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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. 

 

Vår formålsparagraf er å arbeide for å fremme sykling i Norge og sykkel som transportmiddel. Gjennom 

økt sykling jobber vi for positive effekter for folkehelse, miljø og trafikkavvikling, og bidrar til utvikling av 

mer tilgjengelige, attraktive og trygge byrom for alle aldersgrupper. 

 

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

 

Arbeidet med områdeplan for Madla-Revheim (plan 2424) startet i 2012, og selv om endelig vedtak ble fattet i 2018, er 
underlaget for planen ikke revidert. Fremdeles ligger reisevaneundersøkelsen fra 2012 i bunn for transportanalyse og 
mobilitetsplan. Dette er videreført i forslag til plan 2693, slik at detaljreguleringen baserer seg på utdatert 
reisevaneinformasjon. 
 
Planen legger til grunn en sykkelandel på 8% og en målsetning om en dobling i fremtiden. Dagens RVU (Stavanger 
kommune, 2019) viser en sykkelandel på ca. 20% og må enda høyere for å nå nullvekstmålet. Planforslaget legger til 
grunn 16%. Tilsvarende for bilandel er vi på ca. 40% og må enda lavere for å nå nullvekstmålet. Likevel opererer planen 
med 40% bilandel. 
 

“Transportbehovet skal minimaliseres og området skal utvikles slik at flest mulig reiser skal kunne gjøres med 
kollektivtransport, sykkel og til fots.” 
 
Som grunnlag for utvikling av nye boligområder i Stavanger kommune må listen legges høyere enn status quo. Vi 
foreslår en målsetning om reisemiddelfordeling på 25% bil, 25% sykkel, 25% kollektiv og 25% gange. Planforslaget må 
inneholde tiltak som bygger opp om dette. 
 
Barnehagen i området er tilrettelagt for bilkjøring med kjørevei til døra og egen ventesone for av- og påstigning. Samtidig 
fremheves det at hele utbyggingsområdet ligger slik til at innbyggerne vil ha barnehage innenfor kort gang- eller 
sykkelavstand. Da gir det ingen mening å tilrettelegge den nye barnehagen i delområdet for bilkjøring. Beregnet (og 
tilrettelagt) biltrafikk til barnehagen utgjør 10% av biltrafikken i området. Vi foreslår at barnehagen etableres uten hente- 
og leveringssone og begrenset parkering for ansatte i fellesanlegg som beskrevet under.. 
 
Et nytt boligområdet er dette en perfekt anledning til å gå i front av utviklingen og tiltrekke seg de innbyggerne som setter 
pris på nye mobilitetsløsninger og bilfrie bomijø. Parkeringsdekning er mest effektive virkemiddelet for å regulere 
biltrafikk, og det eneste sterke virkemiddelet som er tilgjengelig politisk etter reforhandling av byvekstavtalen. 
Parkeringsdekning på 1,2 bilplasser pr bolig er helt overflødig kombinert med bildelingsordning og høy kollektiv-, sykkel- 
og gangtilgjengelighet. I følge mobiltetsanalysen kan bildelingsordning erstatte 6-10 privatbiler. Hele planen legger opp 
til stor grad av gange, sykkel- og kollektivbruk. Det skal motsvares i en tilsvarende reduksjon i antall 
bilparkeringsplasser, men dette er ikke gjort. Fremdeles brukes den generelle parkeringsnormen fra kommuneplanen. 
Planen må omarbeides slik at den skalerer ned bilparkeringen tilsvarende effekten av bildelingsordning og økt gange-, 
sykkel- og kollektivandel. 
 
Bilparkering er foreslått i fellesanlegg under bakken. Alle anleggene er planlagt direkte under boligene, og to av disse 
anleggene skal ha innkjørsel sentralt i området. Dette er en veldig god tilrettelegging for bilkjøring helt frem til boligen, 
noe som krever punktering av det planlagte bilfrie boligområdet. Ved å heller legge (reduserte) parkeringsanlegg i 
randsonen, evt. legge adkomst til parkeringsanlegg i randsonen, vil en opprettholde målsetningen om bilfritt bomiljø. 
 
Mobilitetspunktet i sentrum av boligområdet er for bildeling. Områdeplanen sier at slik mobilitetspunkt fortrinnsvis skal 
legges i tilknytning til holdeplass for kollektivtransport, evt. nært hovedveiene i randsonen av området. Å plassere det i 
sentrum av boligområdet har samme negative effekt på bomiljøet som plasseringen av parkeringsanlegg. Bildelingen 
kan med fordel flyttes til randsonen. 
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Det er en tilsynelatende motsetning i plandokumentet mellom at alle gater i området skal utformes som gatetun (unntatt 
nevnte hovedadkomst til barnehagelevering og mobiltetspunkt som punkterer det bilfrie området) og en utredning av 
potensialet for bruk av “shared space” (gater uten prioritering mellom trafikantgruppene). Disse to er ikke det samme og 
kan ikke brukes på samme arealet, men i planforslaget som foreligger, ser det ut som at begge deler skal eksistere på 
samme sted. I tillegg diskuteres det bruk av “shared space” med “kjørebane”, som vanskelig kan fremstå som noe annet 
enn en vanlig vei. Alle gater må utformes som gatetun, uten bruk av “shared space”-løsninger, og gjerne med forbud mot 
motorkjøretøy med unntak for nødvendig vare- og syketransport. 
 
Området er universelt utformet, men adkomsten til området er en stigning på 5%-7%, som er langt utenfor krav til 
universell utformingen, og også svært negativ for sykkeltilgjengelighet. Det er som å bygge bolig uten dørstokker og lage 
trapp opp til hoveddøra. Adkomsten må omarbeides til å ha stigning på maks 3% for at dette skal være god 
tilrettelegging. 
 
Kompani Linges vei blir hovedadkomst til dette delområdet og flere andre delområder, samt gjennomgående vei 
nord-sør. Dette vil være hovedvei for syklende til og fra hovedveien Revheimsveien og sentrum. Langs hele Kompani 
Linges vei må det bygges fullverdig og separert gang- og sykkelløsning i form av sykkelvei med fortau for å sikre god 
fremkommelighet og sikkerhet. 
 
Sykkelparkering skal følge Stavanger kommunes parkeringsnorm. Det er bra. Planforslaget legger seg på minstekravet i 
parkeringsnormen med 3 plasser pr bolig. Det er ikke så bra. En må forvente en god del familier i et slikt felt, hvor hver 
person i familien skal ha egen sykkel. 3 parkeringsplasser pr bolig er for lavt, spesielt når 2 av 3 plasser er tenkt på egen 
eiendom og ikke i fellesanlegg, hvor kapasiteten kan utnyttes bedre. Planforslaget må heller legge opp til 4 
parkeringsplasser pr bolig. Parkeringsnormen har krav om at alle parkeringsplasser skal være under tak og låst; 
planforslaget må vise hvordan dette er løst for plassene som er planlagt på egen eiendom. 
 

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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