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Behandling: 

 

Det ble protokollert: 

 

Arne Bergsvåg, SP fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, H, FrP, KrF, 

SP, V, MDG, SV: 

 

Nummerering av vedtakspunktene tas bort og erstattes med kulepunkt. 

 

Som et innledende kulepunkt tas inn: 

 

 BaneNor bes avklare arealbruken langs Jærbanen og ved stasjonsområdene. 

 

Inghild Vanglo, AP fremmet følgende tilleggsforslag: 

  

 Arbeidet med å etablere en ny jernbanetunnel forbi Drangsdalen i Lund 

kommune, må gis prioritet slik at en unngår dagens rasfarlige strekning og får 

en tilfredsstillende kjørehastighet for person- og godstog. 

 

Heidi Bjerga, SV fremmet følgende fellesforslag på vegne av SV og KrF: 

 

 Rogaland fylkeskommune viser til sak 55/16 vedr. NTP, og ber om at det 

utarbeides mulighetsstudie for høyhastighetsbane mellom Haugesund og 

Oslo. 

 

Heidi Bjerga, SV fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

 Rogaland fylkeskommune ber om at arbeidet med dobbeltspor fra Sandnes 

videre sørover Jæren ikke legger hinder i veien for gjenåpning av 

Ålgårdsbanen på sikt.  

 

Kjartan A. Lunde, V fremmet følgende fellesforslag på vegne V, AP, KrF, SP: 
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 Det vises til omtalen av utredning av hurtiggående skinnegående løsning til 

nytt sykehus på Ullandhaug og flyplassen i Sola. Det er viktig at 

Jernbanedirektoratet bidrar aktivt i arbeidet med utredningen. 

 

Torfinn Ingeborgrud, MDG fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

 For å legge bedre til rette for å kombinere sykkel og tog på Jærbanen, ønsker 

Rogaland fylkeskommune at setekonfigurasjonen i HC-vognen endres til flere 

klappseter. Dette vil gi bedre plass til sykler, barnevogner og rullestoler 

 

Torfinn Ingeborgrud, MDG fremmet følgende forslag: 

 

De 3 siste ordene i innstillingens pkt. 2 «..frem i tid.», strykes. 

 

Votering: 

 

Fellesforslaget (Bergsvåg) ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med Ingeborgruds forslag til endring i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.  

Fellesforslaget (Bjerga) om høyhastighetsbane ble vedtatt med 29 stemmer (AP, KrF, 

SP, V, MDG, SV, uavh, Stakkestad/H, Seim/H) 

Bjergas forslag om Ålgårdsbanen ble vedtatt med 27 stemmer (AP, KrF, SP, V, MDG, 

SV, uavh) 

Fellesforslaget (Lunde) ble enstemmig vedtatt. 

Vanglos forslag ble enstemmig vedtatt. 

Ingeborgruds forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

 BaneNor bes avklare arealbruken langs Jærbanen og ved stasjonsområdene. 
 

 Jærbanen, Sørlandsbanen og sammenkoblingen av denne med 

Vestfoldbanen er ikke prioritert i handlingsprogrammet. Rogaland 

fylkeskommune mener hovedprioriteringene som ligger til grunn for 

handlingsprogrammet, må justeres for å gi rom for en utvikling av Jær- og 

Sørlandsbanen. 

 

 En kobling mellom Sørlandsbanen og Vestlandsbanen er av stor betydning for 

både Rogaland og de aktuelle regionene som blir forbundet. Gjennomføring 

av planoppgaven prioriteres. 

 

 Dobbeltspor Sandnes – Nærbø planavklares så tidlig som mulig i første 

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

 

 Det utarbeides en KVU for utviklingen av transporttilbudet fra Nærbø til 

Egersund så raskt som mulig. 

 

 Tiltak om kvartersintervall til Ganddal iverksettes så raskt som mulig. 
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 Jernbanesektoren har innført doble togsett på flere avganger de senere 

årene. Dette har med enkle grep gitt dobbelt kapasitet om bord i togene på 

Jærbanen. Rogaland fylkeskommune ber jernbanesektoren prioritere denne 

satsingen videre i kommende periode. Utvidelse av dette tilbudet på de fleste 

avganger vil gi de reisende et bedre tilbud. For å utvikle dette videre er 

Rogaland fylkeskommune kjent med at stasjonene på Varhaug og Hellvik må 

tilrettelegges for doble togsett, slik at tilbudet kan gjelde hele strekningen 

Egersund – Stavanger. Så vidt fylkeskommunen er kjent med innebærer også 

dette at strekningen må få tilført flere togsett. 

 

 I henhold til gjeldende byvekstavtale for Nord-Jæren bes det om at Stavanger 

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

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

avtale.  

 

 Bane NOR utarbeider i samarbeid med Rogaland fylkeskommune en detaljert 

parkerings- og innfartsstrategi for hele Jærbanen. 

 

 For å legge til rette for at flere og lengre godstog kan trafikkere 

Sørlandsbanen bes det om fortgang i kryssingsporsutbyggingen på 

Sørlandsbanen. Dette arbeidet må sees i sammenheng med fremtidig 

utbygging av dobbeltspor på strekningen Sandnes – Nærbø. Her oppfordres 

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

dobbeltspor.  

 Rogaland fylkeskommune viser til sak 55/16 vedr. NTP, og ber om at det 

utarbeides mulighetsstudie for høyhastighetsbane mellom Haugesund og 

Oslo. 

 

 Rogaland fylkeskommune ber om at arbeidet med dobbeltspor fra Sandnes 

videre sørover Jæren ikke legger hinder i veien for gjenåpning av 

Ålgårdsbanen på sikt.  

 

 Det vises til omtalen av utredning av hurtiggående skinnegående løsning til 

nytt sykehus på Ullandhaug og flyplassen i Sola. Det er viktig at 

Jernbanedirektoratet bidrar aktivt i arbeidet med utredningen. 

 

 Arbeidet med å etablere en ny jernbanetunnel forbi Drangsdalen i Lund 

kommune, må gis prioritet slik at en unngår dagens rasfarlige strekning og får 

en tilfredsstillende kjørehastighet for person- og godstog. 

 

 For å legge bedre til rette for å kombinere sykkel og tog på Jærbanen, ønsker 

Rogaland fylkeskommune at setekonfigurasjonen i HC-vognen endres til flere 

klappseter. Dette vil gi bedre plass til sykler, barnevogner og rullestoler 
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