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SAKSPROTOKOLL 

 
Høringsuttale jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 
 

 
Bystyret 2015-2019 har behandlet saken i møte 18.06.2018 sak 69/18 
 
Møtebehandling 
Mangor Malmin (Frp) fremmet på vegne av Frp, Ap, Sp og SV følgende fellesforslag: 
 

Sandnes bystyre ber om at det innarbeides park and ride med parkering for bil og sykkel, 
med lademuligheter, ved togstopp på Ganddal og Skeiane. Det må også opparbeides nytt 
togstopp på Lura.  

 
Heidi Bjerga (SV) fremmet på vegne av SV og MDG følgende fellesforslag: 
 

Tillegg til pkt. 3: 
Sandnes kommune ber om at arbeidet med dobbeltspor fra Sandnes og videre sørover 
Jæren ikke legger hinder i veien for gjenåpning av Ålgårdsbanen.  

 
Erlend Kristensen (MDG) foreslo: 

 
Strekningen mellom Sandnes og Stavanger bør prioriteres og søkes utnyttet mye mer 
enn nå, ved å etablere flere togstopp. En utvikling av denne strekningen vil også være 
meget viktig i forhold til nullvekstmålet. Videre en naturlig oppfølging av målene om at vi 
nå skal utvikle regionen langs kollektivaksene og sentrumsnært.  
 
Vurdere om det er mulig å etablere en egen lokalbane som bruker lokale stopp. Altså 
lokale tog som stopper på flere steder og utfyller dagens pendlertog fra Egersund og 
gjør togtilbudet dermed enda bedre for langt flere.  
 

Erlend Kristensen (MDG) fremmet på vegne av MDG, SV og V følgende fellesforslag: 
 
Etablering av egne sykkelvogner, vil være meget viktig, slik at flere effektivt kan 
kombinere sykkel og tog sømløst mellom hjem og jobb.  

 

Votering 
Rådmannens innstilling datert 04.06.2018 ble enstemmig vedtatt.  
Fellesforslaget fremsatt av Malmin ble enstemmig vedtatt.  
Fellesforslaget fremsatt av Bjerga ble vedtatt med 30 mot 19 stemmer (Frp, H). 
Første avsnitt i Kristensens forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt. 
Andre avsnitt i Kristensens forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt. 
Fellesforslaget fremsatt av Kristensen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
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Sandnes Kommune gir følgende høringsuttale til Jernbanesektorens handlingsprogram for 
perioden 2018-2029: 
  
1. Sandnes kommune er av den oppfatning at det i gjeldende byvekstavtale allerede er 

avklart hva staten og kommunen har forpliktet seg til for Sandnes og Skeiane stasjoner, 
og mener dette bør komme tydelig frem gjennom omtalen og prioriteringen av de to 
stasjonene i handlingsprogrammet Stavanger stasjon bør også inn på listen over 
prioriterte stasjoner, i tråd med gjeldende byvekstavtale. 

 
2. Tiltak om kvartersintervall til Ganddal iverksettes så raskt som mulig 
 

3. Dobbeltspor Sandnes – Nærbø planavklares så tidlig som mulig i første 
seksårsperiode, slik at prosjektet kan vurderes inn mot neste NTP-periode. 

Sandnes kommune ber om at arbeidet med dobbeltspor fra Sandnes og videre 
sørover Jæren ikke legger hinder i veien for gjenåpning av Ålgårdsbanen.  

  
4. Det utarbeides en KVU for utviklingen av transporttilbudet fra Nærbø til Egersund så raskt 

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

prioritert i handlingsprogrammet. Sandnes kommune mener hovedprioriteringene som 
ligger til grunn for handlingsprogrammet, må justeres for å gi rom for en utvikling av Jær- 
og Sørlandsbanen. 

 
6. Bane NOR utarbeider i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og de berørte 

kommunene en detaljert parkerings- og innfartsstrategi for hele Jærbanen. 
 

7. Sandnes bystyre ber om at det innarbeides park and ride med parkering for bil 

og sykkel, med lademuligheter, ved togstopp på Ganddal og Skeiane. Det må 
også opparbeides nytt togstopp på Lura.  
 

8. Etablering av egne sykkelvogner, vil være meget viktig, slik at flere effektivt 
kan kombinere sykkel og tog sømløst mellom hjem og jobb.  

 
 

 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 


