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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. 1.1.2019. 

 

Planprogram kommuneplanens arealdel 2023-2040 

 

Stavanger kommunes hovednett for sykkel har de siste periodene blitt utvidet ved hver revisjon av 

kommuneplanen. Ambisiøse planmål blir realisert gjennom f. eks. Bymiljøpakken, mens andre planmål 

ikke har latt seg realisere i det hele tatt. Stavanger kommune har nylig gitt opp arbeidet med 

kommuneplanens hovedrute mellom Stokka og Tasta, mens f. eks. hovedrutene til/fra sentrum i 

Kongsgata, Muségata og Rogalandsgata er/blir opparbeidet uten sykkeltilrettelegging i overskuelig 

fremtid. 

 

I tillegg har vi fått nye kommunedeler i Stavanger kommune som ikke har sykkelforbindelse til andre 

kommunedeler eller til sentrum. Hovednett for sykkel er vel så viktig internt i kommunedeler som mellom 

kommunedeler. Det er på de korte og mellomlange reisene sykkel er det enkleste, raskeste, sunneste og 

mest miljøvennlige transportmiddelet. 

 

Deler av dagens sykkelnett er slik at det ikke fanger opp alle syklister. Spesielt langs bybåndsaksen er mye 

sykkeltilrettelegging gjort med smale sykkelfelt (opp til 1,5 m bredde, men ofte smalere), inntil kjørefelt 

med høy biltrafikk og tungtrafikk, Slike sykkelanlegg gir god fremkommelighet, men lite trygghet unntatt 

for de mest trafikkvante syklistene. 

 

Reisevaneundersøkelsen for Stavanger 2019 og nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/2019 viser at 

Stavanger i dag har en sykkelandel på 20% eller mer. Likevel blir 20% sykkelandel brukt som målsetning i 

mobilitetsplaner som følger med detaljreguleringsplaner i dag. Planer legges altså nå for å oppnå en 

sykkelandel som vi allerede har, mens vi i stedet burde sett videre mot nye målsetninger. 

 

På denne bakgrunnen har vi følgende forslag til planprogram for revidering av kommuneplanen: 

 

Under temaet “Relevante regionale planer og føringer” foreslår vi at Sykkelstrategi for Nord-Jæren tas inn 

som en regional plan som gir føringer for kommuneplanen. 

 

Under temaet “Bærekraftig transport og mobilitet” foreslår vi at følgende oppgaver tas inn i 

planarbeidet: 

 

● revidere målsetning om reisemiddelfordeling basert på siste tilgjengelige data, som f. eks. 

reisevaneundersøkelser fra 2018 og 2019 

● revidere hovednett for sykkel, med målsetning å resultere i et oppdatert hovednett som dekker 

alle kommunedeler, er egnet for sykkeltilrettelegging, er gjennomførbart og oppfyller 

anbefalingene for tetthet i hovednettet 

● revidere bestemmelser for sykkelanlegg, med målsetning å gi gode verktøy til å styre utviklingen 

av hovednett og bydelsnett for sykkel i detaljplanprosessene slik at sykkelnettet er attraktivt for 

alle (8-80) 

● tydeliggjøre hvor planlagt mobilitetsstrategi står juridisk sammenlignet med plankart og 

bestemmelser 
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I tillegg foreslår vi følgende til utredning: 

 

● sykkel som miljøvennlig og trafikksikker form for varetransport i sentrumsområder 

 

 

 

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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