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NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2014-2023 - HØRING AV PLANDOKUMENT

Fylkestinget i Rogaland behandlet ovennevnte sak i møte 24.04.2012, sak 21/12, og traff
da følgende vedtak:

Rogaland fylkeskommune har følgende kommentarer til det framlagte forslag til Nasjonal
transportplan 2014-2023:

Planforslaget er et godt grunnlag for en helhetlig nasjonal transportplan. Rogaland
har planlagte prosjekter som i stor grad bidrar til målsettinger om innkorting og
utviding av bo- og arbeidsområdene.

Staten må ta grep for å effektivisere planprosesser og styrke gjennomføringsevnen
for prosjekter. Staten må bl. a. innføre prosjektfinansiering i betydelig omfang for å
bidra til mer effektiv prosjektgjennomføring.

En vekst i den økonomiske rammen på 45% er altfor lite til å kunne møte
utfordringene med hensyn til trafikkvekst og behov for vedlikehold. Det trengs derfor
en vesentlig styrking av den statlige medvirkningen i finansieringen. Det anbefales
en økonomisk ramme på +65%. Samtidig må det etableres en finansieringsordning
der bompengeselskapene/fylkeskommunene kan få gunstige statslån.

Det forutsettes i tillegg at staten styrker fylkeskommunene sine økonomiske
rammer slik at det fylkeskommunale veinettet får samme utviklingsmuligheter som
riksvegnettet, og at fylkeskommunene blir i stand til å håndtere de store
utfordringene knyttet til kollektiv- og sykkeltrafikk, ikke minst i de store
byområdene.

Rogaland fylkeskommune støtter et eget program for vedlikehold av fylkesveiene.

Det forutsettes også at staten gir betydelige økonomiske tilskudd til
transportløsninger til fylket som i samarbeid med statlige myndigheter tar
nødvendige grep for å ivareta overordnede mål for vern av matjord eksempelvis ved
bygging av Gandsfjord bru.
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Økt fokus på drift og vedlikehold er nødvendig sammen med investering i og
gjennomføring av viktige prosjekter, ikke minst i forhold til utvikling av mer robuste
bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Beskrevne satsingsområder som:

. teknologi og ITS-satsing

. samlet virkemiddelbruk

. avgiftsreduksjoner for å øke sjøtransportens konkurranseevne

. ny incentivordning for å få mer gods over på sjø og bane

må følges opp med konkrete tiltak og finansieringsmodeller.

I forhold til de konkrete prosjektprioriteringene i planforslaget har fylkeskommunen
følgende kommentarer:

E39 Rogfast gjennomføres som et tunnelprosjekt. Det skal ha førsteprioritet og må
igangsettes i 2015.

Rogaland fylkeskommune støtter opp om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet.

E39 Smiene-Harestad, E39 Sandved-Hove, E39 Hove-Algård, E39 Vikeså og E39
Drangsdalen-Heskestad må søkes forsert fram med tidligere oppstart.

Det forutsettes at Stordalstunellen på El 34 ferdigstilles etter gjeldende plan, og at
videre planlegging på E134 mot Haugesund fortsetter.
Prosjektet El 34 Haukelitunnelene (miljøtunneler) må planlegges for oppstart i 2015
og ferdigstilles i løpet av planperioden.

Staten må bidra til at Transportkorridor Vest, Sømmevågen-Sundekrossen-
E39/Randaberg, kan fullføres i løpet av perioden.

Jernbanetunnel i Drangsdalen må prioriteres gjennomført i perioden sammen med
forsert utbygging av krysningsspor og nødvendige kapasitetsøkende tiltak for
persontrafikken Sandnes-Eigersund.

Det forutsettes videre at Staten bidrar til fortløpende nødvendig utvikling av
Stavanger lufthavn på Sola og Haugesund lufthavn på Karmøy samt farledene i
fylket.

Rogaland fylkeskommune støtter etableringen av egne storbypakker.

Det gis tilslutning til den anbefalte strategien for byområdet på Nord-Jæren med:

Etablering av et høgverdig kollektivsystem.
Regionalt koordinert og samordnet virkemiddelbruk for å utløse høgere kollektiv- og
sykkelandeler.
Forsterket satsing på sykkel.
Utbygging av E39, Ryfast og Transportkorridor Vest.
Videre utbygging av Jærbanen som en viktig del av kollektivsystemet på Jæren.



Det må prioriteres midler til rassikring. For øvrig støtter RFK opp om Nasjonal
Rassikringsgruppes målsetting om et rassikkert veinett innen 2030.

Bevilgningene til trafikksikring må økes, for å få mer sammenhengende sykkel og
gangveinett, midtdelere og veibelysning.
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