
STAVANGER KOMMUNE 

Agenda 

■ Innledning og status 

■ Sykkelparkering i sentrum 

■ Gobike/Bysykkel 

■ Hva mener velgerne? 

■ Orienteringssaker 

■ Bygge bedre traseer 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Gobike/Bysykkel 



STAVANGER KOMMUNE 

Vi vet mye om hva de som 

sykler i dag synes og mener… 
■ Rapporten er laget av Syklistenes Landsforening 

■ Den er gjennomført i 2008, 2010 og 2012 

Stavanger 



STAVANGER KOMMUNE 

Rutebeskrivelser 
■ 33% av de 66% som aldri sykler og som har sykkel 

(75%), vil sykle om vi har gode sykkeltraseer… 

■ Vi har ikke fokus på hovedruter i Vegvesenets 

forstand. 

■ Vi har ikke fokus på hovedruter i Kommunens 

forstand 

■ Vi har fokus på strekninger som folk sykler. 

■ Rutebeskrivelser på nett 

■ Guidede turer i regi av Stavanger Kommune og 

Sykkelløftet 

■ Vi inviterer via nettverket til Sykkelløftet 

■ Vi møtes kl 07:00 og tar med de som møter fra A til 

B i ca 15 km/t. 

■ Eksempel 



STAVANGER KOMMUNE 

Rutebeskrivelser 

 

Rute Avstand Høydemeter Tid Energi Rute 

Tasta – Forus (Sti***) 10,0 km 0 30 min 2,0 w/kg Link 

Sola sentrum – Tananger (Sti***) 5,9 km 8 16 min 2,0 w/kg Link 

Tananger – Tjensvollskrysset (Sti***)  11,0 km  27 34 min  2,0 w/kg   

Sentrum – Randaberg           

Tasta – Uis (Tung rute*) 3,0 w/kg 

Tasta – Uis (Lett rute*) 

http://connect.garmin.com/course/5934469
http://connect.garmin.com/course/5934469


STAVANGER KOMMUNE 

Vedlikehold av sykkelnettet 

■ Vi har gjennomført beskjæring av planter i 

hovedrutene 

■ Vi har utbedret mindre feil i hovedrutene 

■ Dette skal inngå i den daglige drift, men inntil videre 

overvåker vi ukentlig fremdriften 

■ VOF-app 

■ Brukerne kan registrere feil og  

mangler direkte på stedet. 
■ http://geminimeldingweb.stavanger.kommune.no/gmiweb.meld.mobil/General/Default.aspx 

http://geminimeldingweb.stavanger.kommune.no/gmiweb.meld.mobil/General/Default.aspx


STAVANGER KOMMUNE 

Utbedring av sykkelnettet 
■ Sørmarksruta: 

■ Vi har asfaltert midlertidig rute gjennom 

Sørmarka 

■ Vi har asfaltert Asser Jåttensvei 

■ Vi har inkludert kollektivbrua over motorveien i 

Sørmarksruta. 

■ [Klikk for å vise film] 



STAVANGER KOMMUNE 

Skilting 

■ Skiltingen i hovedrutene er for dårlig! 

■ Vi har startet med fokus på Sørmarksruta. 

■ Skiltplan er utarbeidet og er klar til bestilling. 

■ Vi har oppdatert skiltingen rundt anleggsområdet i 

Jåttåvågen (Gandsfjordruta). Syklistene har fått 

egen vei uten kryssende trafikk. 

■ Hvis hensyn – skilt: 

■ Settes opp utsatte steder i hovedrutene? 

■ Hva med merking direkte i veien? 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Informasjonstiltak 

■ Hovedrutene er lagt inn i Google Maps 

■ Asfalteringen av strekningene i Sørmarksruta er 

lansert og godt mottatt på Facebook og 

Syklingensvenner.no 

■ NRK Rogaland hadde en sak 

■ Aftenbladet hadde noen artikler 

■ Sørmarksruta Google Maps: 

■ 3 825 besøk fra 1/7 til og med  

23/9. 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=210865533034485064846.0004e01cb0cd617086729&msa=0&ll=58.944873,5.726624&spn=0.118485,0.299721


STAVANGER KOMMUNE 

■ Sykkelparkeringen på 
Jernbanelokket er åpnet, men 
har foreløpig få brukere. 
(Annonse i Aftenbladet i går) 

■ Innendørs sykkelparkering 
ved konserthuset er klar, men 
er foreløpig dårlig skiltet. 

■ Vi legger ut anbud på Doffin 
denne uken for innkjøp av 
flere (4 stk) 
sykkelparkeringer. 

■ Vedlikehold sykkelparkering? 

Sykkelparkering 
7 august 2013 

Jorenholmen 7 august 2013 
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STAVANGER KOMMUNE 

Sykkeltellere 

■ For å måle effekten av tiltakene vi iverksetter, er vi 
avhengige av flere sykkeltellere. 

■ Hvis vi får en teller i hver hovedrute, vil vi i tillegg til å 
rapportere fremgang kunne prioritere f eks måking/feiing 
på en bedre måte. Vi kan da starte med de rutene med 
størst trafikk. 

■ Det vil koste rundt en million å få 10 tellere på plass. 

■ Vi vil da kunne ha en hovedsøyle som viser data fra 
hvert tellepunkt 

■ Kan stå ved starten av motorveien/stamveien? 

■ Det kommer egen sak på dette. 

Kl 09:30 Kl 16:10 

Malmö 



STAVANGER KOMMUNE 

Møllebukta 1/7-25/9 
34 660 sørover 

36 085 nordover 


