Fylkesflak NTP 2018-2029:

Rogaland
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 22 420 millioner kroner til
prosjekter i Rogaland. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler,
bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.
Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Bysatsing
Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i de ni
største byområdene, deriblant Nord-Jæren, i perioden 2018–2029. Det er satt av om lag 66,4
milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen
inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store
kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen), stasjons- og
knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler. I planperioden er det lagt til
grunn et statlig bidrag på 50 prosent av kostnadene for kollektivtransportprosjektet Bussveien
på Nord-Jæren. Det er satt av 5,1 milliard kroner i statlige midler til dette.
Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av
Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.
Det pågår forhandlinger med Nord-Jæren om en byvekstavtale.

Vei
Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt
E39 Rogfast
Haugalandspakka
E39 Ålgård – Hove
E39 Smiene - Harestad
Rv 42 Eigerøy bru
Rv 509 Transportkorridor vest
(ekskl. fellesstrekning med
Bussveien)
E39 Aksdal – Våg (start)
E134 Arm til Husøy havn
Rv 13 Melkeråna - Årdal
Rv 13 Lovraeidet - Rødsliane
Sum

Kostnadsoverslag
16 280
160
3 550
3 300
310

Statlige
Statlige
Annen
midler
midler
finansiering
2018-2023
2024-2029 2018-2029*
3 050
450
12 780
160
1 550
2 000
1 350
1 950
310

700

700

1 400
120
820
800
27 440

3 210

250
120
820
800
5 650

250

17 680

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt
E39 Hove - Sandved
E39 Eiganestunnelen
Rv 509 Sømmevågen
Rv 509 Sømmevågen - Sola
skole
Rv 509 Sømmevågen - Sola
skole, refusjon

Restbehov
per
1.1.2018
118
842
121

Statlige
Statlige
Annen
midler
midler finansiering
2018-2023
2024-2029 2018-2029*
114
4
828
14
28
93

55

55

260

260

Rv 13 Ryfast
1 840
Sum
3 236
* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

508
1 478

1 332
1 758

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter


E39 Rogfast
Prosjektet E39 Rogfast er det første ferjeavløsningsprosjektet i ambisjonen om en
ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter en undersjøisk
tunnel på 26,7 km med to løp under Boknafjorden mellom Randaberg og Bokn
kommuner i Rogaland. I tillegg omfatter prosjektet bygging av en 3,7 km lang
tunnelarm med ett løp til Kvitsøy. Armen til Kvitsøy blir fylkesvei. Med en planlagt
dybde på 392 m under havoverflaten vil Rogfast bli verdens lengste og dypeste
undersjøiske veitunnel. Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg vil skje i
Harestadkrysset som er forutsatt gjennomført som del av prosjektet E39 Smiene –
Harestad innenfor den planlagte Bypakke Nord-Jæren.
Ferjesambandene E39 Mortavika – Arsvågen og fv 521 Mekjarvik – Kvitsøy legges
ned når Rogfast åpnes for trafikk. I tillegg er det forutsatt at dagens E39 fra
Randaberg over Rennesøy til Mortavika blir omklassifisert til fylkesvei.
E39 Rogfast vil være viktig for utviklingen av et felles bo- og arbeidsmarked på SørVestlandet. Prosjektet gir store gevinster for lokalbefolkningen og næringslivet med
tanke på framkommelighet. Forventet reisetid mellom Nord-Jæren og Haugalandet
blir redusert med om lag 40 minutter, inkludert ventetid på ferjeleiet. Reisetiden til/
fra Kvitsøy blir redusert med om lag det samme.
Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av
prosjektet. Det vil bli lagt frem en proposisjon til Stortinget med forslag til utbygging
og finansiering av prosjektet.



E39 Ålgård – Hove
Prosjektet E39 Ålgård – Hove i Rogaland omfatter bygging av om lag 14 km firefelts

vei fra Ålgård i Gjesdal kommune til Hove i Sandnes kommune. Deler av strekningen
legges i tunnel. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til det foreslåtte
opplegget for delvis bompengefinansiering av Bypakke Nord-Jæren.


E39 Smiene – Harestad
Prosjektet E39 Smiene – Harestad i Rogaland omfatter bygging av om lag 5 km
firefelts vei mellom Smiene i Stavanger kommune og Harestad i Randaberg
kommune. Prosjektet vil gi sammenhengende standard på E39 mellom
Eiganestunnelen som er under bygging, og det planlagte Rogfastprosjektet. Nytt kryss
ved Harestad som gir nødvendig adkomst til E39 Rogfast inngår i prosjektet.
Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til det foreslåtte opplegget for delvis
bompengefinansiering av Bypakke Nord-Jæren.



Rv 42 Eigerøy bru
Prosjektet rv 42 Eigerøy bru i Rogaland omfatter utskifting av dagens bru til Eigerøy.
Dagens bru, som er smal og har vanskelig inn- og utkjøring på vestsiden, er en
flaskehals for tunge kjøretøy til og fra Eigerøy havn.



Rv 509 Transportkorridor vest (ekskl. fellesstrekning med Bussveien)
Prosjektet rv 509 Transportkorridor vest i Rogaland omfatter bygging av firefelts vei
med prioriterte løsninger for buss og tunge kjøretøy fra Sømmevågen via Risavika til
kryss med fv 409 i Sundekrossen. Prioriteringen av prosjektet er betinget av at det blir
tilslutning til det foreslåtte opplegget for delvis bompengefinansiering av Bypakke
Nord-Jæren.
Deler av strekningen inngår i prosjektet Bussveien, et sammenhengende høykvalitets
bussystem på Nord-Jæren, der staten vil finansiere 50 prosent av kostnadene gjennom
en byvekstavtale. Gjennomføringen av disse to prosjektene må derfor samordnes. De
delene av Transportkorridor vest som ikke inngår i Bussveien, forutsettes
fullfinansiert med bompenger.



E39 Aksdal – Våg
Prosjektet E39 Aksdal – Våg i Rogaland omfatter bygging av firefelts vei på en
fellesstrekning med E134 i Tysvær kommune. Prioriteringen er betinget av at det blir
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.



Rv 13 Melkeråna – Årdal
Prosjektet rv 13 Melkeråna – Årdal i Rogaland omfatter bygging av tunnel med
tilstøtende vei for å sikre en strekning i Hjelmeland kommune mot skred. Strekningen
har høy skredfaktor. Løsningen som legges til grunn, omfatter lang tunnel, i tråd med
vedtatt kommunedelplan i Hjelmeland og Strand kommuner.



Rv 13 Lovraeidet – Rødsliane
Prosjektet rv 13 Lovraeidet – Rødsliane i Rogaland omfatter bl.a. bygging av en
tunnel med tilstøtende vei for å sikre en strekning i Suldal kommune mot skred.
Strekningen har høy skredfaktor.

Vedlikehold og fornying
Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på
riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår.
Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger
opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i
12-årsperioden. Dette vil komme Rogaland til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en
tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.
Programområder og utbedringsstrekninger
Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte
programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier,
utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker,
støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming
av blant annet holdeplasser og knutepunkt.
Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 20182023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

Jernbane
Følgende jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):
Prosjekt
R2027 Jærbanen
Sandnes - Nærbø
Sum

Kostnads- Statlige midler
overslag
2018-2023
51
51
8 200
30
8 251
81

Statlige midler
2024-2029
120
120

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):
Prosjekt
Sandnes – Stavanger,
signalanlegg
Ganddal godsterminal.
signalanlegg
Sum

Kostnads- Statlige midler
overslag
2018-2023
92
77
169

Statlige midler
2024-2029

For mer info om prosjektene se Bane Nors hjemmeside


Rutemodell 2027 Jærbanen: nye vendespor på Ganddal
Bygging av vendespor på Ganddal legger til rette for innføring av rutemodell 2027 på
Jærbanen. Det gjør at lokaltogpendelen Stavanger – Sandnes kan utvides til et
togtilbud med frekvens på et kvarter på strekningen Stavanger – Ganddal.



Jærbanen: Sandnes - Nærbø
I første planperioden legges det opp til en planavklaring på kommunedel-plannivå for
Sandnes – Nærbø.



Jærbanen: Nærbø - Egersund
Det legges opp til Konseptvalgutredning (KVU) for Nærbø – Egersund



Grenlandsbanen
Konseptvalgutredningen om sammenkoplingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen
viser at bygging av Grenlandsbanen vil kunne gi vesentlig kortere reisetid på
strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger. 1,5 milliarder kroner prioriteres i
planperioden for planlegging og forberedelse til byggestart i siste del av planperioden.



Godspakken
Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og
legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp
til en satsing på 18 milliarder kr i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder
terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og
banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker.

Vedlikehold og fornying
Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på
Jernbanen. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan.
Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av
jernbanen i 12-årsperioden, inkludert ERTMS. Dette vil komme Rogaland til gode. Dette
bevilgningsnivået vil, sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen legge til rette for
at om lag tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.
Planlegging
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging (reguleringsplan, detaljplan) av nye
investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.
For utbyggingen av strekningene definert som InterCity skal Jernbanedirektoratet og Bane
NOR SF styre prosjektporteføljen etter målsetninger for det fremtidige persontogtilbudet til
og fra Oslo. For utbygging av tiltak i Godspakken og Rutemodell 2027 legger
Samferdselsdepartementet opp til at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR SF og
godsnæringen eller andre relevante aktører prioriterer utbyggingsrekkefølgen for tiltakene ut
fra hensynet til fremdrift, effekter, effektiv ressursutnyttelse og nytte for samfunnet.

Kyst
Følgende kystprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):
Prosjekt
Innseiling Stavanger havn

Kostnadsoverslag
115

Statlige midler
2018-2023

Statlige midler
2024-2029
115

Vedlikehold og fornying
Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den
risikoreduserende effekten optimaliseres og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.
Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble
beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens
vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på
navigasjonsinnretningene.
Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og
vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden.
Innretninger som er særlig viktig for sikker navigasjon og innretninger med dårlig
tilstandsgrad prioriteres.
Fornying og modernisering av innretningene gir videre redusert vedlikeholdsbehov og –
kostnader, økt driftssikkerhet, bedre mulighet til å raskt å oppdage og utbedre skader og
større presisjon i navigasjonsveiledningen.

