
Årsmelding 2020, SLF Nord-Jæren og Ryfylke 
Forrige årsmøte ble avholdt 3. mars 2020 på Sølvberget kulturhus, Stavanger. 

Styret 

Styret i perioden har bestått av: 

Leder: Jens Glad Balchen 

Styremedlemmer: Andreas Kirkhaug, Stian Wiig Johannessen, Jan Ivar Nøland, Federico 
Juarez Perales 

Varamedlemmer: Torbjørn Hinna Vangsnes og Astrid Vevle 

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden. 

Drift 

Lokallaget har en liten administrasjon og minimale driftskostnader. Regnskapet for 2020 og 
budsjettforslaget for 2021 reflekterer dette. Styrets vurdering er at driften i lokallaget er 
forsvarlig mht til aktivitetsnivå og økonomi. 

Fusjon med lokallaget på Sør-Jæren 

På høsten 2020 ble det klart at lokallaget på Sør-Jæren ville vedta å ikke fortsette driften 
som selvstendig lokallag. Det ble derfor gjort likelydende vedtak på årsmøter i de to 
lokallagene om å fusjonere, slik at man er tilbake til samme organisering som før 2016. 
Lokallaget omfatter nå kommuner fra Suldal i nord til Sokndal i sør og Kvitsøy i vest.  

Lokallaget på Haugalandet er for tiden ikke aktivt, men ønsker å bestå slik det er. 

Aktiviteter og aksjoner 

På grunn av de mange og omfattende smitteverntiltakene, har noen planlagte aktiviteter 
måtte utgå og andre har blitt endret. 

Lastesykler 

Vi disponerer tre lastesykler – en med el-motor og to uten. Disse brukes til arrangementer og 
aksjoner, samtidig som de er tilgjengelige for lokallagets medlemmer ved eventuelle behov 
som kanskje ikke rettferdiggjør eget innkjøp av lastesykkel. Lastesyklene står i 
parkeringshuset ved konserthuset/hos Jens. Kontakt Andreas/Jens for nøkkel. 

Den ene lastesykkelen ble stjålet i januar 2021, men med forsikringsoppgjøret har vi kunnet 
kjøpe en ny, nesten helt lik sykkel. 



Klisterfri påske-kampanje 

Vi deltok i den nasjonale klisterfri påske-kampanjen som oppfordret folk til å sykle i 
lokalmiljøet i påskeferien. Et rebusløp ble satt opp med poster på forskjellige steder i 
regionen, og de som deltok og sendte inn svar på oppgavene kunne vinne blant annet 
elsykkel. 

Utdeling av lykter 

Stavanger kommune arrangerte mobilt sykkelverksted på forskjellige steder i kommunen i 
april. Vi ble med på tre forskjellige dager og delte ut sykkellykter og vervet medlemmer. 

Den europeiske mobilitetsuka 

Stavanger kommune valgte å avlyse Miljøsøndag i september pga. smittevern, og satset i 
stedet på små, adskilte arrangement gjennom hele den tilsvarende uka som er den 
europeiske mobilitetsuka. 

Vi gjennomførte tre dagers sykkelkurs for voksne, som ble en suksess med mange fornøyde 
deltagere. Sekretariatet gav oss på forhånd sykkelinstruktørkurs, slik at vi var godt rustet til 
oppgaven. Fire stykker lærte å sykle og en fikk også med seg en sykkel som ble donert til 
kurset med beskjed om at den ikke skulle leveres tilbake. Blant deltagerne var det mye 
utenlandske studenter som hadde fått vite om kurset via Facebook. 

I tillegg gjennomførte vi tre dager med utdeling av sykkellykter og medlemsverving på 
Stavanger kommunes sykkelverksted og to dager med politikerbefaringer i utfordrende 
områder. 



 

Brosjyrer ute hos sykkelbutikker og andre offentlige steder 

Vi har fått laget flotte informasjons- og vervebrosjyrer som vi har satt ut hos butikker og 
andre offentlige steder i Stavanger. Her forteller vi hva SLF gjør og hvordan syklister kan 
påvirke tilrettelegging og politikk. Dersom dette blir en suksess, fortsetter vi å sette ut 
brosjyrer på andre steder i regionen. 



 

 

Deltagelse på diverse lokale møter 

Pga. smittevern har møtevirksomheten vært minimal. Vi har likevel deltatt på noen møter. 
 

- Forum for natur og friluftsliv i Rogaland, årsmøte, januar 2020 
- Befaringer med Stavanger kommune i Peder Klows gate, mai 2020 
- Befaringer med Stavanger kommune i Randabergveien, august 2020 
- Åpning av Sykkelstamveien september 2020 
- Frokostseminar hos Rogaland fylkeskommune om sykkelsamarbeidet mellom 

fylkeskommunen, kommunene, Kolumbus og SLF, september 2020 
 
Kampanje for bedre forhold rundt anleggsområder 

 
Gjennom året har vi hatt fokus på å gi tilbakemelding til kommuner på dårlig tilrettelegging 
rundt anleggsområder. Stavanger kommune har på tilbakemelding fra oss opprettet en egen 
kategori for dette i VOF (Sykkel - Skader, feil annet - Hindring ved anleggsområde) og vi har 
rapportert inn et titalls forskjellige anleggsområder med dårlig tilrettelegging. Noen av disse 
har blitt utbedret etter tilbakemelding, men for mange forblir bare dårlige. 
 



Vi har vært i møte med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune om tilrettelegging 
rundt bygging av bussveien fra Gausel til Forus og gitt innspill til dette. 
 

 

Grønn transportkorridor 

Vårt innspill til overordnet omdisponering av areal fra bil til gange og sykkel er å gjøre om 
gamle E-39 gjennom Stavanger til en grønn korridor for gående og syklende. I 2020 har vi 
jobbet med andre interesseorganisasjoner for å få støtte til tiltaket. I tillegg har vi fått til at 
Rogaland fylkeskommune som fremtidig veieier og tiltakshaver gjør trafikktellinger under 
stengingen av Byhaugtunnelen, slik at en kan avdekke evt. problemer ved permanent 
stenging. 

Se https://gronntk.no/ for mer informasjon om prosjektet. 

Medlemsturer 

Pga. covid-19 har vi ikke kunnet gjennomføre de planlagt medlemssykkelturene med sosiale 
aktiviteter som var planlagt. 

Politisk medvirkning 

Plansaker 

Gjennom året har vi behandlet 32 plansaker hvor vi har levert høringssvar og fulgt opp 
saksbehandling. Sakene fordeler seg på 22 i Stavanger, 5 i Sandnes, 2 i Sola, 3 fra 
Rogaland fylkeskommune, 1 fra Statens vegvesen og 1 fra Bane NOR. Informasjon og 
status blir fortløpende lagt ut på Trello og i sosiale medier. Dette arbeidet er et fokusområde 
for styret og krever mye innsats.. 

https://gronntk.no/


Høringsliste 
 

Nasjonal transportplan - Rogaland Rogaland 

Plan 2693 - Detaljregulering for Madla Revheim, felt B2 og BT1 Stavanger 

Plan 201925 Hoveveien 19 Sandnes 

Plan 1381E - planendring - gatebruksplan for Kongsgata Stavanger 

Trafikksikkerhet med Siffen Stavanger 

Plan 2499P Paradis sør Stavanger 

Plan 2678 - detaljregulering for Randabergveien 5 Stavanger 

Plan 2723, Detaljregulering for Lervig brannstasjon Stavanger 

Plan 2674 - Fv. 510 Diagonalen, kollektivtrasé Ullandhaug-Jåttå Stavanger 

Plan 201926 Somaveien 1 Sandnes 

Plan 2705 Detaljregulering for Vikingtomten Stavanger 

Plan 2722 Detaljreguleringsplan for del av Dusavik II Stavanger 

Plan 2517 - Reguleringsplan for krysset mellom Madlaveien og Regimentveien Stavanger 

Bymiljøpakke-prosjekt: Sandviksveien Stavanger 

Bymiljøpakke-prosjekt: Hannasdalsgate Stavanger 

Plan 2740 Detaljregulering for Gulaksveien 3-4 Stavanger 

Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024 Rogaland 

Stavanger kommuneplan 2023-2040 - arealdelen - planprogram Stavanger 

Plan 0606 Detaljregulering for Joa kolonihager Sola 

Regionalplan for Jæren 2050 Rogaland 

Sandnes kommuneplan 2023-2038 - planprogram Sandnes 

Plan 2015108 Sykkelstamveg Smeaheia-Oalsgata - endring Sandnes 

Plan 0617, Tananger sentrum – felt A1 - Kultursenter Sola 

Forslag til endring i skiltforskriften – nytt vegoppmerkingssymbol for sykkeltrafikk 
(sharrows) SVV 

Plan 2713 Ny barnehage på Teknikken Stavanger 

Dobbeltspor Sandnes - Nærbø - planprogram Bane NOR 

Plan 2728 Områdeplan for Bekkefaret Stavanger 

Endring av plan 88109 og 2012102 - endring av sykkelstamveien ved "Firkanten" 
kulvert på Lura Sandnes 

Plan 2480 Deler av Forus øst Stavanger 

Trafikksikkerhetsplan Stavanger Stavanger 

Plan 2691 Sørmarka idrettspark Stavanger 

Plan 2731 Områderegulering for Hillevåg Stavanger 

Plan 2758 Vaulen skole Stavanger 



 
Gjennomslag 
 
I prosjektet Bussveien Stasjonsveien - Gauselvågen fikk vi gjennom en rekke endringer på 
planen i høringsrundene og deretter ytterligere gjennomslag i politisk behandling. 

 
Prosjektet Bussveien langs Diagonalen ble vedtatt med flere endringer fra våre innspill. Vi 
fikk gjennomslag for ca halvparten av våre forslag. 
 
I plan for Kongsgata ble det vedtatt i kommunedelsutvalget at gata må tas ut av hovednett 
for sykkel med mindre det kan tilrettelegges bedre enn planen legger opp til. Dette er i tråd 
med vår innstilling til planen. 
 
For byggingen av Bussveien har vi gjennom møter med fylkeskommunen fått innprentet litt 
bedre forståelse for tilrettelegging for syklende og noen konkrete forbedringer. 
 
Stengingen av Byhaugtunnelen for arbeid har gjort at trafikksituasjonen nå er lik slik den 
kunne vært med Grønn transportkorridor. Fylkeskommunen gjennomfører trafikktellinger for 
å sammenligne før- og etter-situasjonene slik at vi får vite hva konsekvensene er. Det gjør 
det enklere for oss å jobbe for permanent stenging. 
 
Samhandling 

Valget i 2019 skapte nye politiske konstellasjoner og introduserte nye politikere i 
kommunestyrene. I tillegg ble store deler av Statens vegvesen og fylkeskommunene endret i 
regionreformen og ansvarsoverdragelsen det medførte. I 2020 har det derfor vært viktig å 
etablere nye kontakter i alle organisasjoner. 

Vi har fått god kontakt med politiske representanter i samferdselsutvalget i fylkeskommunen, 
som har gitt oss en veldig god kanal for våre innspill. Vi blir også rådspurt i saker som 
gjelder hele fylket pga. vår sykkelkompetanse. Dette kommer i tillegg til allerede god kontakt 
med den gamle (pre-2020) samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. 

Stavanger kommune har vi god kontakt med både politisk og administrativt gjennom flere 
politiske representanter og selvsagt Stavanger på sykkel. I Sandnes kommune skulle vi 
gjerne hatt flere strenger å spille på. 

Stavanger kommuneplan 2023-2040 - arealdelen Stavanger 



Rogaland fylkeskommune har invitert til dialog i 2021 om overordnet arealplanlegging i fylket 
med sikte på å få til en måte å bo og arbeide som fremmer sykling. 

Nasjonal sykkelkonferanse 2020 

Den nasjonale sykkelkonferansen ble våren 2020 utsatt til 2021 pga. 
smittevernsbegrensninger. Frem til dette hadde vi jobbet i flere måneder med planer for 
kampanjer og aktiviteter under sykkelkonferansen sammen med kommunene, 
fylkeskommunen og andre regionale sykkelaktører. 

Siste nytt er at sykkelkonferansen i Stavanger er helt avlyst. Sykkelkonferansen 2022 skal 
være på Hamar. 

Vi utforsker muligheten for å kunne ha en regional sykkelkonferanse høsten 2021. 

Fulltidsstilling i SLF Rogaland 

Pga. dårlige kommune- og fylkesøkonomi er samt covid-19 har vi ikke kunnet jobbe med 
dette i 2020. 

Samarbeid med andre lokale lag 

Sammen med andre lokallag har vi fulgt opp landsmøtet vedtak fra 2019 om endring av 
tilskudd til lokallag og tilgang til medlemsregister. Hovedstyrets gjennomføring av disse 
vedtakene har vært svak og vi har kjempet en lang kamp mot sekretariatet for å få fortgang i 
prosessen. Blant annet har vi totalt omskrevet bestemmelser for lokallagstilskudd og 
økonomiske retningslinjer fra lokallag som hovedstyret utformet og vedtok. Det har kulminert 
i at hovedstyret har satt ned en arbeidsgruppe som har arbeidet fra desember og utover med 
å komme frem til konkret gjennomføring av landsmøtet vedtak. Vi har vært representert i den 
arbeidsgruppen sammen med tre andre lokallag og jobber fremdeles med å få dette riktig. 

I tillegg har vi tatt initiativ til å omgjøre E-39 mellom Agder og Rogaland til sykkelvei i 
forbindelse med åpning av ny motorvei om noen år. De første strekningene som åpnes er i 
Agder og vi har derfor latt lokallagene i Mandal og Kristiansand, samt sekretariatet, ta 
føringen i starten. 

Handlingsplan 

Styret etablerte en handlingsplan i 2018 og er godt i gang med aktiviteter på alle områder. 
Det svakeste området er fremdeles organisasjonsarbeid, og dette ble ikke noe enklere i 
2020. Vervekampanjer og medlemsaktiviteter vil være viktig i 2021, spesielt i forbindelse 
med sammenslåingen av lokallagene på Nord-Jæren og Ryfylke og Sør-Jæren. 

Media 

Vi har hatt fire debattinnlegg i Aftenbladet i 2020 om 

● refleksbruk/synlighet i trafikken 
● Sykkelstamveien og kostnader 



● fjerning av hindre og flere snarveier 
● kutt i Bymiljøpakken/Sykkelstamveien 

I tillegg var det en fin sak om sykkelkursene under Mobilitetsuka. 

 

Vi har også vært på NRK Rogaland to ganger for å snakke om sykkeltilrettelegging og 
trafikksikkerhet. 



Webside/Facebookside/Twitter 

Vi har lagt innsats i å være synlige på Facebook og Twitter i 2020. Twitter og Facebook 
oppdateres hver for seg, men med manuell synkronisering i mellom. Vi opprettholder dette 
og publiserer fremdeles saksbehandlingslisten vår i Trello for offentlig deltagelse. Alle saker 
blir annonsert og alle som vil gi innspill, kan kommentere i sosiale medier, på Trello eller 
direkte i høringssvaret vårt. 

Medlemmer 

Vi hadde en nedgang i antall medlemmer tidlig i 2020, men klarte å verve nye medlemmer 
på kampanjedager under Mobilitetsuken slik at vi året under ett gikk i pluss, som ett av to 
lokallag nasjonalt. 

Økonomi 

Se egen sak for økonomi, regnskap og balanse. 

 

Styret for SLF Nord-Jæren og Ryfylke og Sør-Jæren, februar 2021. 


