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Behandling:

Per A. Thorbjørnsen(V) fremmetfølgendeendringsforslagpå vegneav H, Ap,V, KrF,Sp,Pp,

«Endringsiste setningi punkt8:

Statenmåbidratil at transportkorridorVest Sømmevågen-Sundekrossen-E39/Randabergkanfullføres
i løpetavperioden.»

MarcelaT. Molina(SV)tok opprådmannensopprinneligeforslagmedendringi pkt 1 og 8:

«Detgis tilslutningtil den anbefaltestrategienforbyområdetpå Nord-Jærenmed:
Etableringav bybanenpå Nord-Jæren.
Videreføringav dobbeltsporpå JærbanenmellomSandnesog Egersundsomen sentraldel av

kollektivsystemetpå Jæren.Det leggestil rette forhøyfartsstandardslik at dettekanbli førstedel av
høyfartsnettet.Stavangerkommunestøtterforslagetomå starteutrednings-ogplanarbeidfor
jernbanestrekningenStavanger—Eigersund—Kristiansand—Porsgrunn
FørstedelkanværekvartersavgangermellomSandnesog Ganddalvedbrukav vendespor.

Ålgårdsbanenrustesoppog tas i brukmellomÅlgårdog Ganddal.
Det forutsettesat arbeidetmedhøyfartsbane,blantannetoverHaukelividereføres.»

AtleSimonsen(Frp)fremmetfølgendealternativeforslagtil vedtak:

«Endringpunkt2
Restriktivetiltakendrestil tiltakog punkt2 blir:



Stavanger kommune ønsker forpliktende avtaler om bypakker som inkluderer tiltak for storbyområdet
ovenfor biltrafikken og prosjekter som øker antall kollektivreisende, syklister og gående.

Nytt punkt 10
Stavanger kommune ønsker å prioritere Rogfast som regionens viktigste samferdselsprosjekt

Nytt punkt 12
Stavanger kommune mener at veiavgiften finansierer veiutbygging i vår region, og ønsker ikke
ytterligere utbygging med finansiering via bompenger

Nytt punkt 13
Stavanger kommune ønsker midt-skillere for strekningen Stavanger - Bergen.

Nytt punkt 14
Stavanger kommune ønsker økte statlige midler til vedlikehold og innhenting av etterslep.

Nytt punkt 15
Stavanger kommune ønsker forskning innen nye og innovative (ITS) virkemidler for økt effektivitet
innen infrastruktur.

Nytt punkt 16
Stavanger kommune ønsker å utvide E39 Stavanger. Sandnes (motorveien) til 6 felt.

Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 7 på vegne av H, V, KrF, Sp, Pp:

«Kapasiteten for sykkeltransport på Jærbanen må økes.»

Votering:
Gjeldende innstilling med endringsforslaget på vegne av H, Ap, V, KrF, Sp, Pp: pkt. 1 ble vedtatt med
18 stemmer (11,Ap, Frp, V, KrF, Sp, Pp)
Pkt. 2 ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, V, KrF, Sp, PP)
Pkt. 3, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt
Pkt 7 med KrF's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Pkt 8 ble vedtatt med 18 stemmer (H, Ap, Frp, V, KrF, Sp, Pp)
Pkt. 9 ble enstemmig vedtatt
Frp's tilleggsforslag fikk 3 stemmer (Frp)

Formannskapetsflertallsvedtak:

Den økonomiske rammen til NTP må økes til + 65 %.
Stavanger kommune ønsker forpliktende avtaler om bypakker som inkluderer restriktive tiltak
for storbyområdet ovenfor biltrafikken og prosjekter som øker antall kollektivreisende,
syklister og gående. Som følge av en økt ramme til + 65 % forventes økt statlig
merfinansiefing og realisering av bypakkene.
Staten må ta et eget ansvar for finansiering av høykvalitets kollektivtrafikk i de større
byområdene.
Fylkeskommunen må gis økonomiske rammer som sikrer en god drift av kollektivtrafikken.



Satsingenpå sykkelog gangtransportmåøkesog det måetableresincentivordningersom
innbefatterinvesteringerog holdningsskapendearbeid.Sykkelstamvegenmåprioriteresmed
statligemidler.
Jernbanetunneli Drangsdalenmåprioriteresgjennomførtså tidligsommuligi perioden
sammenmedforsertutbyggingavkrysningsspor.
Jærbanenmåprioriteres.Innenforplanperiodenmå detetablerestrinnviskapasitetsøkende
tiltakfor persontrafikken,slikat 15min.frekvenskanetablerestil Ganddalog derettertil
Bryne/Nærbø.Kapasitetenfor sykkeltransportpå Jærbanenmåøkes.
Sammenhengendeplanleggingogutbyggingav ferjefrikyststamvegE39,fra Kristiansandtil
TrondheiminkludertRogfastmåprioriteres.Fra Kristinansandtil Stavangermå vegenha 4
felt.. Statenmåbidra til at transportkorridorVest Sømmevågen-Sundekrossen-E39/Randaberg
kanfullføresi løpetav perioden.»
Arbeidetmedå flyttemergodsfra vegtil sjø og banemåprioteresi perioden.


