
Høyring - planforslag Kommuneplan Time kommune, Arealdelen 2018-2030 - 
fase 2 

Felles høringsuttalelse: Ålgårdbanens venner og For Jernbane 

 

Viser primært til område NK1 på plankart Time kommune som er satt av til industri. 

Under utarbeidelse av ny regionalplan i perioden 1971-73 var dette området sammen med andre 
områder sør og nord for Figgjoelva foreslått avsatt til boliger (Orstad by). Det ble skissert en ringlinje 
med buss som ville tangere Ålgårdbanen på to steder med mulighet for overgang. Om planen hadde 
blitt realisert ville ca. 25.000 innbyggere hatt muligheten for å ta Ålgårdbanen fra Kalberg. Området i 
NK1 ble på ny (ca. 2010) foreslått brukt til boliger i en tidlig fase av planen for «Bybåndet sør», men 
dette er senere blitt endret til område for industri. 

Ålgårdbanen åpnet i 1924, samtidig åpnet det stoppested på Foss-Eikeland og senere egen 
holdeplass på Kalberg i 1928. Persontrafikken ble innstilt fra 1955 og godstrafikk sør for Foss-Eikeland 
i 1988. I 2012 utarbeidet Jernbaneverket en tilstands- og kostnadsanalyse for gjenåpning og i 2015 
ble det utarbeidet en markedsanalyse. Her ble det bla. gjort en vurdering av en fremtidig holdeplass 
på Foss-Eikeland. I en høringsrunde i 2019 gikk Stavanger, Sandnes og Gjesdal kommuner samt 
Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland mot en endelig nedleggelse av banen. 

Med veksten som skjer på Figgjo og Ålgård er det ikke usannsynlig at det vil skje en gjenåpning av 
Ålgårdbanen i et perspektiv på 20- 30 år. Da vil arealet i NK1 være i gang/sykkelavstand fra en 
eventuell holdeplass på Kalberg/Foss-Eikeland. 

Ålgårdbanens venner/For Jernbane mener det vil være en dårlig ide å bruke dette arealet permanent 
til formål som ikke støtter opp om økt bruk av Ålgårdbanen. Dersom det kun legges til rette for 
aktivitet som styrker trafikkgrunnlaget i liten eller ingen grad vil det være et bedre alternativ å 
beholde området som landbruksareal som i dagens situasjon. 

Jernbane er både energi- og arealeffektiv transport. Ålgårdbanens venner/For Jernbane vil derfor 
oppfordre Time kommune til å støtte opp om ny togtrafikk på Ålgårdbanen. Ny togtrafikk vil øke 
attraktiviteten til områder på Figgjo og i Gjesdal hvor det kan bygges ut uten konflikt med høyverdige 
landbruksarealer. Nye kollektivreisende på Ålgårdbanen vil også bruke Jærbanen sør og nord for 
Ganddal og gi et grunnlag for et bedre tilbud på denne strekningen 
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