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Stavanger, 9. mai, 2014

Innspill til plan nr. 2439: Reguleringsplan Sykkelstamveg, delstrekning Sørmarka til
kommunegrensen, Hinna bydel
Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland (FNF) viser til tidligere høringsuttalelse som vi sendte til plan
nr. 2507: Reguleringsplan Sykkelstamveg, delstrekning Schancheholen til Sørmarka innenfor Hillevåg
bydel. Kommentarene vi hadde til den strekningen gjelder i stor grad også for plan 2439, Sørmarka til
kommunegrensen. Vi legger derfor ved tidligere uttalelse som en del av denne høringsuttalelsen. Flere
tema vil også gjelde for hele sykkelstamvegen inklusiv strekningene i Sandnes.
FNF er bekymret for det stadige presset på naturområdene i kommunene. Nærområder som Sørmarka
er spesielt viktige for folkehelsen og en levelig og sunn by. Vi mener at langsiktige mål og strategier for
Sørmarka bør komme på plass før endelige avgjørelser tas for denne delen av traseen. En eventuell
utvidelse av motorveien til seks felt vil være en svært viktig del av en plan for Sørmarka. Vi foreslår
utredelse av et grønt lokk over motorveien som erstatningsområde for tapte areal og som en mulighet
til å utforme nye grøntområder for en voksende befolkning.
Vi håper at Statens vegvesen kan inkludere mulige scenarier for en grønn kulvert i Sørmarka allerede
nå. Vi vil svært gjerne bidra med kunnskap om naturen og tilrettelegging for aktivitet og
naturopplevelse tidlig i planprosessen og ser fram til å høre fra kommunen.
Med vennlig hilsen
for FNF Stavanger
Emily Halvorsen (sign.)
Koordinator
Vedlegg: Høringsuttalelse
Kopi:
Statens vegvesen Region vest
Rogaland Fylkeskommune v. Regionalplanavd.
Sandnes kommune
FNF Stavanger faglige råd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene ca.
50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid. 19 er med: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening,
Norges Jeger og Fiskerforbund–Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere,
Haugaland KFUK-KUFM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd.,
Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb,
Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og
Vest. FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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