merke til at ingen av bussene som stopper i Lura går direkte til Stavanger, men går 

innom Kvadrat, Forus, universitetsområdet på Ullandhaug og/eller Stavanger universitetssykehus. Til 

disse områdene er det gode kollektivforbindelser med buss. I tabellen under er busstilbudet i Lura 

summert opp for høytrafikkperiodene (07-09 og 15-18).  

Linje  Frekvens i 

høytrafikk  

Reisetid Lura til 

aktuelle 

målpunkter  

Dekker områdene  

6  Fire avganger/time  35 min. Lura-

Stavanger  

Sandnes, Lura, 

Gausel, UiS, Madla, 

Stavanger  

21  To avganger/time  20 min. Lura-Forus  Sandnes, Lura, 

Kvadrat, Forus  

42  To avganger/time  30 min. Lura-Sola 

lufthavn  

Sandnes, Lura, 

Kvadrat, Forus, Sola  

E90  Mot Stavanger to 

avganger morgen  

Mot Sandnes to 

avganger 

ettermiddag  

30 min. Lura-

Stavanger  

Sandnes, Lura, 

Kvadrat, Forus, UiS, 

sykehuset, 

Stavanger  

X60  To avganger/time 

(kun rushtid)  

35 min. Lura-

Stavanger  

Sandnes, Lura, 

Forus, UiS, 

Stavanger  

 

Fremtidig situasjon 

Når bussveien står ferdig vil linje A Risavika-Vatnekrossen, og linje C Sandnes sentrum-Forus betjene 

Lura med til sammen 12 avganger i timen. Dette vil gi et solid løft i kollektivtilbudet i området, og vil 

blant annet medføre noe kortere og mer forutsigbar reisetid.  

Mellom Sandnes og Lura vil Bussveien gå parallelt med jernbanen i Strandgata fra Sandnes til 

Somaneset, deretter vil Bussveien ta Stavangerveien vestover til Kvadrat kjøpesenter og deretter 

følge Fylkesvei 44 mot Stavanger. Det medfører antagelig at Bussveien og Jærbanen vil være et 

likeverdig tilbud mellom Lura og Sandnes, men med høyere frekvens for buss enn for tog. Mellom 

Lura og Forus og Stavanger vil Bussveien ha lengre reisetid enn toget, men ha større flatedekning.  

For direktereiser mellom Lura og Stavanger vil toget antagelig være foretrukket om det anlegges et 

stoppested på Lura 
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Kobling i Luravika: 

En plassering av togstopp i Luravika knytter seg til bussveien som kommer i Strandgata og i bro over 

jernbanen til Stavangerveien. Bussveien er planlagt med holdeplasser som gjør at at Luravika blir 

liggende midt mellom planlagte holdeplasser i Strandgata og Stavangerveien. Dersom man legger de 

foreslåtte holdeplassplasseringene til grunn blir ikke koblingen til bussveien optimal. Man får et par 

minutters gangtid fra eventuelt togstopp til holdeplasser for bussveien, noe som kan være med på å 

øke byttemotstanden. Det er likevel en kobling til bussveien her, som med god tilrettelegging kan 

gjøres så god som mulig. 

På Norestraen nord kan man få en direkte kobling til bussveiens planlagte holdeplass. I Luravika 

treffer man bussveien, men holdeplassene for buss er per i dag planlagt slik at det blir et par 

minutters gange fra Luravika. Dersom man på et tidspunkt vil bygge et togstopp i Luravika, virker det 

naturlig å samtidig flytte bussveiens holdeplass nærmere togstoppet. 

  

En eventuell plassering i Luravika gir også en kobling mot kollektivtrafikken i Gamleveien (busslinje 

6). 

Avstanden fra et eventuell stopp i Luravika til Sandnes sentrum stasjon er 2,4 km og til Gausel stasjon 

3,3 km.  

 

Figur 10 Luravika, omtrentlig plassering av plattformer (svarte streker) og bussveiens holdeplasser (svart ring). 

 

Kobling på Norestraen nord: 

En eventuell lokalisering av togstopp på Norestraen nord vil gi en direkte kobling til bussveien. 

Planlagte holdeplasser ligger i umiddelbar nærhet til der togstoppet kan anlegges og gi gode 

byttemuligheter mellom tog og bussveien. 

Avstanden fra et eventuelt stopp på Norestraen nord er 1,7 km til Sandnes sentrum stasjon og 4 km 

til Gausel stasjon. 
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Figur 11 Norestraen nord, omtrentlig plassering av plattformer (svart strek) og bussveiens holdeplasser (blå strek). 

 

Reisestrømmer og passasjerprognoser 

 

Overgangsreiser 

Reisetidsgevinsten måles i form av «generalisert reisekostnad» (GK) som er passasjerenes 

verdsetting av deres oppofrelse i form av reisetid på bussen/toget, ventetid, byttetid, forsinkelsestid 

osv. En reduksjon i generalisert reisekostnad uttrykker en positiv endring for passasjerene. 

Beregningene bygger på metodikken fra Urbanet Analyses tidsverdistudie for trafikantene i 

Stavangerområdet og ble også benyttet i rapporten «Dobbeltspor Sandnes-Nærbø, Delutredning 

matesystemer Stavanger-Egersund, Analyse&Strategi 2015 (s. 25). 

Beregning av generaliserte reisekostnader (GK)i for overgangsreiser buss/tog på et nytt togstopp på 

Lura gir disse verdiene: 

Reiser nordfra (Stavanger sentrum) til Kvadrat: 

 Buss Tog+buss 

Generalisert reisekostnad Kr 51,- Kr 78,- 

Kreves ny ruteproduksjon? nei nei 

 

Reiser sørfra (Bryne til Tvedtsenteret): 

 Bytte på Ruten Bytte på Lura st. Bytte på Forus st. Bytte på Gausel 
st. 

Gen.reisekostn. Kr 116,- Kr 114,- Kr 111,- Kr 114,- 

Kreves ny 
ruteproduksjon? 

nei nei* ja nei 

 

Differansen i GK vil være tilsvarende for reiser til/fra flyplassen. 
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Tabellene over viser at et nytt togstopp på Lura ikke vil utløse en konkurransedyktig ny reisemulighet 

mot Kvadratområdet nordfra. For begge alternativene på Lura viser utførte beregninger at det kan 

forventes få overgangsreiser mellom tog og buss på stasjonene ettersom primær knutepunktfunksjon 

ligger til Jåttå og Sandnes sentrum. For Lura kan det forventes noe utslag på reisende fra sør. Men 

det er det lokale influensområdet med gang- og sykkelavstand som bør begrunne behovet for 

stasjonen basert på dagens kunnskap. Det er foreløpig ikke påvist at noen av stasjonene vil bedre 

tilgjengeligheten til Forus vest eller Sola vesentlig. 

Dagens markedsandel, bosatte og arbeidsplasser 

Det er valgt å se på to tidshorisonter for å kartlegge markedet for kollektivreiser: Dagens situasjon og 

en prognose for 2030. For 2030 legges det til grunn at Bussveien er ferdigbygd, samt at de 

utbyggingsplanene som ligger i Sandnes kommuneplan 2015-2030 er ferdig utbygd. I tillegg antas det 

at en del av det øvrige fortettingspotensialet i området også tas ut i løpet av perioden.  

For dagens situasjon legges de siste tilgjengelige tallene for kollektivandeler i Stavanger-området til 

grunn for beregning av markedsgrunnlaget. For 2030 er det lagt til grunn en kollektivandel for 

området på 15 %, noe som tilsvarer målet som er beskrevet i Regionalplan for Jæren 2013-2040. For 

arbeidsreiser legger vi til grunn en kollektivandel på 20 % for å gjenspeile hvor viktig kollektivandelen 

for arbeidsreiser er på totalen. Vi antar at antall reiser per person er uendret i 2030.  

Disse to tidsperspektivene vil da også være uttrykk for én situasjon med relativt lav kollektivandel og 
én situasjon med høy kollektivandel. For mer informasjon om metoden ved beregningen av markeds- 
og passasjerpotensiale, se eget vedlegg. 
 
For å estimere hvor stort markedet for kollektivreiser i influensområdet er velger vi å se på de to 
hoveddriverne til reiser, nemlig antall bosatte og antall arbeidsplasser i området og vurdere 
markedet på aggregert nivå.  
 
For å beregne markedet for kollektivreiser i dagens situasjon bruker vi tallet for befolkningen i 
influensområdet og estimerer antall kollektivreiser basert på Reisevaneundersøkelse for 
Stavangerregionen (Sintef 2012). I dette ligger det en antagelse om at befolkningen i 
influensområdet har en kollektivandel som ligger på gjennomsnittet for Stavangerregionen. I tillegg 
har vi gjort en beregning av hvor mange reiser arbeidsplassene som er i influensområdet genererer.  
 
Tall fra reisevaneundersøkelsen fra Stavangerområdet, samt registerbasert sysselsettingsstatistikk i 
SSB viser at hver arbeidsplass i sysselsettingsstatistikken genererer i gjennomsnitt 1,38 arbeidsreiser 
per virkedag. Vi bruker dette forholdstallet for å beregne antall reiser som genereres av 
arbeidsplassene i influensområdet. Det er kun kollektivandelen av disse reisene som er interessante 
for kartleggingen (9 % av alle arbeidsreiser). Dette gir følgende tall for kollektivmarkedet i Lura. 
Tallene er antall kollektivreiser totalt på virkedager.  
 
 

 
 
Marked for kollektivreiser i 
dag  

 
 

           Alt. A Luravika  

 
 

Alt B Norestraen nord  

Kollektivreiser som 
genereres av de bosatte i 

influensområdet  

1 000  850  

  
400  

 
300  
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Kollektivreiser som 
genereres av 

arbeidsplassene i 
influensområdet i dag  

 
Totalt marked for 

kollektivreiser i 
influensområdet  

 
1 400  

 
1 150  

 

Marked i 2030 bosatte og arbeidsplasser 

For å beregne markedet for kollektivreiser i 2030 bruker vi samme framgangsmåte, men bruker 

prognosetallene for befolkning og arbeidsplasser i 2030. Vi legger også til grunn en kollektivandel på 

15 % for alle reiser, og 20 % kollektivandel for arbeidsreiser, som følge av uttalte politiske 

målsettinger og tiltak for området. 

 

Marked for kollektivreiser i 

2030  

Alt. A Luravika  Alt B Luravika sør  

Kollektivreiser som 

genereres av de bosatte i 

influensområdet  

       3 900              3 000  

Kollektivreiser som 

genereres av 

arbeidsplassene i 

influensområdet i dag  

       1 800              1 500  

Totalt marked for 

kollektivreiser i 

influensområdet i 2030  

        5 700              4 500  

 

Konkurranseflater tog og buss 

For å kunne anslå passasjergrunnlag for den nye holdeplassen er det foreløpig vurdert 

konkurranseflatene i kollektivtrafikken, og for Lura betyr dette konkurranseforholdet mellom buss og 

tog. Vurderingene må kvalitetssikres noe mer mht til metode.  

Foreløpige vurderinger tilsier at buss og tog utfyller hverandre i et nettverk, men med ulik 

konkurransekraft alt etter strekning og reiselengde. For å kunne gi en vurdering av om markedet vil 

velge tog eller buss i området vil vi beregne generaliserte reisekostnader (GK) for de viktigste 

reiserelasjonene i området.  

Vi har beregnet GK for tog mot busstilbudet for scenario 2030 for noen de viktigste reiserelasjonene 

fra og til Lura. Basert på de generaliserte kostnadene for tog mot buss på disse strekningene gjør vi 

en vurdering av en sannsynlig markedsandel toget vil ha på kollektivreiser i området. 
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Tog  Buss Markedsandel tog [%] 

Reiserelasjon  Total 
reisetid  

Generalisert 
kostnad  

(Arbeid/Fritid)  

Total 
reisetid  

Generalisert 
kostnad 

(Arbeid/Fritid)  

 
Arbeidsreiser  

 
Fritidsreiser  

Lura - 
Stavanger 

sentrum  

34,5 
min  

88/77  45 min  99/85  53  52  

Lura - 
Sandnes 
sentrum  

21,0 
min  

72/64  13 min  60/54  46  47  

Lura-
Stasjoner sør 

for Sandnes 
(Bryne)  

30,5  100/90  31  118/105  55  54  

Lura-
Ullandhaug  

38,0  125/106  45  124/105  50  50  

 

Av tabellen ser vi at markedsandelen for toget typisk ligger rundt 50 %. De generaliserte kostnadene 

er relativt jevne transportmidlene imellom, mens reisetidene varierer noe mer. Markedsandelene i 

seg selv sier ingenting om antall reiser, og vi har dermed gjort beregninger av antall reiser så langt vi 

har tall for. Vi har ikke tallgrunnlag for antall reiser mellom disse ulike målpunktene.  

 

Ovenfor viste vi hvordan antall kollektivreiser for de to alternative plasseringene av togstoppet i Lura 

i år 2030 ble beregnet. Disse fire reiserelasjonene gir en gjennomsnittlig markedsandel på 51%, og 

dermed vil antall beregnede daglige togreiser for de to alternative plasseringene se slik ut i 2030: 

Alternativ A Luravika:   2 900 daglige av-/påstigninger 

Alternativ B Norestraen nord:  2 300 daglige av-/påstigninger 

Dette gir igjen estimert potensial for 500-600 000 av-/påstigninger årlig. Det er i samme kategori som 

Jåttåvågen, Bryne og Nærbø har i dag. Dette støtter opp om at det er et lokalt basert 

markedspotensiale for togstopp på Lura. 
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Forus stasjon 
 

Tekniske forutsetninger for nytt togstopp 
Området hvor gamle Forus stasjon var lokalisert, og som nå blir vurdert gjenåpnet, ligger på et rett 

strekk slik at det er mulig å etablere plattform uten stopp for fjerntog (250 meter på rettlinje) og 

plattform med stopp for fjerntog (350 meter på rettlinje) dersom det skulle være aktuelt. Det er godt 

med areal rundt sidene til togstoppet slik at det skal være mulig å etablere nødvendig bredde for 

oppholdssone langs plattform. 

For å unngå linjeomlegging på Forus anbefales det å etablere sideplattformer. Det må settes av areal 
til ramper og lignende, for å sikre gode tilkomstmuligheter og universell utforming.  

Vegen Oddahagen i øst kan komme i konflikt med plattformer og ramper. Gangkulverten ble bygd i 
2009 i forbindelse med nytt dobbeltspor og er 23 meter lang og er rampet og trapp. Det er også en 
støyskjerm som en må ta hensyn til.  

Ved km 588,4 er det et hovedsignal med et forsignal. Disse signalene er trolig tatt i bruk sommeren 
2017 (Thales) og kan være i konflikt med et nytt stoppested på Forus. Det er planlagt å ta i bruk 
ERTMS på denne strekningen i løpet av 2028 og da kan man se signalplasseringen på nytt.  

Plattformhøyde er angitt som 70 cm i rapporten fra rådgiverne i Rejlers. Det bør dimensjoneres for 
en plattformhøyde på 76 cm.

 

Figur 12 Eventuell stasjon på Forus øst anbefales plassert på samme sted som det gamle togstoppet lå. 

Forus stasjon 
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Utviklingspotensial i området 
IKDP Forus har satt ut et konsulentoppdrag som skal se på utbyggingspotensial innenfor planområdet 

øst for E39. Et deloppdrag er å vurdere utviklingspotensialet rundt Forus stasjon. Punktene under er 

tatt inn i oppdraget.  

Området ligger pr. i dag ikke inne i Stavanger sine planer for boligbygging for perioden fram mot 

2030. Kommuneplanen er nå under rullering og vil ha horisont til 2034. Det vil være IKDP Forus med 

perspektiv 2040, som skal avkler arealbruken i det aktuelle området. I og med at horisonten er 

usikker, har vi derfor ikke lagt til grunn at området vil være realisert innen 2030. Det er også derfor 

potensialet som helhet som er lagt inn i beregningene. 

Influensområdet til Forus øst er beregnet med utgangspunkt i 500 meter og 1000 meter luftlinje. Det 

er gjort en avgrensing i forhold til dagens stasjon ved Gausel som vist i figur på neste side. 

 

 

Figur 13 Viser Influensområder lagt til grunn i analysen 

 

Mulighetsstudie for Forus stasjon 
Det er gjennomført en mulighetsstudie for arealene rundt Forus stasjon. Denne er gjennomført av 

LaLa – arkitekter for IKDP-Forus. 
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Beregningen er basert på følgende hovedpunkter. 

 12 boliger pr. daa i henhold til regionalplanen for sentrale områder i tilknytning til bybåndet. 

 En fordeling av bolig/næring på om lag 60/40 

 Det er forutsatt om lag 2,0 personer pr bolig og om lag 20 kvm BRA pr. ansatt, dvs. rene 

kontorarbeidsplasser5. 

 

Med fullt utnyttet utbyggingspotensiale, vil dette gi følgende tall: 

 Antall boliger Antall bosatte Antall arbeidsplasser 

Dagens situasjon 900 2300 (forventes transformert) 

0 -500 meter 1700 3700 2800 

500 -1000 meter 3600 7600 6500 

Totalt 6200 13600 9300 

 

Kobling til Bussveien og planlagt kollektivsystem 
Transportkonseptet «Bussvei» ligger til grunn for utvikling av kollektivtilbudet i byområdet. Figur 4 

viser vedtatte kollektivakser og den kommende rutestrukturen for Bussveien. Her ser vi at fv. 44 

utgjør den ene delen av grunnstammen til Bussveien. Grunnstammen for Bussveien skal etableres 

med egne traséer for kollektivtransport i fv. 44 i form av midtstilte kollektivfelt. 

Fv. 44 er i Regionalplan for Jæren og kommuneplan Stavanger 2014-2029 hovedtrasé for 

kollektivtrafikk og den arealstrukturerende traséen gjennom bybåndet mellom Stavanger og Sandnes 

sentrum. Fv. 44, sammen med jernbanestopp på Jærbanen, skal være strukturerende for 

områdeutviklingen i bybåndet. Se Figur 4 som viser utsnitt av Stavanger kommune sin 

byutviklingsstrategi. 

I tillegg til fv. 44 som er en av grunnstammene i bussveisystemet så er det i dag en sekundær trasé 

for buss i Gamle Forusveien. I fremtidig rutestruktur vil Gamle Forusveien være en viktig rute, men 

ikke en rute med bussveistandard. Rute 6 via Gamle Forusveien strekker seg fra Sandnes via Forus øst 

og videre gjennom Gausel til Diagonalen, UIS, Madlamark og til grunnstammen i bussveisystemet 

langs Madlaveien. Gamle Forusveien er en tofeltsvei der bil og kollektiv deler areal. Det foreligger 

ingen planer om kollektivfelt eller andre fremkommelighetstiltak for kollektiv i Gamle Forusveien. 

Gamle Forusveien vil etter etablering av Bussveien trolig ha en frekvens på 4 avganger i timen (15 

min. frekvens). I et 2040-perspektiv, er det planer om 8 avganger i timen på denne traséen. Ved 

utbygging av områdeplanen Forus Øst bør det vurderes å sette av areal til fremtidige kollektivfelt i 

Gamle Forusveien.  

                                                           
5 Nærmere beskrivelse ligger i vedlegg 
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Figur 14. Stavanger kommune sin byutviklingsstrategi. 

 

En ny stasjon på Forus stasjon vil ikke være koblet til Bussveien i fv. 44 eller sekundærtraséen i Gamle 

Forusveien, og vil derfor ikke kunne være et knutepunkt eller byttepunkt i hovedkollektivstrukturen. 

Forus stasjon vil være ca. 270 meter fra den sekundære kollektivtraséen i Gamle Forusveien, og ca. 

900 meter fra Bussveien i fv. 44, se . Både Bussveien i fv. 44 og sekundærtrasé i Gamle Forusveien 

treffer Gausel stasjon slik at Gausel stasjon er et byttepunkt mellom jernbanen og bussruter i alle 

reiseretninger, også mot Forus vest. Innen 2021 vil egne felt for kollektiv være etablert gjennom 

Forus til fv. 44 og videre til Gausel stasjon.  

En eventuell ny Forus stasjon vil kun kunne være et bytte for reiser mot vest (Forus vest og Stavanger 

Lufthavn), men dette vil igjen kreve at det etableres et nytt tilbud og en ny kollektivforbindelse 

utenfor den planlagte hovedkollektivstrukturen og tilhørende arealstrategi. Ny høyverdig busstrasé 

gjennom 2020park og Nortura sin eiendom vil skape en ny barriere gjennom området dersom 

traséen skal ha samme kvalitet og fremkommelighet som Bussveien i fv. 44. Traséen til Forus stasjon 

vil kun være en trasé for en matebuss mot Forus stasjon og ikke en arealstrukturerende trasé på 

samme måte som fv. 44.  
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Figur 15 Influensområde og kobling til hovedkollektivstruktur. 

 

Reisestrømmer og passasjergrunnlag 
Det er to forhold som kompliserer reisebildet for Forus stasjon og området rundt. Det ene er at de 
ulike kollektivsystemene vil ha overlappende omland i influensområdet til stasjonen, som vist i 
forrige avsnitt. Det andre er at området ligger tett opp mot Forus/Lura næringsområde. Området har 
stor tetthet av arbeidsplasser og servicefunksjoner, noe som gir forventning om mange korte reiser.  I 
det videre vil vi derfor utrede aktuelle reisestrømmer som kan forventes å benytte Jærbanen.  

 
Basert på Reisevanedata fra 2012, er reisetrømmer for bosatte på Forus øst identifisert. 
Utgangspunktet er reisers målpunkt, hjemreise er utelatt. Antall reiser i utvalget er 121.  

 
Naturlig nok vil de fleste reisene for bosatte på Forus Øst, ha lokale målpunkt. 30 % av reisene 
foregår i og omkring Forus Øst. Dernest er Forus/Lura viktige målpunkter for om lag 26 % av reisene. 
Kun 6 % av reisene går sørover i bybåndet, mens 22 % går nord over langs bybåndet. 
 
Snaut 10 % av disse er igjen relativt lokale, knyttet til Jåttå-området. Om lag 13% ligger i 
influensområdet til jernbanen og har en reiselengde aktuelle for jernbanen eller Bussveien. Øvrige 8 
% ligger utenfor de definerte sonene.  
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Figur 16 Målpunkter for daglige reiser, bosatte på Forus Øst, Kilde RVU 2012, SINTEF/Stavanger kommune  

Bildet av lokale reiser blir også bekreftet når vi ser arbeidssted for arbeidstakere bosatt i Forus Øst.   
47% av arbeidstakerne har arbeidsted på Forus/Lura, naturlig nok. 

 
Snur en perspektivet, og ser på bosatte ansatte i Forus Øst blir bildet annerledes. Hele 40 % bor i 
influensområdet til Bybåndet. Her er det også naturlig å ta med Bybåndet sør helt til Bryne. For 
arbeidsreiser blir med andre ord potensialet relativt stort.  
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Figur 17 Viser arbeidssted for bosatte i Forus øst -området til venstre, og bosatte med arbeidsted Forus øst til høyre, Kilde: 
BoF og AA-registeret, 2014 

Dette gir stor andel relativt korte reiser, og kortere enn 3 km. Dette gir først og fremst stort 
potensiale for gang og sykkelturer. Basert på RVU 2012 er over 60 % av turene med regionen som 
målpunkt, kortere enn 3 km langs veg. Beregningen er basert på grunnkretspunkt, sone til sone, og 
har dermed usikkerhet i seg. Det gir imidlertid et godt anslag på hvilke forventninger vi kan ha til 
gang og sykkel6.  I de videre analysene av passasjertall har vi derfor konsentrert oss om reiser lengre 
enn 3 km.   
  
Konkurranseflater tog - Bussvei  
Konkurranseflaten mellom Bussveien og et eventuelt jernbanestopp på Forus Øst er beregnet med 
utgangspunkt i samlet GK for alle relasjoner mellom influensområdet til Forus stasjon og 
arbeidsplasser i bybåndet. I tillegg er det lagt til grunn samme elastisitet som det Rejlers har benyttet 
i sin rapport for Lura. I og med at reiserelasjonene er mer finmasket enn i Rejlers rapport, blir 
utslagene en del større enn for Lura området.  
 

 Dette gir følgende konkurranseflate i influensområdet: 

Avstand Forus stasjon Andel togreiser Andel Bussreiser (Bussveien) 

0 – 500 meter 50 %  50% 

500 – 1000 meter 34 % 66 % 

 

Rute 6 er ikke tatt med i beregningen. Den ville sannsynligvis svekke potensialet ytterligere for 

Jernbanen i forhold til beregningene som blir foretatt her. På den annen side vil den gi god dekning i 
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områder sør over Gamle Forus vei, dette er områder vi uansett forventer lave potensialer for 

jernbanen.  

 

Figur 18  Viser konkurranseflate mellom Bussveien og Forus stasjon, gitt gjennomsnittlig GK for alle relasjoner mellom 
punktene og arbeidsplasser i bybåndet. 

Vi har også sammenlignet reisemiddelandeler med dagens kollektivandeler i influensområdet til 

Jåttåvågen stasjon. 

På arbeidsreiser til Jåttåvågen var kollektivandelen i 2012 på om lag 13 %,  N= 133. Hvor 9% tok buss 

og 7 % tok tog på reiser lengre enn 3 km. (For alle reiser uansett lengde var togandelen på om lag 3,4 

% ). 

Tilvarende kollektivandel på reiser blant bosatte 7 % buss, og 3 % tog på reiser lengre enn 3 km . N 

=456. For reiser totalt var det ikke en togandel på mer enn 1, 6 % blant bosatte influensområdet 

rundt Jåttåvågen. Noe som først og fremst forårsakes av mange korte reiser blant bosatte.  

Vi har tatt utgangspunkt i Rejlers rapport, og lagt til grunn en kollektivandel for bosatte på om lag 15 

%. Det er kun reiser lengre enn 3 km og samtidig ligger i influensområdet til Jærbanen, som er tatt 

med. 

I Jåttåvågen er kollektivandelen omlag 16 % for arbeidsreiser lengre enn 3 km. Med utgangspunkt i 

Rejlers rapport, legger vi til grunn en kollektivandel på arbeidsreiser til om lag 20 %.  

Passasjergrunnlag som følge av arbeidsplasser og bosatte. 

Vi legger til grunn at hver arbeidsplass generer om lag 2,4 reiser. Dette er basert på undersøkelser 
gjennomført av SINTEF/Asplan Viak for oppdatering av Håndbok 146, statens vegvesen7. Dette 
forutsetter bare kontor. Det er å forvente at det også kommer til å komme mer kunderelaterte 



33 
 

arbeidsplasser i området, som vil generere langt flere besøk. Vi legger imidlertid til grunn at dette 
kun vil være lokalt orienterte tjenester, f.eks. dagligvare, som gir lite regionale besøk.  

 
Basert på dagens arbeidsplassrelasjoner forutsetter vi at markedspotensialet vil være relativt stor. 
Faktisk kan om lag 40% av arbeidstakerne i Forus Øst, relateres til influensområdet langs Jærbanen.  

 
Bosatte forutsetter vi foretar om lag 3,6 turer pr dag i tråd med RVU 2012, Stavangerregionen. Vi 
legger i tillegg på om lag 11% per innbygger i form av private besøk til de bosatte.  Det er imidlertid 
et begrenset antall turer som vil gå i influensområdet til Jærbanen.  
  
Reisevaneundersøkelsen viser omlag 28 %, med en reiselengde over 3 km.  Kolletivandelen 
forutsetter vi at den øker til 15 % i tråd med Rejlers8. Dette gir to mulige tilnærminger.   

1. Basert på forutsetninger over  
2. Forutsetninger basert på generell reisemiddelfordeling av alle reiser for Jåttåvågen 

 
Tallene som er lagt til grunn er nøkterne, og baserer seg på relativt lave besøkstall som følge av at 
området forventes kun å ha kontorarbeidsplasser. Legges det inn forutsetninger om høyere 
besøksgrad i bedriftene vil tallet raskt bli betydelig større.   

 
Noe av hovedutfordringen er likevel at området ligger nær et område med stor tetthet av 

arbeidsplasser og servicetilbud, noe som gjør det mindre aktuelt for bosatte å reise sør/nord i 

bybåndet. Legger vi til grunn tilsvarende togandeler for arbeidstakere og bosatte som Jåttå, får vi 

likevel lavere tall. Tabellen viser at antall togreiser til/fra Forus øst forventes mellom 1600 og 1800. 

 

   Avstand  

Antall 
arbeids-
plasser/  
bosatte  

Daglige reiser 
(2,4 arbpl./  
3,6 bosatt)  

Antall 
togreiser  

% andel 
tog  

Basert på togandeler 
rundt Jåttåvågen 
stasjon  

Arbeids-
reiser  

0- 500  2830  6800  270        

500 – 1000  7620  18300  730  4,0 %  850  

Bosatte  
0- 500  4660  16765  350        

500 – 1000  8940  32170  460  1,7 %  780  

Totalt        74020  1810     1630  

  

 
I utgangspunktet baserer vi tallene på mulige sammenhenger mellom bosatte og arbeidsplasser i 
tilknytning til holdeplassene, sammenligner vi med øvrige stasjoner langs Jærbanen vil Forus stasjon i 
dette bildet legge seg på nivå med øvrige lokalstasjoner.   
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Figur 19 Viser beregnet potensialet for Forus stasjon sammenlignet med innbyggertall og arbeidsplasser tilknyttet de øvrige 
togstoppene i bybåndet i 2012. Forventet potensiale for Forus Øst er også lagt inn med beregnet kundegrunnlag 

 

Reisetid og Forus stasjon sitt potensiale for overgangsreiser 
Metoden som er benyttet for beregning av konkurranseflatene er basert på Generelle kostnader 
(GK), som er tidligere beskrevet i rapporten.  

 
Med en gjennomsnittlig hastighet på 20 km i timen kan du spare ca. 1 minutt ved å bytte til buss på 
Forus stasjon i stedet for Gausel stasjon. Dette avhenger av at en trasé gjennom Nortura sin eiendom 
og 2020Park har samme kvalitet og fremkommelighet som fv. 44. Passasjerer som reiser med 
jernbanen og skal bytte til buss mot Forus vest eller Stavanger Lufthavn sparer dermed maksimalt 1 
minutt ved å bytte fra tog til buss på Forus stasjon i stedet for på Gausel stasjon. Når du kommer fra 
nord vil det ene sparte minuttet i reisetid bli spist opp av lenger reisetid med tog. Reiser fra sør vil i 
tillegg til 1 minutt spare reisetid med tog mellom Forus stasjon og Gausel stasjon.   

 
Tabellene viser hvordan GK er benyttet for ulike reiserelasjoner. Disse beregningen er gjennomført 
for å vise effekten av å etablere Forus stasjon og/eller Lura stasjon som omstigningspunkt for buss 
videre vestover mot Forus Vest og flyplassen.    

 
Reiser sørfra (Bryne til Tvedtsenteret):  

 Bytte på Ruten Bytte på Lura st. Bytte på Forus st. Bytte på Gausel 
st. 

Gen.reisekostn. Kr 116,- Kr 114,- Kr 111,- Kr 114,- 

Kreves ny 
ruteproduksjon? 

nei Nei* ja Nei 

Differansen i GK vil være tilsvarende for reiser til/fra flyplassen. 

 

Reiser nordfra (Stavanger sentrum) til Tvedtsenteret: 

 Buss Tog+buss 

Generalisert reisekostnad X30: kr 49,- Kr 83,-(via Gausel st.) 
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Rute 3: 52,- 

Kreves ny ruteproduksjon? nei Ja 

 

Reiser nordfra (Stavanger sentrum) til flyplassen: 

 Buss Tog+buss 

Generalisert reisekostnad Flybuss: 91,- Kr 110,- (via Forus st.) 

Kreves ny ruteproduksjon? nei Ja 

 

Reiser sørfra (Ganddal) til Tvedtsenteret: 

 Buss Tog+buss 

Generalisert reisekostnad X40: 111,- Kr 80,- (via Gausel st.) 

Kreves ny ruteproduksjon? nei Gausel st: nei 
Forus st: ja 

 

Reiser sørfra (Bryne) til flyplassen: 

 Buss Tog+buss 

Generalisert reisekostnad Jærlines: 116,- Kr 139,- (via Forus st.) 
Kr 156,- (flybuss via Ruten) 

Kreves ny ruteproduksjon? nei Gausel st.: ja 
Forus st.: ja 
Ruten: nei 

 

Reiser sørfra (Egersund) til flyplassen: 

 Jærlines+tog Tog+buss 

Generalisert reisekostnad Jærlines+tog: 183,- (bytte på 
Bryne) 

Kr 172,- (via Forus st.) 
Kr 192,- (flybuss via Ruten) 
Kr 174,- (rute 42 via Ruten) 

Kreves ny ruteproduksjon? nei Gausel: ja 
Forus: ja 
Ruten: nei 

 

Tabellene over viser at et nytt togstopp på gamle Forus st. ikke vil utløse konkurransedyktige nye 

reisemuligheter for kombinasjonsreiser buss/tog nordfra.  

På reiser sørfra er det marginale forskjeller reisetidsmessig om byttet skjer på Ruten, Lura st., Forus 

st. eller Gausel st.  

Det må også bemerkes at GK i disse tallene kun gjelder reiser på akkurat denne relasjonen og tar ikke 

inn økt GK for øvrige reisende på Jærbanen (som får tidstap pga nytt togstopp) eller reisende på 

bussruter som eventuelt får en omveg for å kunne betjene togstoppet. 

Beregningene tar heller ikke hensyn til at bussrutene har en langt bedre flatedekning enn jernbanen. 

Dvs. at reine busslinjer er lettere å nå for bosatte underveis i traseen. 
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Konsekvenser for alle reisende med buss 
Tabellen viser samlet endret kostnad for reisende med buss forutsatt behov for ruteomlegging. Her 

er både nettogevinst for kombinasjonsreiser, samt ulemper for øvrige passasjerer tatt med i 

regnestykket.  

Endring i generalisert reisekostnad (GK) for kombinasjonsreiser tog/buss forutsatt etablering av 

både Forus og Lura stasjon. 

 

 

Reisestrømmer og passasjerprognoser 

For alle alternativene av byttepunkt (Ruten, Forus st., Gausel st.) gjelder at de kun er 

konkurransedyktige mot busstilbudet for øvrig på reiser sørfra.  

For reiser mot Forus er kombinasjonsreiser buss/tog konkurransedyktig på reiser f.o.m Ganddal og 

sørover.  

Kombinasjonsreisen tog/buss har lavest GK fra Ganddal fordi direktebussen (X40) er lagt inn med 5 

minutter forsinkelsestid. Tas denne forsinkelsestiden bort har X40 lavere GK enn kombinasjonsreisen 

buss/tog. I tillegg vil også bussen høyere flatedekning (tettere mellom holdeplasser) enn jernbanen. 

For reiser mot flyplassen er kombinasjonsreiser buss/tog konkurransedyktig på reiser f.o.m. Nærbø 

og sørover.  

Kombinasjonsreisen tog/buss via Forus st. er konkurransedyktig mot Jærlines (bytte med tog på 

Bryne) og flybuss Sandnes (bytte med tog på Ruten) kun fordi disse bussrutene er lagt inn med 

forsinkelsestid på 5 minutter. Tas denne forsinkelsestiden bort har Jærlines og flybuss Sandnes lavere 

GK enn kombinasjonsreise via Forus st. 

Passasjertall fra dagens ruter: 

 Pr. hverdag Pr. år 

Kombinasjonsreiser tog/buss 
mellom Forus og Gausel 
stasjon (i praksis hovedsakelig 
til/fra Jæren) 

130 (2014) 
72 (2015) 

32.000 (2014) 
18.000 (2015) 

 

Prognosetall for de kombinasjonsreisene buss/tog som er relevante i forhold til togstopp 

Forus/Gausel: 

1) Forus til Ganddal-Egersund 

2) Flyplassen til Nærbø-Egersund 

lavt (dagens) høyt (ver.1) høyt (ver.2) driftskostnad pr.år

(30 min frekvens)

Egersund-Sør-Jæren-flyplassen 21 780-kr              81 675-kr                 163 350-kr            7 980 000kr             

Jæren(fom Ganddal)-Forus 66 000-kr              198 000-kr              396 000-kr            

sum gevinst redusert GK (brutto) 87 780-kr              279 675-kr              559 350-kr           

Økt GK pga omveg for rute 6 til Forus st. 675 840kr            1 351 680kr           1 351 680kr         1 344 000kr             

Økt GK pga omveg for buss til Lura st. 1 203 840kr         2 407 680kr           2 407 680kr         

sum økt GK for øvrige busspassasjerer 1 879 680kr        3 759 360kr           3 759 360kr        

Sum endret GK (netto) 1 791 900kr         3 479 685kr           3 200 010kr         9 324 000kr             
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Passasjerprognoser for reiser mellom Forus og Ganddal-Egersund: 

De sikreste tallene vi har som utgangspunkt er passasjertall for materutene 66 og 67 fra 2014. Det 

var da 130 reisende pr dag på disse rutene og vi må kunne forutsette at alle disse byttet til tog. I 2015 

var tallet redusert til 72 pr. dag. I beregningene i dette notatet er 100 passasjer pr. dag benyttet som 

nåsituasjon. 

En passasjervekst på relasjonen må derfor ta utgangspunkt i dette tallet. 

 

Passasjerprognose for reiser mellom flyplassen og Nærbø-Egersund: 

Rapporten «Et kollektivt løft for Sola», TØI/Avinor 2012 inneholder en kartlegging av reisestrømmer 

til/fra flyplassen. 11% av flypassasjerene reiser til/fra Jæren/Egersund. Dette utgjør 350.000 reiser 

(tab. A1) årlig, eller 1170 pr. dag (fordelt på 300 dager). 

Med 8% kollektivandel blir dette 94 daglige kollektivreiser (trolig nært dagens situasjon) 

Med 17% kollektivandel blir dette 199 daglige kollektivreiser (Avinors beregnede kollektivandel i dag) 

Med 30% kollektivandel blir dette 351 daglige kollektivreiser (Avinors mål om 30% kollektivandel) 

Eventuell volumøkning som en følge av økt antall flypassasjerer kommer i tillegg. I kommunedelplan 

for Stavanger Lufthavn (s.15) oppgis ulike prognoser for fremtidig passasjerutvikling. Brukes 

prognosetall for 2030 på ca 6,5 mill. flypassasjerer vil passasjergrunnlaget for reiser til/fra flyplassen 

dobles i forhold til tallene fra Avinors RVU2011. 

Tallene over gjelder altså hele Jæren og Dalane. For å skille ut strekningen Nærbø-Egersund så godt 

det lar seg gjøre er 47% av passasjertallene tatt med i de videre vurderingene (kommunene 

Eigersund og Hå utgjør 47% av befolkningen på strekningen Klepp-Egersund).  

Sannsynlig antall kollektivreisende i dag er da: 44 pr. dag 

Med 30% kollektivandel blir tallet: 165 pr. dag (330 pr. dag med Avinors prognose på 6,5 mill. 

flypassasjerer). 

I det videre er disse tre tallstørrelsene benyttet som hhv. lavt og høyt alternativ.  

Autonome busser 
En fremtidig mating mellom Forus og togstopp kan skje både med en løsning som i dag, med 

ordinære bussruter, eventuelt i kombinasjon med en matebussløsning med autonome kjøretøy. 

Overgangspunktet mellom tog og matetilbudet vil uansett være et fast punkt, i dette tilfellet et 

togstopp. Om dette punktet er Gausel st. eller Forus st. vil ikke påvirke et eventuelt autonomt 

matetilbud, som uansett kan utformes på tilsvarende måte uavhengig av hvilket togstopp som 

velges.  

Utredning av banebasert rutetilbud til/fra Ullandhaug 
Det skal utredes en banebasert transportløsning for Ullandhaug, med forbindelse til flyplassen og 

Jærbanen. Det ansees som lite sannsynlig at nye togstopp på Forus stasjon eller Lura vil være en 

forutsetning for eventuell banebetjening av Ullandhaug. 

 

Her oppsummeres togstoppenes betydning i den regionale kollektiv-strukturen:  
 Nytten (i form av redusert GK) for reisende til/fra Forus og flyplassen som vil benytte 

kombinasjonsreiser tog/buss er langt lavere enn de økte driftskostnadene som en 
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opprettelse av en ny bussrute flyplassen-Forus st. vil medføre. Tiltaket vil derfor ha langt 
lavere nytteverdi for disse passasjerene enn fylkeskommunens driftskostnader øker.  

 Regnes inn økt GK for busspassasjerer som får økt reisetid som en følge av at eksisterende 
bussruter skal betjene de nye togstoppene (Forus og Lura) blir netto GK økt for tiltakene.  

 I sum får derfor tiltakene både økte GK for passasjerene (dvs. økt ulempe) og økte 
driftskostnader for fylkeskommunen.  

 Unngås en omlegging av bussruter via Forus st. vil tiltakene ha en reduksjon i GK for 
busspassasjerene samlet sett, men nytteverdien vil fortsatt være langt lavere enn de økte 
driftskostnadene. Konklusjonen er imidlertid sårbar ved at den forutsetter betydelige 
fremkommelighetsproblemer for bussruter som er alternativer til kombinasjonsreiser 
buss/tog via Forus st. Uten disse betydelige verdiene for fremkommelighetsproblemer lagt 
inn, vil ingen reisestrømmer være gunstigst via Forus st., i forhold til alternative reiseruter.  

 Nytteverdien for Forus st. som knutepunkt buss/tog er derfor negativ, også når 
investeringskostnader holdes utenfor.  

 Nytteverdien for Lura st. som knutepunkt buss/tog er marginalt positiv i den regionale 
kollektivstrukturen (sett bort fra investeringskostnader), gitt at omveg for eksisterende 
bussruter unngås og ny rute mot flyplassen ikke opprettes.   

 Et rutetilbud vestover fra en gjenåpnet Forus st. vil i stor grad være overlappende med 
allerede eksisterende ruter på nesten hele strekningen. Den beskjedne nytteverdien skyldes 
at de aktuelle reisestrømmene er små, tidsbesparelsene små og at det finnes mange 
alternative reiseruter. I mange tilfeller er det kun snakk om hvor man bytter mellom buss 
og tog, ikke om slike kombinasjonsreiser er mulig, for det er de allerede i dag.   

 Som knutepunkt vil alltid Gausel stasjon være bedre lokalisert enn Forus st. Dette skyldes at 
Gausel st. ligger langs en hovedkollektivakse som i tillegg er Bussveitrasé. Svært høy 
bussfrekvens allerede i dag mellom Gausel st. og Forus Øst/vest/Kvadrat. Gangavstandene 
er også svært korte.  

 
Ut fra dette kan en konkludere med følgende med hensyn til regionale kollektivstruktur:  
 Forus st. ligger ikke langs vedtatte kollektivakser. Selv om stasjonen bygges bør Gausel st. 

fortsatt være byttepunktet for reiser mellom Jærbanen og Bussveien som betjener bl.a. 
Forus/Lura.   

 Lura st. er ikke konflikt med vedtatte kollektivakser, så sant eksisterende bussruter ikke får 
nevneverdig omveg for å betjene stasjonen.   

 Uavhengig av nye stasjoner eller ikke, er det ikke kundegrunnlag som kan forsvare de økte 
driftskostnadene for en ny bussrute øst-vest flyplassen-Forus-Gausel st./Forus st., heller 
ikke i en langsiktig prognosesituasjon. For øvrig er ikke opprettelse av Forus st. en 
forutsetning for en slik rute.  

 

 

Kostnader ved opprettelse av nytt togstopp 
Kostnader ved etablering av et nytt togstopp på Jærbanen vil variere med omfanget av tiltak i forhold 

til eksisterende infrastruktur. For å kunne gi et konkret tall for hva en utbygging vil koste, bør en i en 

videre utredning sørge for detaljering av tekniske løsninger ved de alternative lokalitetene.  

De mest kostnadskrevende tiltakene har alternativ A på Lura, blant annet med linjeomlegging og 

bygging av ny vegbro. Alternativ B på Lura har en mulig kurvejustering i sør og noen grad av 

påvirkning på nærliggende områder. Forus stasjon er trolig minst kostnadskrevende blant annet 

grunnet rett linje og god plass til ramper og andre tiltak som vil sikre god tilkomst til plattformene. 
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Sammenstilling av vurderingene 
 

Tema Lura Forus øst 

Tilfredsstillelse av 
tekniske 
forutsetninger  
 

Togstopp lar seg gjennomføre 
teknisk. Grunnlagsinvesteringer til 
togstopp og ramper må tas høyde 
for i kostnadsberegninger. 

Togstopp lar seg gjennomføre teknisk. 
Der har vært togstopp tidligere, og 
stedet ligger godt tilrette for å 
etablere et nytt togstopp. 

Utviklingspotensial  
 

Influensområde 1000 meter 
prognostisert for 2030: 
 
Luravika, 8 650 bosatte 
6 500 arbeidsplasser  
Norestraen nord, 6 600 bosatte        
5 500 arbeidsplasser. 
 
Influensområdet ligger innenfor 
prioritert byutviklingsakse i 
Sandnes. 

Influensområde 1000 meter etter  
2040: 
 
13 600 bosatte 
9 300 arbeidsplasser 
Store deler av inflasjonsområdet ligger 
utenfor byutviklingsstrategien. 
 
En stor del av influensområdet ligger 
utenfor byutviklingsaksen i Stavanger. 

Kobling til 
Bussveien og 
planlagt 
kollektivsystem  
 

Det er mulig å få til god kobling fra 
togstopp til Bussveien. 
Direkte kobling på Norestraen, 
mulig å få bedre kobling i Luravika 
dersom et togstopp bygges der. 
 

Togstoppet ligger 900 meter i luftlinje 
fra Bussveien i krysset med 
Forusbeen, og 270 meter fra Gamle 
Forusvei, og bussrute 6. 
Fylkeskommunens administrasjon 
anbefaler at et eventuelt togstopp på 
Forus øst etableres uten direkte 
bussforbindelse til. 
Bytte mellom sørgående tog til 
Busseveien vil både i dag og i 
framtiden skje på Gausel stasjon. 

Reisetid  
 

Reisetidsgevinst er beregnet og 
viser at nytt togstopp på Lura ikke 
gir gevinster for reisende nordfra 
som skal til Kvadrat. På reiser sørfra 
er det marginale forskjeller for 
reisende om byttet skjer på 
Sandnes sentrum, Lura, Forus øst 
eller Gausel. 

Reisetidsgevinst viser at nytt togstopp 
på Forus øst ikke utløser nye og bedre 
reisemuligheter for 
kombinasjonsreiser buss/tog nordfra. 
På reiser sørfra er det marginale 
forskjeller for reisende om byttet skjer 
på Sandnes sentrum, Lura, Forus øst 
eller Gausel. Selv om vi tar 
utgangspunkt i reiser fra 
influensområdet til hvert enkelt 
togstopp. 

Reisestrømmer  
 

For alle alternativene av byttepunkt (Ruten, Lura st., Forus st., Gausel st.) 
gjelder at de kun er konkurransedyktige mot busstilbudet for øvrig på reiser 
sørfra. 
 

Passasjerprognoser Beregnet et markedspotensial i 
2030 på 2 900 daglige av-
/påstigninger ved eventuelt 
togstopp Luravika.  

Beregnet et markedspotensial i 2040 
på 1600-1800 daglige av-/påstigninger 
ved eventuelt togstopp på Forus øst. 
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Oppsummering og konklusjon  

Både et eventuelt togstopp på Forus og de to alternativene for Lura togstopp er jernbaneteknisk 
mulig. 

Områdene rundt potensielle togstopp på Forus og Lura har begge potensialer for videreutvikling med 
fortetting og urbanisering på lengre sikt.  Sandnes kommune har beregnet et utbyggingspotensiale i 
influensområdet for Lura togstopp basert på vedtatte reguleringsplaner og gjeldende kommuneplan, 
med mulighet for 7 000 – 9 000 innbyggere i 2030 innenfor 1000 meter i luftlinje fra stasjonen. Antall 
arbeidsplasser er beregnet til 5 500 – 6 500. I tillegg er det forventet at nye utviklingsområder kan 
suppleres i området gjennom arbeidet med ny kommuneplan. 

Stavanger kommune har beregnet potensiale for tilsvarende befolkning og arbeidsplasser gjennom 

beregninger og mulighetsstudier. Med full utbygging etter 2040 forventes 13 600 bosatte og 9 300 

arbeidsplasser. 

Det er vurdert at de to stasjonene har ulike utviklingsmuligheter med hensyn til prioritering og 
gjennomføring. En mulig Lura stasjon ligger plassert ved Bussveien og vil støtte opp om prioriterte 
byutviklingsområder i vedtatt byutviklingsstrategi i kommuneplanen for Sandnes. Området ved en 
mulig stasjon på Lura er bebygd og har transformasjonsområder som gir realistisk 
utbyggingspotensiale frem til 2030.  Stasjonen vil gi et bedre kollektivtilbud til dagens befolkning og 
arbeidsplasser og fremtidige arbeidstakere og beboere på Lura. En eventuell lokalisering av 
jernbanestopp her, vil være med på å styrke byutviklingsaksen til Sandnes med en bedre 
kollektivbetjening av et prioritert byutviklingsområde i kommuneplanen. 

En eventuell utvikling i tilknytning til Forus stasjon ligger lengre fram i tid, og sannsynligvis ikke før 
2040. Stasjonen ligger utenfor bussveiens nedslagsfelt og prioritert utbyggingsakse. Utvikling av 
nærområdet til stasjonen vil kreve en betydelig økning i boligbehovet og omprioriteringer i 
byutviklingsaksen og utbyggingsrekkefølge i kommunen. Dersom det ikke oppstår en betydelig 
økning i boligbehovet vil en eventuell utvikling i dette området få konsekvenser for hvordan en 
prioriterer i utbyggingsrekkefølgen andre steder i kommunen.  

Når det gjelder spørsmål om hvorvidt nye togstopp kan optimalisere den regionale kollektiv-
strukturen med bedre koblinger til Forusområdet og flyplassen er det vurdert at disse vil ha negativt 
utslag for Forus stasjon og marginalt positivt utslag for Lura stasjon. Nytten for reisende til/fra en 
eventuell Forus stasjon og flyplassen som vil benytte kombinasjonsreiser tog/buss er langt lavere enn 
de økte driftskostnadene som en opprettelse av en ny bussrute flyplassen-Forus stasjon vil medføre. 
Eventuelt nytt togstopp på Forus øst anbefales etablert uten direkte tilkoblet matebuss. 
Nytteverdien for Lura st. som knutepunkt buss/tog er marginalt positiv i den regionale 
kollektivstrukturen (sett bort fra investeringskostnader), gitt at omveg for eksisterende bussruter 
unngås og ny rute mot flyplassen ikke opprettes.   
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UTDYPENDE VEDLEGG  
 

 

Gang- og sykkel, Forus 
Figuren under viser lengder på reiser for bosatte i Forus øst. Hele 60 % er kortere enn 3 km, og gir 

store potensialer for gang sykkelreiser. 

 

 

Figur 20 Viser lengde på regionale turer for bosatte Forus Øst. Kilde RVU 2012. SINTEF/Stavanger kommune 

Basert på generelle tall for gang og sykkelandeler etter avstand blant bosatte i Stavanger, vil en med 

bakgrunn i dagens reisemønster på Forus Øst, kunne oppnå en GS-andel på 29 %. Gjelder for daglige 

reisene som foregår i Storbyområdet. Basert på økt urbaniseringsgrad, med tilsvarende redusert 

framkommelighet og restriksjoner knyttet til bil, kan en forvente ytterligere potensiale for gange og 

sykkel. Økning i lokale arbeidsplasser og økt servicetilbud vil også gi økt potensiale for gang og sykkel. 

I de videre beregningene av mulig kundepotensiale for bane, vil vi derfor også konsentrere oss om 

markedsandeler som ligger på reiserelasjoner lengre enn 3 km fra Forus øst. 
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Figur 21 Viser gang- og sykkelandeler etter lengde på reisen, bosatte i Stavanger, data fra RVU 2012, SINTEF/Stavanger 
kommune 

 
 
 

Detaljerte forutsetninger for mulighetsstudie rundt Forus stasjon 
-For eksisterende boligfelt er det lagt til grunn en fortettingsfaktor på 20%. Dagens antall boliger og 

bosatte er multiplisert med 1,2. 

-For ubebygde områder og transformasjonsområder er det målt en tomtestørrelse på kartet. For 

hver tomt er det foreslått en utnyttelsesgrad. 

- 35% av tomtearealet er trukket fra til grønt/vei/infrastruktur. Dette gir grunnlaget for utregning av 

tillat BRA for byggbar tomt. 

-For området med blandet formål bolig/næring settes det av et visst antall etasjer til næring. 2-3 

etasjer i de mest sentrale områdene. Dette trappes ned til 1 etasje i grensen mot rene boligområder. 

-For å regne antall boliger per delområde multipliseres antall dekar BRA for bolig med 12 boliger og 

rundes ned til nærmeste hele tall. Området ligger i bybåndet Sandnes/Stavanger og vil med 

fremtidens kollektivsatsing ha forutsetning for en høy grad av fortetting. 12 boliger per dekar er det 

høyeste antallet regionalplanen anbefaler i boligområder og kombinasjonsområder for bolig og 

næring. 

-Antallet bosatte per boenhet i området i dag er høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

SSB’s måling fra 2016 sier at vi på landsbasis ligger på 2,19 personer per boenhet. I nedslagsfeltet for 

Forus Stasjon er tallet høyere, mellom 2,3 og 2,7. Det antas at dette skyldes at området stort sett er 

bebygd med eneboliger. Med en fortetting vil vi få en større variasjon i boligstørrelse, det er derfor 

sannsynlig at tallet vil gå ned. Vi har tatt utgangspunkt i 2,0 og rundet ned til nærmeste hele tall.  

-Arbeidsmiljøsenteret anbefaler et sted mellom 17 og 23 m2 per kontorarbeidsplass inkludert 

fellesarealer. Vi har tatt utgangspunkt i gjennomsnittet, altså 20 m2. For å finne antall arbeidstakere i 

næringsområdene har vi delt arealet for næring på 20 m2. 
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Sluttnoter 
 

i Nærmere forklaring av begrepet «Generalisert reisekostnad»: 

Forutsetning for beregningene av generalisert reisekostnad (GK): 

Ventetid=intervallet mellom avgangene. 

Forsinkelse er lagt inn med 5 minutter på alle bussruter som ikke får fremkommelighetstiltak. Dette 

er en forutsetning som må betraktes som «worst case» i mangel av eksakte forsinkelsesmålinger. 5 

minutter gjennomsnittlig forsinkelse over hele dagen, alle ukens dager, er det neppe mange ruter 

som har. For strekningen Forus Vest-Solasplitten-Sømmevågen er lagt inn forsinkelsestid på 2 

minutter (til forskjell fra rute 42/Bussveilinje C som vil ha forsinkelsesfri traséføring via Solakrossen). 

Byttetid er satt til 5 minutter. Selve byttemotstanden er prissatt til kr 21,90 pr. bytte. Det er ikke tatt 

hensyn til at en del reiserelasjoner også vil kreve ytterliggere bytte i reisens andre ende (eksempelvis 

matebuss til Bryne og Egersund stasjoner.) 

Gangtid er satt til 5 minutter. 

Takst er ikke tatt med i beregningene. 

Eksakt kjøretid er skjønnsmessig da det ikke går ruter, eller er bygget veg, på en del av strekningene. 

Beregningene bygger på metodikken fra Urbanet Analyses tidsverdistudie for trafikantene i 

Stavangerområdet og ble også benyttet i rapporten «Dobbeltspor Sandnes-Nærbø, Delutredning 

matesystemer Stavanger-Egersund, Analyse&Strategi 2015 (s. 25). 

Tidsverdiene er (kostnad pr. minutt): 

Tid til/fra holdeplass kr 1,80 

Ventetid mellom avg. Kr 1,30 

Reisetid sitteplass kr 1,10 

Forsinkelsestid  kr 6,90 

Byttetid  kr 1,90 

Verdsetting av byttet kr 21,90 (pr.bytte) 

 
 
 
 

                                                           


