Forum for Natur og Friluftsliv - Rogaland
Pb. 441, 4002 Stavanger
Besøksadr: Sandvigå 24
Koordinator: Emily Halvorsen
Telefon: 468 50 786
E-post: rogaland@fnf-nett.no
www.fnf-nett.no/rogaland

Stavanger kommune, Kultur og byutvikling
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
Sandnes kommune, Byplansjefen
postmottak@sandnes.kommune.no

Stavanger, 01.09.2011

Høringsuttalelse til kommunedelplaner for sykkelstamveg på Nord-Jæren Sandnes Plan nr. 2010118 og Stavanger Plan 128K
Sykkelstamvegen er et spennende og framtidsrettet prosjekt som kan lokke mange over fra bil til
sykkel. Den vil åpne muligheten for aktivitet ute til nye målgrupper og dermed bidra til bedret
folkehelse. FNF-Rogaland støtter sykkelstamvegen under forutsetning av at en velger løsningen med
tunnel gjennom Auglendshøyden.
Den alternative løsningen gjennom Sørmarka går vi i mot. I likhet med konsekvensutrednigen ser vi
denne som svært konfliktfylt spesielt mht. tapt areal men også fordi den vil dele hele turområdet i to.
Sørmarka har allerede et svært begrenset areal, og ethvert inngrep i dette anser vi som problematisk.
Ikke minst står Sørmarka i en særstilling når det gjelder naturlige tur- og lekeområder for barn.
I Stavanger trenges flere og større grønne områder, ikke mindre.
Planforslaget legger også opp til flere små innhogg i friområder. På sikt bør disse erstattes.
Utbyggingen langs og i LNF områder kan føre til uheldige tekniske inngrep som vil forstyrre lokale
forekomster av sårbare og verdifulle arter. Vi ber derfor om at det tas særlig hensyn til kjente
naturverdier og at kartlegging foretas der en ikke har tilstrekkelig kunnskap.
I planforslagene blir lite sagt om hvordan folk skal finne fram til sykkelstamveien. Denne ‘matingen’ fra
bydelene bør inngå som en del av sykkelstamvegplanene parallelt med kommunenes separate
sykkelstrategier. Det er viktig at turen fra ‘dør til dør’, eller nabolag til destinasjon, holder en
gjennomført god standard.

FNF-Rogaland er et felles interesseforum for organisasjoner som arbeider med natur og friluftsliv.
Forumet representerer på vegne av de frivillige organisasjonene ca. 45.000 medlemskap i Rogaland.
Disse er med: Stavanger Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland, Haugesund Turistforening,
Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Syklistenes landsforening Sør-Rogaland,
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Sørmarkas venner, Rogaland
Orienteringskrets, og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og Vest.
Side 1 av 2

Forum for
Natur og
Friluftsliv
Rogaland

Natur- og friluftslivsorganisasjonene har mange erfarne og entusiastiske hverdagssyklister som gjerne
bidrar i diskusjonen av videre tilrettelegging for sykkel på Nord-Jæren.

Med vennlig hilsen
for Arbeidsutvalget i FNF-Rogaland

Emily L. Halvorsen
Koordinator

Kopi:
FNF-Rogaland Arbeidsutvalg
Statens vegvesen Region vest v/Bjørn Åmdal
Rogaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland
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