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Innspill til Plan 2619, Åsen næringsområde 

 

Syklistenes Landsforening (SLF) er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. SLF ønsker at flest 

mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen – som fremkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og 

som kilde til opplevelser og bedre helse. SLF har på landsbasis ca. 10 000 medlemmer. Lokallaget på 

Nord-Jæren og Ryfylke har ca. 500 medlemmer pr. 1.1.2018. 

 

Plan 2619 legger til grunn vesentlig økning i gang- og sykkelandel. I tillegg er deler av sykkelveien en 

hovedsykkelrute. Det må derfor ventes stor trafikk av gående og syklende og det må legges opp til gode 

løsninger for disse. 

 

Området har en av de viktigste sykkeltraséene i denne bydelen. Ullandhaug ungdomskole og Auglend 

barneskole ligger i området. Det må legges klare føringer og tydelig prioritert for de myke trafikantene. 

Det er mye biltrafikk inn og ut av området (spesielt om morgenen når barn er på vei til skole) og en må ta 

tilstrekkelig hensyn til økt sykkeltrafikk når bomringen og sykkelstamvegen åpner om kort tid. 

 

Kryss mellom o_S3 og o_S4 er ikke en god løsning for syklende. Krysset legger opp til blanding av gående, 

syklende og andre kjørende på kjørevei pga. speilvending av sykkelveg med fortau. 90-graders vending før 

kryssing av Haugåsstubben gjør at syklende fra nord/vest ikke kan se kjørende på Haugåsstubben før 

kryssing. Krysset bør tegnes på ny slik at sykkelvei med fortau gis forkjørsrett og kryssing skjer uten 

90-graders vending like før kryssing. Kryssing for syklende i gangfelt bør eksplisitt utelukkes som løsning. 

 

Avkjørsel fra KB2 ser ut til å være feilplassert på kartet. Avkjørselen går ut i sykkelvei m/ fortau, som er 

skilt fra Haugåsstubben med grøntareal. Vi legger til grunn at det ikke planlegges med å bruke sykkelvei 

som adkomst til KB2. Planen må rettes dersom dette er en feil, og dersom dette var med hensikt må 

planen endres til å ikke legge opp til å bruke sykkelvei som adkomst til KB2. 

 

Undergangen mellom o_GS3 og o_GS4 er problematisk i dag. Merket sykkelvei ligger i innersving med for 

dårlig sikt, spesielt i nordgående retning. Planen bør legge til rette for at o_GS4 skal trekkes sørover for å 

skape en rett strekning gjennom undergangen. 

 

f_KV5 bærer preg av å være avkjørsel til noen få eiendommer. Øvrige krysningspunkter på strekningen er 

avkjørsler. f_KV5 bryter med det øvrige trafikkmønsteret og vi kan ikke se noen tungveiende grunner til at 

f_KV5 skal ha forkjørsrett. f_KV5 bør endres til avkjørsel, alternativt bør o_S5/o_S6 forkjørsreguleres over 

f_KV5.  

 

Avkjørsel til KB12 er i planen i det vesentlige lik som i dagens situasjon. Denne avkjørselen er 

problematisk allerede i dag pga. sikt og kryssing med dårlig vinkel og ser ikke ut til å bli bedre. 

Fartsdempende tiltak bør settes inn for kjørende som krysser o_S6 og det må kommuniseres tydeligere til 

kjørende at sykkelveien har forkjørsrett. 

 

Siktforholdene må sikres -- planen må vise regulert sikt til alle avkjørsler. Det er ikke sikkert for gående 

og syklende å planlegge med at bilister skal ta tilstrekkelig hensyn til vikeplikten. 

 

Sykkelfelt i Auglendsdalen vises i sør som avsluttet rett inn i eksisterende grøntareale. Planområdet må 

enten utvides sørover til rundkjøringen slik at sykkelfeltene kan avsluttes i rundkjøringen, eller 

sykkelfeltene må avsluttes på en bedre måte innenfor planområdet, med tydelig skilting og merking. 
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Praksisen med syklende varsles om at sykkelfeltet opphører ved at merkingen forsvinner er ikke holdbar 

fra et trafikksikkerhetssynspunkt. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Jens Glad Balchen 

Leder, SLF Nord-Jæren og Ryfylke 

e-post: nord-jaren@syklistene.no 

Telefon: 926 32 579 
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