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Kopi : . 

 

 

SV: 17/00461-52 - Figgjo skole - gang- og sykkelsti til skolen 
 

Bakgrunn 

Sandnes Eiendomsselskap KF er bedt om tilbakemelding på sak 27/17 og spørsmål fra Bystyret ang. 

Figgjo skole og passasje over jernbane.  

Forslag/vedtak DATO Ansvarlig  

Figgjo skole – gang- og sykkelsti til ned skolen 

I bystyrets møte 19.06.2017, forbindelse med behandling av 

orienteringssak 27/17 – Plan 2014114 Figgjo skole – tilbakemelding 

på vedtak i forbindelse med saken – fremmet Inger Lise Erga (Frp) på 

vegne av Frp og Ap følgende forslag: 

I forbindelse til saken bes det om mulighet for å legge dekke 

over jernbanespor slik at det blir passasje til tiltenkt gang- og 

sykkelsti ned til skolen. 

Fellesforslaget fremsatt av Erga ble vedtatt med 46 mot 3 stemmer 

(Sp, SV). 

 

 

19.06.17 Ekspedert til rådmannen 

med kopi Sidsel Haugen 

22.06.2017 –  

dok. 17/00461-52 

 

Opplysninger 

Det henvises til informasjon i orienteringssak 27/17 ang. utredning av gang- og sykkelstiløsninger og 

krysninger av jernbanespor. Det henvises også til befaring med Planutvalget i reguleringsfasen der 

ulike løsninger for krysning av jernbanespor ble gjennomgått.  

I reguleringsbestemmelsene for plan 2014114 §3.5 Trafikale forhold står det:   

«…Det skal opparbeides gangadkomst, sykkelparkering og gangvei internt på skoletomta i hjørnet 

mot Figgjo stasjon. Gangveien skal være koblet sammen med Figvedveien, med punktbelysning der 
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gangveien møter veien. Det skal sikres at det opparbeides trafikksikker løsning i overgangen fra 

Figvedveien til stasjonsområdet og videre til skoletomten…» 

Bane NOR står som eier av tomten det bes om vurdering av mulighet for å legge dekke over 

jernbanespor slik at det blir passasje til tiltenkt gang- og sykkelsti.  

Ålgårdsbanens venner har en avtale med Bane NOR om å drive med dresinkjøring på strekningen 

Figgjo – Ålgård. Vi kan ikke etabler et dekke over jernbanesporene for en gang- og sykkelsti som 

vil bli et hinder for denne driften, men gang- og sykkelstien plasseres slik at det kan benyttes 

eksisterende passasje over jernbanespor ved Figgjo stasjon som er vist i ortofoto under. Sandnes 

kommune har også kjøpt eiendom gnr. 29 bnr. 13 som muliggjør bedre løsning for gang- og 

sykkelstitrasse mellom nye Figgjo skole og Figgjo stasjon.  

 

Gang- og sykkelvei som går fra skolen til Figgjo stasjon er vist i utomhusplan i vedlegg 1. 

 

 

27. februar 2019 

Ingunn O. Bjerkelo 

 

 

Vedlegg 1  LP-3242-11 Utomhusplan Figgjo skole 
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