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Innspill til Transportkorridor Vest: Alternativ trasé (planid 2014003) 

 

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. 

 

Kyrkjeveien er skolevei for Goa skole og nylig opparbeidet/under opparbeiding med sykkelvei med fortau 

for å tilrettelegge for bedre forhold for syklende på strekningen. 

 

Alternativ trasé i plan 2014003 legger opp til bratt stigning i Kyrkjeveien og i adkomstveier mellom 

Kyrkjeveien og Transportkorridor vest. På gang- og sykkelveien er det to strekninger med 6,90% og 6,97% 

stigning; 7% er den maksimale stigningen som sykkelhåndboken legger til grunn på slike strekninger. 

Kyrkjevegen er allerede bratt, men dette tiltaket vil gjøre den enda brattere. Å legge seg helt opp til det 

maksimale vil virke veldig negativt for sykkeltrafikken og redusere den positive effekten man måtte ønske 

å oppnå av den allerede påbegynte tilretteleggingen. 

 

Planen viser ingen egnet kobling for syklende mellom Transportkorridor vest og Kvernevikveien mot 

Gabbas/Tasta. Den eneste mulige traséen er å sykle opp tidligere nevnte bakke på 6,97% stigning for 

deretter å kjøre ned bakke på 6,90% helning, eller vice versa. Øvrig trafikk er gitt god tilkobling til 

Kvernevikveien, mens sykkeltrafikken i praksis er sperret ute. Syklende som skal mellom Tasta og 

Kvernevik vil ha sterke incentiver til å heller sykle på flatt terreng i kjørefelt enn å benytte sykkelvei med 

kraftig og totalt unødvendig stigning. 

 

Vi foreslår at planen omarbeides til å ikke legge opp til ødeleggende stigninger og dårlige koblinger for 

syklende. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Jens Glad Balchen 

Leder, SLF Nord-Jæren og Ryfylke 
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