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Innspill til Plan 2682 Christian Bjellands gate - tilrettelegging for 

sykkeltrase 

 

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. 

 

Christian Bjellands gate er en viktig forbindelse mellom de fremtidige sykkeltraséene i Randabergveien, 

Misjonsveien og Dusavikveien. Den går forbi to lokale målpunkter, Bergelands vgs og dagligvareforretning, 

i søndre ende, og ender i nord i næringsområde på Kalhammeren. I Bymiljøpakken er det satt opp 

bomstasjon like nord for de to målpunktene i sør. 

 

Tilrettelegging av Christian Bjellands gate for sykling bør legge opp til sikker og effektiv ferdsel mellom 

Misjonsveien/Randabergveien og Dusavikveien. Tosidig løsning med hevet sykkelfelt vil møte tilsvarende 

løsninger i Dusavikveien og Misjonsveien og gi en gjennomgående infrastruktur.  

 

Gateparkering på innsiden av sykkelfelt vil påvirke sikkerheten, fremkommeligheten og drifts- og 

vedlikeholdbarheten til sykkelfeltet. Hyppige bilkryssinger av sykkelfelt pga. parkering, fare for kollisjon 

ved åpning av dører, effektivt redusert sykkelfeltbredde pga. sikkerhetsavstand og vansker ved brøyting 

pga. parkerte biler vil redusere sykkelfeltenes funksjon. 

 

Det bør derfor ikke planlegges gateparkering på utsiden av sykkelfeltene, og dersom det likevel skal 

anlegges, må det være buffersone på minst 1 m mellom full bredde sykkelfelt og full bredde 

parkeringslomme. 

 

Det er viktig å tilrettelegge på målpunktene med god adkomst og parkering; ved dagligvareforretning 

spesielt for lokal trafikk med lastesykler eller sykler med tilhenger, og i næringsområde og på 

videregående skole for pendlere, slik at en får styrket sykkelruten som et attraktivt alternativ. I tillegg er 

Tastaveden og Byfjord skole målpunkter i periferien til Chr. Bjellands gate, hvor sykkeltrafikk fra 

Dusavikveien naturlig vil kunne ta Chr. Bjellands gate og deretter Sjøveien. 
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På grunn av bomstasjonen i søndre ende av Chr. Bjellands gate, vil en del biltrafikk fordele seg utover i 

lokalt gatenett mellom Dusavikveien og Randabergveien. Denne trafikken vil kunne gå i Sjøveien og skape 

økt biltrafikk forbi Tastaveden og Byfjord skole. Fordi Sjøveien er aktuell som naturlig sykkelrute ut av 

Chr. Bjellands gate mot skolene, og fordi Sjøveien risikerer økt biltrafikk som følge av Bymiljøpakken, 

foreslår vi at Sjøveien tas inn i planområdet og tilrettelegges som sykkeltrasé med enveisregulering eller 

forbud mot gjennomkjøring for motortrafikk. 

 

Videre planarbeid kan godt involvere elevråd el.l. på Bergeland vgs for å få innspill til 

sykkeltilrettelegging til dette målpunktet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Jens Glad Balchen 

Leder, SLF Nord-Jæren og Ryfylke 

e-post: nord-jaren@syklistene.no 
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