
Høringssvar kommune(del)planer Forus og Sola + Sykkelstrategi  

KKB  15.september 2018 s.1 

Kristin Keiserås Bakkane 
Røynebergvn. 105 
4052 Røyneberg 
kkb@bakkane.net  Forus/Sola, 15.september 2018 
 

 
TIL: 
Interkommunal kommunedelplan 
for Forus 
By- og samfunnsplanlegging,  
Postboks 8001,  
4068 Stavanger 
Postmottak.bos@stavanger. 
kommune.no  

Kommuneplan Sola kommune 
Sola kommune,  
Postboks 99,  
4097 Sola  
epost@sola.kommune.no  
 
og 

Sola kommune,  
Postboks 99,  
4097 Sola  
epost@sola.kommune.no  
 
mrk: Sykkelstrategi 

 
 

Høringssvar, høringssvar, høringssvar 

 
Dette er høringssvar i anledning to høringer med svarfrist i dag 15.sept.2018, og én med svarfrist 
01.okt.2018: De to første gjelder interkommunal kommunedelplan (IKDP) for Forus og kommune-
planen for Sola, og den siste gjelder Sola sin pågående høring av sykkelstrategi for kommunen.  
 
Jeg sender samme svar til alle, fordi mine innspill har relevans for begge kommune(del)planene så vel 
som for Sykkelstrategien. Den som imidlertid bare vil lese det som angår sykkelstrategien, skal gå rett 
til overskriften «Om Sykkelstrategier – og et synsbedrag» på s.5 samt «Epistler om sykkel» pkt.2 s.12. 
 

Ringvei: I navnet eller gavnet? 

Uttrykket ‘ringvei’ i planer som omhandler infrastruktur, er et slikt ord som får ansiktene til å nikke 
anerkjennende: Ringveier forstår man nytteverdien av. Men så er det at virkeligheten tar oss. Plan-
forslaget for IKDP Forus ønsker å stenge Åsenveien for alminnelig biltrafikk med sikte på å bli bussvei, 
men inneholder ingen erstatning for denne veiforbindelsen. Dette medfører at planen mangler 
sammenkopling av ringveien. Det er nesten så man mistenker at uttrykket er valgt mest som inn-
salgsoffensiv. 
 
Dersom Åsenveien blir stengt, måtte Kanalsletta (øverste gulmarkering i kartet under) overta som del 
av indre ringvei fra vest og innover mot Tvedtsenteret, hvis ringen skulle sluttes. Slik planlegges det 
imidlertid ikke, så ‘ringvei’ blir i beste fall en ønsketenkning. Alternativt må busstraseen for all del 
etableres parallelt med eksisterende vei, altså Åsenveien (nederste gulmarkering).  
 
Dette siste mener jeg er den klart beste løsningen; det flytter trafikk til utkanten av kjerneområdene, 
og er konseptuelt sett akkurat etter boka hva gjelder ringveier. Strengt tatt er vel også dette det har 
vært planlagt for i årevis allerede (?), gitt grunnarbeidet (steinsettingen) som allerede er gjort klart 
langsmed Åsenveien.  
 
Hva skal man ellers med en brutt ring? Og spesielt her, hvor det heller ikke finnes noe reelt alternativ 
for en YTRE ring som knytter det overordnede veinettet sammen også i vest. Tapere blir trafikken fra 
vest, altså Solabuen – og det til tross for at dette området faktisk også er en del av Sola kommune.  
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Figur 1:  Hentet fra Temakart for IKDP Forus, figur 19 fra ref. [5] 

 
Men også fra et mer nøytralt trafikkavviklingsmessig ståsted er stengningen lite ønskelig:  
 
Solasplittens avkjøring ved Norstone er mye brukt. Skal Forus fungere effektivt, må det foreligge en 
sammenkopling av veinettet forbi Tvedtsenteret og bort mot Norstone. Det vil generere mye ekstra 
interntrafikk dersom de trafikantene som skal til kjerneområdet ved Tvedtsenteret skal måtte ta hele 
‘ringveien’ i den andre retningen. Dette blir jo helt feil; da er veien en OM-vei, ikke en RING-vei. 
 
Alternativt får man økt belastning på en allerede høybelastet del av motorveien: Trafikantene som i 
dag kommer vestfra og skal for eksempel til Tvedtsenteret eller videre mot Forus Øst, blir tvunget til 
å legge veien via Solasplitten og ut på motorveien mot sør, for så å ta av igjen til Forusbeen straks 
etter. Og tilsvarende i motsatt retning.  
 
Kanskje er det først og fremst dette siste som blir resultatet, altså det bilistene vil foretrekke. Men to 
kilometer av motorveien vil i et slikt scenario i praksis fungere som ‘avlastning’ for nærtrafikk. 
 
Ingen av disse scenarioene kan man da vel ha noe ønske om? 
 

Sentral park – for hvem eller hva? 

Det sies i Interkommunal kommunedelplan for Forus at man ønsker å etablere et parkområde 
sentralt i reguleringsområdet. Imidlertid plasserer plankartene denne Sentralparken suboptimalt i 
forhold til argumentasjonen som ble lagt til grunn: At parken skal knytte to av kjerneområdene 
sammen.  
 
Jeg har ikke funnet kart som viser det samme som ble presentert på informasjonsmøte, men har 
markert plasseringen med gult i Figur 2 nedenfor.  
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Figur 2:  Plassering av Sentralparken: Gulmarkert område ifølge høringsforslaget; men foreslås flyttet til grønnmarkert 

område.  Kartskisse hentet fra Planbeskrivelsen for IKDP Forus, figur 24 fra ref.[4] 

 
Det er flott med ideen om en sentralt plassert park, det støttes absolutt! Vi har hatt altfor lite tilgang 
på grønnfarger i norsk byplanlegging.  
 
Men dette virker likevel som samme type prioritering av biltrafikk som man ser ved tradisjonell plan-
legging: Aldri har visst gående og syklende fått lengre vei enn nå med de «nymoderne» kryssene. I 
tillegg må de forsere ekstra nivåendringer både opp og ned – mens motoriserte kjøretøyer kjører på 
flat mark. Som eksempel, se Figur 3 nedenfor, hentet fra Google maps.  
 

 
Figur 3:  Eksempel på moderne veidesign med tydelig preferanse for bil fremfor gående og syklende. Kilde for bildet: 

https://www.google.com/maps (Figur 4 viser hvor dette er) 

 
Figuren viser hvordan noen har bestemt at alle gående og syklende per definisjon er på treningstur – 
og ikke først og fremst på vei fra A til B gjennom krysset på samme måte som biltrafikken. Man ut-
styrer riktignok anlegget med lange, slake bakker for såkalt universell utforming, men en prioritering 
av gående og syklende – eller av folk med bevegelseshemminger – nei, dét er det IKKE. Sjekk for øvrig 
kjennetegnene på sykkelvennlig arealbruk, slik det fremgår av den nye Sykkelstrategien i Sola (gjen-
gitt i Figur 9 på side 9). For å si det sånn: Jeg er veldig enig i at opplæring trengs som ett av punktene. 

https://www.google.com/maps/@58.8937824,5.6826856,3a,90y,292.04h,93.04t/data=!3m5!1e1!3m3!1s7BzY3ohgACVKA5DFE2cu5A!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D7BzY3ohgACVKA5DFE2cu5A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D344.89175%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100
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I tilfellet med Sentralparken forstod jeg fra orienteringsmøtet 14.juni 2018 at parken i stor grad er 
tiltenkt som et tilbud for ansatte og besøkende i kjerneområdene, og altså derfor at det er behov for 
nærhet til begge områdene. Men det gule området på Figur 2 representerer ikke korteste vei mellom 
de to kjerneområdene, og man må man krysse både ringvei, bussvei og kanal for å komme inn dit. 
Dette gjør tilstedeværelsen av en nærliggende park til noe som ligger akkurat så langt vekke at den 
ikke er attraktiv nok for hverdagslig bruk. Hvis det er «gul» plassering som vinner, er det kanskje fordi 
man tror at også golferne er en viktig brukergruppe. Jeg tror ikke det: Golferne er jo der for å vandre 
rundt på greenen sin, ikke for å se på fugler og trær i parken. Faren er altså at lokaliseringen får en 
god idé til å fisle bort i avtrekket: Den treffer ikke de viktigste målgruppene så godt som det burde. 
 
Heldigivs skal det ikke store justeringen til før plasseringen av Sentralparken blir atskillig mer sam-
menfallende med angitt formål: Flytt den til nordsiden av kanal og bussvei, så befinner den seg geo-
grafisk og følelsesmessig atskillig mer tilgjengelig og «identifiserende» for begge de to kjerneområd-
ene. Se «grønn» plassering i Figur 2 ovenfor. Og området er fremdeles like sentralt ved bussveien. 
 
Det fine med dette er også at det allerede er vannspeil etablert i dette «grønne» området, og at 
etablert bebyggelse stort sett bare er lave hus som før eller siden uansett må vike (av arealutnyttel-
seshensyn ved denne lokasjonen), samt for øvrig bare et parkeringshus og en parkeringsplass. ‘Bare’, 
i den forstand at det er et lite komplekse betongbygg som også er feillokalisert – iallfall hva gjelder 
Flight Park -konseptet, (jeg kommer tilbake til det senere). Det foresvever meg til sammenligning at-
skillig vanskeligere for golfbanen å måtte evakuere deler av sitt område, til fordel for et nytt park-
anlegg. Og om så er, blir det jo egentlig bilen som vinner igjen. 
 

 
Figur 4:  Blå pil viser omtrentlig synsvinkel i kartet fra Google maps, altså Figur 3 ovenfor. Gulmarkeringen antyder den 

lange gang- og sykkelbroen som er bygd over rundkjøringen som vises på bildet. Den grønne pilen peker på 
allerede etablert vannspeil i området der jeg mener Sentralparken bør legges («grønn» plassering i Figur 2).  

 
Den «grønne» plasseringen fra Figur 2 innplassert i Figur 4 ovenfor, kommer selvsagt an på størrelsen 
man tenker seg at parken skal ha. Men det «grønne» alternativet gjelder grovt sett området mellom 
den grønne pilen og kanalen (kanalen er den blå streken parallelt med Åsenveien). Dette tilsvarer 
(etter hukommelsen) et omtrent like stort areal som i høringsforslaget. 
 
Legg merke til at stinettet som fremkommer i Figur 4, befinner seg på nordsiden av kanalen 
(grønn/stiplet linje), fordi det er her folk ferdes, ikke inn på golfbanen (som blir mer en endestasjon).  
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Om Sykkelstrategier – og et synsbedrag 

Å studere sykkelkartene på nordsiden av Forus, er en forvirrende opplevelse. Se de to håndtegnede 
x’ene øverst på kartskissen i Figur 5 nedenfor. Planen for IKDP Forus kaller disse punktene «koplinger 
til nærmiljø», men for hva eller hvem gjelder dette; og hvor er det koplingene skal føre hen? 
 
Saken er at figuren så vel som ordvalgene bedrar. Interessant nok har man tegnet den ene grønne 
pilen oppover, inn på det grønne feltet øverst på kartet, og den andre grønne pilen nedover, ut av 
det samme grønne feltet. Ordvalget, dette å kalle dette et ‘drag’, henspeiler på noe som henger 
sammen langs en linje, så som et elvedrag. Og det grønne området fremstår ganske riktig som noe 
sammenhengende – et grønt drag – i kartskissen.  
 
Men er det mennesker som skal ferdes langs dette draget? Dette såkalte grøntdraget over Røyneberg 
har nemlig ingen forbindelse som passer for menneskelig ferdsel. I praksis gjelder dette spesielt 
ferdsel mellom det blå og det røde krysset i figuren: Det er ikke bare at det er vanskelig å gå der; det 
er ufremkommelig. Derfor spør jeg igjen: Hvorfor er dette tegnet slik – hva slags formål skal disse 
koplingene dekke?  
 

 
Figur 5:  Kartskisse hentet fra Planbeskrivelsen for IKDP Forus, figur 25 fra ref. [4]  

 
Jeg kan godt se for meg noen meget attraktive formål, men da er det noen mindre justeringer som 
bør inn i planene for alle tre høringene. For til tross for manglende forbindelser, er deler av dette 
grønne området mye brukt til turformål. Det går en til tider søkkvåt traktorvei der, en vei som gir 
forbindelse mellom Røynebergveien og Nesbu allé og byggefeltene på Sørnes/Røyneberg, og som 
altså fungerer som rundvei for gående og syklende når den er i farbar stand. Sjekk gjerne Figur 6 
nedenfor, samt skisse og figurtekst til i Figur 8 på side 8, for mer detaljer. 
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Det er bare så sørgelig stilt når det gjelder påkoplingen mot Forus.  
 
Årsaken er knappe 350 meter fuktig utmark; et villniss som effektivt hindrer fremkommeligheten 
mellom det blå og det røde krysset på Figur 5.  
 
Figur 6 nedenfor viser grovt sett tilsvarende utsnitt som Figur 5, hentet fra norgeskart.no; altså et litt 
mer virkelighetsnært bilde. Deler av det såkalte grøntdraget på Røyneberg finner man da plassert 
innenfor den grå lille firkanten midt på bildet. Den omtalte traktorveien går fra midten og diagonalt 
oppover mot venstre. De gule områdene viser landbruksområder. Som kartet delvis antyder, er om-
rådet til venstre for traktorveien, våtmark. Fukten smitter ofte inn på traktorveien og videre inn over 
jordene i så stor grad at det stopper turgåere, og ofte også syklister, fra å komme forbi.  
 

 
Figur 6:  Kart fra nordsiden av Forusområdet, ref. http://www.norgeskart.no. Gråmarkert område er omtrentlig plassering 

av «grøntdraget» øverst i Figur 5 (s.5) – og sammenfallende med utsnittet i satellitvisningen i Figur 7 (s.7). Den 
gulmarkerte veien er eksisterende gang- og sykkelsti mellom Sørnes og Forus. 

 
Men i et område midt på bildet, vist som en gråhvit sone diagonalt fra midt på figuren og opp mot 
høyre hjørne av den markerte firkanten, der ligger det en liten stripe som altså ikke er dyrkamark. 
Det går et steingjerde langs denne lille utmarka, i overgangen mot jordet som i nedre kant rammes 
inn av Solasplitten mot sør. Gjerdet skimtes så vidt på Figur 7 på side 7, se langs den grønne linjen. 
(Den røde linjen går langs litt av traktorveien). 

http://www.norgeskart.no/


Høringssvar kommune(del)planer Forus og Sola + Sykkelstrategi  

KKB  15.september 2018 s.7 

En smal liten stiforbindelse, fortrinnsvis plassert på nordsiden langs dette steingjerdet, ville utgjøre 
en gigantisk forskjell for utnyttelsen av turområdet: Både for beboere i nærområdet, som da ikke 
lenger vil bli stoppet av traktorveiens beskaffenhet etter et regnskyll, og for friluftsformål utenfra, og 
da kanskje spesielt syklister, som ellers aldri finner frem til rundturmulighetene på Røyneberg.  
 
Ifølge høringsutgaven til Sola kommunes arealplan «Kommuneplan 2019-2035», ref. [3], heter det 
under Arealstrategi for grøntarealer s.5 at «Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet, skole og 
barnehage skal prioriteres». For ganske mange innbyggere i nedslagsfeltet til Røyneberg og Grannes 
skoler blir en slik stiforbindelse et godt bidrag til nettopp dette. Det hadde vært fint å få forståelse 
for at turveien langs Hafrsfjord ikke er like attraktiv for alle innbyggerne her; ikke på samme måte 
som for eksempel dem som bor i Joa-området. 
 
I tillegg får man ren merverdi av dette LNF-området også for folk utenfra, som ikke aner hvilken by-
nær naturperle som ligger gjemt over haugen. Det skyldes at den lille stisnutten lager en påkopling 
på det eksisterende sykkelstinettet. Se igjen på kartutsnittet i Figur 6, der den delen av sykkelsti-
nettet som går mellom Sørnes og Forus, er markert med gult. Og like bortenfor der igjen, langs 
motorveien, der ligger traseen til den akkurat påbegynte sykkelstamvegen på Nordjæren.  
 
At dette passer inn i Sola sin nye sykkelstrategi, ser man bl.a fra ref. [1], der det er snakk om såkalte 
Grønne ruter, s.13. Avsnittet slutter slik: «Sola kommune har mye flott kulturlandskap med mye 
natur, kulturminner og lange strender som kan nås gjennom grønne sykkelruter for rekreasjon og 
opplevelse. De grønne sykkelrutene kan der det passer kombineres med vanlige turruter for gående, 
eller langs bilveg med lite trafikk. Tilrettelegging for slike ruter kan gjøres i samarbeid med grunn-
eiere, turistforeningen, kommunen, Jæren friluftsråd mv. og videre kobles til et større nettverk med 
omkringliggende kommuner.»  
 

 
Figur 7:  Utsnitt som på gråmarking i Figur 6, ref. fra http://www.norgeskart.no.  

Gul avstandsmarkering viser avstand til eksisterende sykkelsti (330 meter). Orange strek er satt på for lettere å få 
øye på traktorstien som brukes til turformål. Den gulfargende veien er en ‘avstikker’ av Røynebergveien. 

http://www.norgeskart.no/
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Den lille stiforbindelsen vil videre gi en berettigelse for «koplingen» til og fra Forus: Plutselig vil ikke 
kartskissen på s.5 (Figur 5) være et synsbedrag lenger, og ordvalgene vil passe: Det finnes faktisk da 
et grøntdrag, som kan brukes, av mennesker, til rekreasjonsformål, og som endatil er nær nok fra 
visse deler av Forus til å rekke en spasertur i lunsjen om man skulle ønske det.  
 
I tillegg blir bruk av sykkel til og fra jobb eller ærend på Forus, en atskillig mer attraktiv mulighet for 
oss som bor i dette området. Og dét bringer oss tilbake til de Grønne sykkelrutene i Solas Sykkel-
strategi. Figur 8 nedenfor viser et utsnitt av et kart som ligger vedlagt høringsdokumentene, ref.[2].  
 
Dette er interessant lesning. Ifølge dette kartet er mye av Røynebergveien markert nettopp som en 
slik Grønn rute. Observante lesere vil imidlertid se at som sykkelrute ender den som en blindvei – 
også selv om Røynebergveien i og for seg fortsetter videre mot Norstone (sjekk figurteksten til Figur 
8 for hjelp til lokalisering).  
 
Ja, selv ikke gangbroen som ble bygget over til næringsområdet til Forus, er markert inn som sykkel-
rute. Broen over Solasplitten representerer altså teknisk sett en «kopling»; ved det blå krysset – på 
samme sted i Figur 8 som i Figur 5, – men det er en kopling som altså ikke inngår i Sykkelstrategien. 
 
 

Figur 8:   

Utsnitt av kart fra Solas Sykkelstrategi (fra 
ref.[2]), som også skal være innarbeidet i 
kommuneplankartet.  

Merk det blå og det røde krysset, som fortsatt er 
på samme steder som i figurene foran.  

Lysegrønn strek midtveis til høyre tilsvarer den 
gule linjen i Figur 7 (s.7), og markerer stedet der 
ny stisnutt foreslås, altså ved overgangen mellom 
utmark og landbruksarealet nord for Solasplitten.  

De gulmarkerte veiene viser andre mye brukte 
turveier i området. Disse kunne godt hatt grønn 
rutefarge, da de er landlige og lett farbare med 
sykkel, bortsett fra tverrforbindelsen i midten 
(stiplet med gult), der veistandarden tilsier at det 
i så tilfelle er kun for terrengsykkel. Tverrforbind-
elsen passer likevel fint for turgåere. 

Norstone: Strekk en linje grovt gjennom de to 
kryssene, og forleng den nedover så den blir 
omtrent dobbelt så lang. Det grå feltet man da 
treffer midt på bildet, er Norstone. 

Svart strek som sammenkopler den røde hoved-
ruten oppe til høyre, viser hva som skjer rett 
utenfor kartet. 

 
Veien videre fra det blå krysset fortjener altså ingen status som sykkelvei, verken som grønn 
rekreasjonsrute, som rød hovedrute eller som blå lokalrute.  
 
Det er trist, men det er også nettopp sånn det faktisk er: Foruten grusveiene rundt og tilbake 
(gulmarkert i figuren over), er det to muligheter derfra, altså Røynebergveien til Norstone, og 
gang/sykkelbroen over Solasplitten. Men begge fører aldeles galt av gårde hva for eksempel 
trafikkavvikling for jobbreiser angår: Kjerneområdene på Forus ligger jo ikke i den retningen.  
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Man kunne ønsket seg et mer strategisk blikk på tingene da Solasplitten ble tegnet og bygd. Men ros 
og ære til Sola at den nye Sykkelstrategien nå forteller hva som kjennetegner sykkelvennlig arealbruk, 
ref. [1] s.19: Den anerkjenner altså bl.a. behovet for korte og direkte traseer. Se Figur 9. Det er likevel 
bare så altfor klart at «koplingen» til næringsområdet som planbeskrivelsen for IKDP Forus snakker 
om, ref. kartskissen i Figur 5 på side 5, ikke oppfyller disse kriteriene.  
 

 
Figur 9:  Kjennetegn for sykkelvennlig arealbruk ifølge Sykkelstrategien ref. [1] s.19 

Sammenlign kontrasten mot «moderne» veibygging som representert ved eksempelet i Figur 3 på side 3. 

 
Hva mer er, er at broen over Solasplitten også er trafikkfarlig; særlig for syklister. Dette skyldes det 
faktum at adkomsten til broen starter i en sving under en bakketopp. Bakken, som samler fart helt 
oppe fra toppen av høydedraget over Røyneberg, inviterer til større fart enn godt er på et så uover-
siktlig sted. Og man kan si hva man vil, men høystandard sykkeltrasé med separering fra gående og 
motorisert trafikk er dette ikke. Selv er jeg tilbøyelig til å kalle denne broen over Solasplitten en 
sikkerhetsmessig blunder. Jeg spilte inn samme kommentar i høringen til Solasplitten, men det var 
visst litt for enkelt den gang å legge det døve øret til.  
 
I et perspektiv hvor man søker å øke bruken av sykkel til og fra jobb, er det med andre ord et 
paradoks at kommunedelplanen for Forus ikke inneholder «påkopling» for dette svære nærings-
områdets umiddelbare nærområder i nord. Eiendommene der er blitt liggende i bakevja bak 
Solasplitten – med tillatelse til å se, men ikke røre. Og høre, men ikke berøre.  
 
Oppfordringen er herved gitt: Etabler en 350 meter enkel natursti til bruk for gående og syklende, slik 
at det blir forbindelse via sykkelveinettet ved det røde krysset i figurene foran. 
 

Angående konseptet med mobilitetspunkter inne i kjernene, og tilhørende ned-
bygging av parkeringsplass-kapasitet på Forus  

Overskriften viser til interkommunal kommunedelplan (IKDP) for Forus. Og teoretisk sett er det en 
tilforlatelig plan. Men det aller første spørsmålet man møter, er at selv om folk bruker buss eller går 
inne i kjerneområdene, hvordan kommer de seg inn dit i første omgang?  
 
Jeg har to problemstillinger å løfte frem i den anledning. Det første handler om hvordan disse plan-
ene rammer noen grupper hardere enn andre. Dette er naturligvis ikke tilsiktet, men likevel står man 
i planarbeidet overfor beslutninger som kan bidra til å forsterke sårbarheten for allerede utsatte 
grupper. Faren for å ignorere særskilte behov er absolutt tilstede.  
 
Det andre gjelder tiltak som gjør det enklere for «alle de andre» å velge de alternativene som plan-
leggerne ønsker at de skal velge. Dette handler om å gjøre det tilstrekkelig attraktivt for «flertallet» å 
endre handlingsmønstre i retning av samfunnets felles beste. Effekten jeg er på jakt etter, er litt å 
sammenligne som med dekningsgraden av vaksinasjoner: Om mange nok lar seg vaksinere, virker det 
beskyttende også for et mindretall som ikke kan la seg vaksinere, f.eks. av medisinske grunner.  
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Å planlegge med tanke for særskilte behov 

Norge har gjennom hele etterkrigstiden ført en husbyggingspolitikk som favoriserer spredt bolig-
bebyggelse. Folk bor litt overalt. Det hjelper ikke om man i nå snur om gjennom fortettingspolitikk, 
for den gamle bebyggelsen har også innbyggere som skal handle og gå på jobb. Det finnes jo ikke 
ordninger for å dokumentere at det mangler offentlige transportmidler der man bor, eller at reise-
ruta er uvanlig tidkrevende, sånn at de få plassene som er, kan prioriteres for disse. 
 
Det er også andre grupper som har reelt større behov enn andre for å kunne bruke bil, slik som små-
barnsfamilier og andre med hverdagen tett styrt av omsorgsoppgaver. Ett slikt eksempel er kronisk 
syke og deres pårørende, der hele familien kan stå i en krise som varer i årevis, og som gjør at selv 
små hverdagsoppgaver kan fremstå som en vedvarende rekke av uoverkommelige prosjekter. Det 
finnes ikke ordninger som kan gi behovsprøvd prioritet til slike grupper i deres desperate leting etter 
en parkeringsplass, der hvert minutt spart har reell betydning for nattesøvnen og eget behov for 
hvile. Det kan gå temmelig hardt ut over egne basale behov når man er pårørende til kronisk syke. 
 
I informasjonsmøte ble nok ikke denne problemstillingen helt oppfattet, da det ble vist til at det vil bli 
god kapasitet på parkeringsplassene for bevegelseshemmede. Men småbarnsfamilier har ikke HC-
bevis. Og ikke alle kroniske lidelser eller tilstander som gir ekstrembelastning for syke og pårørende, 
handler om bevegelseshemming.  
 
Tilsvaret på pårørendedilemmaet kan jeg forutsi: At dette er utfordringer som må løses av andre 
sektorer enn samferdsel. Tenk da på dette: Kravet om universell utforming handler også om helse, 
men må forstås av de som jobber med infrastruktur. Det er under designfasen man kan gjøre en 
virkelig forskjell. For disse gruppene jeg nevner over, er forutsigbarhet og pålitelighet i infrastruktur-
en viktigere enn de fleste andre har mulighet til å forestille seg. Også selv om de får det forklart. 
Heldig er den som mangler egne erfaringer nok til å forstå poenget mitt, men allikevel: Prøv!  
 
Prøv å se moren som de siste tre årene har rukket i gjennomsnitt 5 timers søvn per natt, fordi hun må 
på avtale etter avtale med skole og hjelpeapparat og må ta igjen arbeidet sitt på kveldstid. Selve livet 
er blitt til en unntakstilstand. Se sønnen som kjemper for den gamle faren sin, som plutselig er blitt 
enkemann og i en uverdig situasjon fordi kona har dratt lasset i alle år og sykdommen utenfra bare 
fremstår som sorgreaksjon eller alderdomssvakhet. Kanskje også fordi det ofte hersker en idé i det 
kommunale hjelpeapparatet at så lenge det ikke foreligger en diagnose, så kan de ikke hjelpe.  
 
Vet du som leser dette, hvor stor stillingsprosent av personens hverdag som går med bare i å være 
pårørende i en slik situasjon? Altså for å bli trodd og få selv den minste lille hjelp?  
 
Dette er virkeligheten der ute. Det hender ikke så rent sjelden at selv gode tjenesteytere av og til 
mister synet av hvem de er til for, og i stedet objektifiserer både pasient og pårørende. 
 
Så hva kan man gjøre når man ønsker å redusere personbiltrafikken gjennom å bygge ned tilgangen 
på parkeringsplasser, men unngå den verste skjevfordelingen i hvordan konsekvensene rammer?  
 
Jeg har ikke noe ferdigtygd svar, men tillater meg å lufte noen løselige ideer rundt muligheten av å 
reservere plasser til mer enn bare de med HC-bevis fra kommunen, noe som kan brukes av disse 
andre utsatte gruppene.  
 
– Noen store kjøpesentre har for eksempel i tillegg til HC-plasser også egne plasser for småbarns-

familier, og/eller soner for på- og avlastning. Kan slike ordninger tas ibruk som virkemiddel for 
hele nedslagsfeltet, men fellesadministrert av næringsforening eller kommunesamarbeidet? 
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– Rett nok er det ikke alle som respekterer slikt, men ordningen kunne knyttes opp mot en eller 
annen reserverings- eller registreringsordning for å gjøre det mindre attraktivt med misbruk.  

o Tenk for eksempel en egen variant av den nye bestillingsløsningen som man nå har på Sola 
flyplass, for å få de billigste prisene på parkering der. Er det en mulighet? 

o Det er også de som krever at man kommer inn og får utlevert en parkeringslapp for å legge i 
bilvinduet. Dette brukes kanskje mer av kontorbedrifter, men Forus kunne «profesjonalisert» 
ordningen tilstrekkelig til å bruke samme system over det hele, og da basere seg på automater 
fremfor resepsjoner, samt at det kunne vært innbygd en viss behovsprøvd profil i tildelingen.  

o Poenget i denne sammenhengen blir altså ikke betalingen, men eksempelvis krav om at de 
som bruker disse reserverte plassene må identifisere seg og sitt særskilte behov for å unngå 
borttauing.  

o Dersom det gjennom atomatisert kontroll peker seg ut misbruk, må man kunne bøtlegge. 

o Et alternativ kan også være en søknadsordning: Hvis sterkt belastede pårørende eller andre 
etter søknad kan bli forhåndsgodkjent til et lite utvalg reserverte plasser (ut over HC-
parkeringen), kunne de overfor nevnte automatene / bestillingene fôres for eksempel med en 
referansekode som verifiserer at man har fått en (tidsbegrenset) godkjenning.  

o Samme ordning kunne brukes også som grunnlag for dispensasjon for passeringer gjennom 
bomringene, der det er totalbelastningsgrunner som gir mulighet for fritak eller rabatt over en 
tidsbegrenset periode. Bomveiselskapet er ikke akkurat kjent for å bruke skjønn, og bestiller-
kontorene rundt omkring, tildeler bare HC-bevis. Med slike omfattende kostnader som man nå 
er i ferd med å innføre, og uten å tvinge folk innom sosialkontoret, så bør kommunene i ned-
slagsfeltet kunne vise såpass respekt for bredden i enkeltmenneskers livssituasjon, at det tilbys 
en eller annen form for individuell dispensasjonsordning. 

 
Jeg skal bare avslutte med dette: Ideene over, og særlig dersom det knyttes sammen med en 
søknadsordning, plasserer seg grundig i idéboksen der noen er liv laga, andre ikke. Den inneholder 
både umodne konsepter og nye innovative løsninger. Men er ikke dette et strålende utgangspunkt 
for å definere et forskningsprosjekt, eller i det minste en prøveordning?  
 
Jeg tipper det ikke finnes andre tilsvarende ordninger eller forsøk noe sted, verken i Norge eller 
utlandet. Og skal Forus bli «smart», ref. den femte strategien man har lagt til grunn for kommune-
delplanen, så ligger det absolutt muligheter for å være litt kreativ rundt dette. Utfordringen er 
herved gitt. 
 

Å få «alle andre grupper» til å endre handlingsmønstre 

Forutsigbarhet og pålitelighet i infrastrukturen er viktige forklaringer egentlig til at hvem som helst 
foretrekker å bruke egen bil. «Alle» vet hvor ødeleggende det er at det å komme seg fra A til B krever 
forundersøkelser i form av rutetabeller og kjøretraseer, og at man endatil ikke er sikker på at bussen 
kommer når den skal. Dette er et mindre avgjørende hinder jo oftere bussen går.  
 
En annen side av saken er prisen: Folk flest synes det er rimelig å forlange at det er vesentlig billigere 
å kjøre kollektivt enn å kjøre egen bil. Enn så lenge har prisreguleringen gått ut på å øke kostnaden 
for bilister, – ikke å redusere prisen på buss- eller togbilletter.  
 
Det er på høy tid å snu på denne flisa: Om samfunnsnytten ved redusert biltrafikk er så stor som man 
hevder, noe jeg ikke betviler, så skulle man sannelig ha politisk mot til å tilby sterkt rabatterte 
kollektivtilbud i landets pressområder. Forus er et slikt område. Og nå har man endatil landets første 
førerløse buss i området.  
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Ovenstående har jeg sydd sammen til følgende tre tiltak for å øke attraktiviteten for kollektiv-
transport inn til og internt i Forusområdet. Dessuten, må tilstås, under punkt 2 sniker det seg 
ubønnhørlig inn en liten ekstra epistel eller to igjen, omkring sykkel. 
 
1. For det første trengs det etablering av parkeringsplasser i randsonen og utenfor regulerings-

området, der tilgangen på videre kollektiv befordring er god – altså hyppig, forutsigbar og på-
litelig. Dette er parkeringsplasser som skal være gratis å bruke. Herfra mates det kollektivt inn til 
både Forus og regionens øvrige sentra; vi har flere å ty til i denne regionen. Sjekk f.eks. https:// 
www.atb.no/innfartsparkering/ som forteller litt om hvordan dette fungerer i Trondheim og 
omegn. Men legg merke til at dette blir planlegging som må omfatte hele Rogaland, ikke bare 
det interkommunale samarbeidet for Forus. 
 
«Misbruk» av parkeringsplasser for reisende til og fra flyplassen bør imøtegås ved å ta tyren ved 
hornene: Etabler innfartsparkering også for flyplassen, med priser og kollektivtilbud som gjør det 
attraktivt å parkere utenfor pressområdet – for de av oss som ikke bor langs flybuss-ruta. Har 
man ikke nytte av flybussen, så har man faktisk ikke spesielt mange andre alternativ enn mate-
buss. Ellers blir det bil helt fram; selveid, eller drosje. 
 
Men NB, en slik innfartsparkering bør IKKE ligge midt mellom to av kjerneområdene på Forus 
(ref. Flight Park -konseptet til Forus Parkering – for øvrig lokalisert i grønnmarkert areal i Figur 2 
på side 3). Man oppnår ikke redusert bilbruk og lavere belastning på pressområder ved å flytte 
trafikken fra ett pressområde til et annet.  
 
 

2. For det andre bør kollektivtilbudet innad på Forusområdet rett og slett være gratis. Dette er 
administrativt lettvint; man trenger ingen billettkontroll, og folk venner seg til at det faktisk er 
mulig å hoppe på en buss.  
 
Rutenettet for buss forutsettes for øvrig sydd sammen med tilbudet av el-sykler som også er et 
av tiltakene man delvis har, delvis planlegger å utvide, både i Forusområdet og i omkringligg-
ende kommuner (ref. Bysykkelen og Hjem-Jobb-Hjem). 
 
 

Epistler om sykkel 
 
Og da, i en lang parantes bemerket. Dette opplegget med Bysykkelen og Hjem-Jobb-Hjem virker ikke 
spesielt, hva er det rette ordet, ikke spesielt målrettet? Oppriktig? Seriøst? Ambisøst? Jeg er ikke 
sikker. Det er vel, skulle man tro, ikke gitt den administrative prioriteringen man trenger for å få 
løftet kvaliteten i forhold til for eksempel tilgang til informasjon. Når folk så står frem i nyhetene og 
forteller at dette er top notch -konsepter med interesse fra både fjern og nær, ref. [14], så blir jeg 
faktisk litt bekymret. Det er positivt at man har skapt disse konseptene, og det er flott at man obs-
erverer positive effekter, men jammen ser jeg også forbedringspotensialer, og da håper jeg det ikke 
er disse eksmplene man viser verden. 
 
P.t finner man for eksempel ikke prisstrukturen på bruk av el-syklene i «oppskriften» på nettet (se 
ref. [8]), og kart foreligger ikke for planlegging av henting og retur (det står «Kartet er under ut-
vikling», se Figur 10 nedenfor). Jeg finner det også rart, eller iallfall begrensende og derfor uønsket, 
at det er behov for en bedriftsavtale med Hjem Jobb Hjem for å få de tilbudene de har å by på. 
 
Priser er for øvrig en godt bevart hemmelighet også for den som måtte titte bortom en ladestasjon 
for å konferere med skiltene der. På meg virker det som om man egentlig ikke har tro på at tilbudet 
er konkurransedyktig, all den stund man ikke tør tydligere å presentere hva det koster?  
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Figur 10:  Informasjonsside om By-

sykkelen, hentet fra ref. [8] 

 
Jeg nevnte i innledningen til avsnittet «Om Sykkelstrategier – og et synsbedrag» på side 5 at sykkel-
kart kan være forvirrende, og snakket da om nordsiden av Forusområdet. Men man blir nok ikke 
spesielt opplyst om man søker kartinformasjon i planområdet på Forus eller Sola heller. Jeg søkte på 
sykkelkart i Sola, og øverste tilslag var fra Statens vegvesen; hvorpå man for området rundt Forus får 
opp et kart som vist i Figur 11 nedenfor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11:  Utsnitt av 

«Sykkelkarthefte 
Randaberg, Sola, 
Stavanger og Sandnes, 
kartblad 15-16», ref. [9] 
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Figur 11 kommer fra «Sykkelkarthefte» for Nord-Jæren, og må være produsert for et ukjent antall 
mosegrodde år siden, for gjett hvor Solasplitten har gjemt seg hen på dette kartet?  
 
Jeg måtte visst tegne den inn selv. Solasplitten åpnet i 2012. Og like fullt hevder Statens Veivesen 
iallfall på frontsiden at nettstedet ble sist oppdatert i mars 2015. Selv om det er forståelig at det kan 
ta tid å oppdatere selve kartene, innebærer det likevel ikke det ikke kunne vært nyttig for eksempel å 
linke opp nettstedet sykledit.no for mer oppdaterte kart. Er det fordi dette nettstedet ikke er sikret 
(https)? Ifølge skrytebrosjyre over vellykkede prosjekter, ref. [10] s.65, ble sykledit.no lansert i april 
2014. Kartstedet er et fint tilbud, men enn så lenge mest som supplement. Det trenger fortsatt noen 
grep for forbedret nytteverdi, - samt altså bedre markedsføring.  
 
For Stavanger har kommunen selv lagt ut informasjon med sykkelkart. Det samme har jeg ikke funnet 
fra Sola eller Sandnes. Det finnes noen brutte lenker, og ellers dårlig med kart. (Til dette formålet 
fungerer ikke den grovkalibrede kartskissen fra Solas Sykkelstrategi ref. [2]). Også lenkene fra Stav-
anger er litt både – og. Én av kildene (ref.[11]) er like utdatert som Vegvesenets kart. En annen 
(ref.[12]) er kanskje nyere, men forteller bare noe om helt spesifikke mer sentrumsnære sykkelruter 
og hjelper overhode ikke på Forus. Den eneste i området som er oppdatert nok til å vise Solasplitten, 
er ref.[13], men den viser bare hovedruter i Stavanger kommune. Mye av Forus er derfor «rutefri».  
 
Alt dette er kanskje en indikasjon på at innsatsen fra alle disse aktørene kanskje ikke er spesielt 
utadrettet, altså rettet mot publikum? Jeg synes eksemplene peker på nødvendigheten av, eller 
iallfall fordelen av, å tenke brukerperspektiver i alle ledd. Både helhetlig og med blikk på detaljer. Og 
særlig hvis ambisjonen, eller målet om du vil, er å få folk til å endre vaner. Man forstår jo at det blir 
en ekstra terskel for folk å i det hele tatt vurdere sykkel, når det blir så vanskelig å kunne planlegge 
transportetappene sine konkret i forhold til egne behov og betalingsvilje.  
 
Men jeg undres også videre. Selv om Sykkelstrategien i Sola mener at Sola sentrum, Tananger og fly-
plassen trenger flere ladestasjoner fordi dette er områder med mye folk og besøk, (ref. [1] s.16), så 
inviteres man ikke akkurat til langturer med Bysykkelen så lenge maksgrensen på gratis bruk (ut over 
abonnementsavgiften) bare er tre timer. Eller har jeg fortsatt ikke funnet rett info om prisstrukturen? 
 
For virkelig interessant blir vel tilbudet bare dersom man kan abonnere på en el-sykkel som for en 
billig penge også kan brukes til selve hjem-jobb-hjem-reisen. Da fungerer ikke et tak på max 10 
sammenhengende timer: Man må tillate lån over natten – iallfall om oppholdsstedet er logget/bestilt 
– og uten å «straffes» med ekstra kostnad på grunn av lånets varighet. Først dét ville gi seriøse 
ambisjonsnivåer og ditto gevinst. 
 
 

– – – Slutt på Epistler om sykkel. 
 
 
Så… for å konkludere punkt 2: Får man folk til å benytte disse tilbudene, altså gratis buss og 
billig utlån av elsykler, blir det en reell avlatning av veinettet, og man kan utkassere nytte-
verdi for både helse, miljø og samfunnsøkonomi. Forutsetningen når det gjelder buss er like-
vel hyppige avganger som følger veldefinerte ruter med stoppesteder i hele området. I tillegg 
til at de kanskje har latt bilen stå ved innfartsparkeringen, ref. pkt.1.  
 
 

3. Det tredje punktet som må nevnes om handlingsmønstre gjelder Forusområdets unike 
anledning til å bygge ut tilbudet med førerløse busser. Dette kan ennå ta litt tid, men er jo en 
kjempemulighet som må forventes å redusere driftskostnadene ved pkt.2 over, betraktelig. 
Man må bare heie; dette er spennende. 
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En sluttkommentar i anledning kollektivtransport og innfartsparkering 

Da jeg flyttet hit fra Trondheims nabokommune Melhus i begynnelsen av 1990-årene, hadde man 
synkende kollektivandeler og økende priser, samt avganger som ble stadig sjeldnere og endatil 
forsvant helt. Lokaltoget mellom Melhus og Trondheim hadde for eksempel nesten ikke avganger.  
 
I dag er det helt motsatt: Nå går det an å ta bussen fra steder som knapt så fronten av en buss den 
gang, og lokaltoget går både lengre og oftere – i begge retninger.  
 
Teknisk Ukeblad hadde for noen år siden en artikkel som omtaler nettopp bruken av innfarts-
parkering i Melhus, ref. [7]. Sitat fra artikkelen: «Et annet viktig tiltak for å få folk til å velge tog 
fremfor bil og dermed øke antall reiser i fremtiden, er [sic1] Helleland, å satse på innfartsparkeringer. 
‘Vi vet at dette koster, men det er en kostnad vi vil hjelpe til med’, sier hun. Og viser til en stor økning i 
antall togpassasjerer på Melhus etter at tilbudet der ble bedret.» (Helleland her, er Linda Hofstad 
Helleland (H), som den gang var leder i transportkomiteen på Stortinget).  
 
Det hører med til historien at man samtidig la om til «stive ruter» (avganger ved faste minuttall) og 
etablerte knutepunkter (for eksempel nyetableringen av Melhus skysstasjon i 1993, med korrespon-
derende overganger mellom buss og tog). Sjekk f.eks. ref.[6], et plandokument fra NSB fra 1992.  
 
Dette virker. Også for buss. Men er det politisk mot til å satse?  
Hva med byråkratiet som skal planlegge – mener dere alvor? 
 
Bare én ting til: Stive ruter, vel å merke, er ikke noe sjakktrekk for bussruter i rushen, all den stund 
man fortsatt ikke har egne busstraseer. Her må det tas hensyn til bussens reelle kjøretid, ellers er jo 
hele poenget med stive ruter borte.  
 

Skjerming mot støy 

Dette punktet gjelder støybelastning for Forus nord og eiendommene nord for Solasplitten. Riktignok 
kjenner jeg ikke til endringer i de foreliggende kommune(del)planene som spesifikt medfører endring 
i støyforholdene for disse eiendommene. Jeg finner likevel grunn til å rette noen henstillinger til 
høringenes eiere, og da særlig myntet på de instanser som i etterkant av en reguleringsplan skal 
forvalte de bestemmelsene og planene som fremkommer i plangrunnlagene og derfor blir gjeldende. 
 
For det første ser jeg en tendens til følgefeil, og ‘følge-unøyaktigheter’, i underlagsdokumentasjonen 
som brukes til reguleringsarbeider. Det oppstår en forsinkelse i datagrunnlaget, som for eksempel 
medfører at trafikktall og støyberegninger ikke nødvendigvis er basert på like scenarier. I Solasplit-
tens tilfelle innebærer det for eksempel at støyrapporten som fortsatt tilrefereres flittig, er laget med 
andre kjøremønstre og med andre reisemål enn det man ser i dag.  
 
Og nå blir dette litt teknisk. Gridnettet man bruker i slike simuleringer, er én av de tingene som har 
betydning. Jeg vet at Solasplittens støyrapport brukte trafikkgrunnlag som var beregnet med mye 
grovere grid enn Næringsparken selv fikk laget noen år forut. Dette kan ha omtrent samme effekt 
som målestokken på et kart: Zoomer man tilstrekkelig ut, så ser man ikke småveiene. Det betyr jo 
ikke at veien ikke finnes. Først når man zoomer mer inn, skjønner man hvorfor reelle trafikktellinger 
blir som de blir.  

                                                           
1  Samme setning etter min korrekturlesning for meningsbærende innhold:  

Et annet viktig tiltak for å få folk til å velge tog fremfor bil og dermed øke antall reiser i fremtiden, er, sier 
Helleland, å satse på innfartsparkeringer.  
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Vegvesenet ønsket aldri å svare meg på hvorvidt simuleringene for trafikktallene, både verktøyet og 
hvordan det ble brukt, var blitt kalibert mot reelle målinger på noe tidspunkt, slik at byggherren 
hadde full oversikt over nøyaktigheten (eller usikkerheten) i støyberegningene. Med andre ord, altså: 
Slik kalibrering var åpenbart ikke blitt gjort. 
 
I tillegg oppstår endringer i forutsetningene underveis i reguleringsarbeidet, fordi alle trinn drar så 
langt ut i tid. I tilfellet med Solasplitten var det helt konkret to hovedhøringer, der man i mellomtiden 
gjorde traséendringer som for oss i randsonen mellom Sola og Stavanger gjorde oss betydelig mer 
støyutsatt – blant annet på grunn av høydeheving av traseen, og prosjektering av en større trafikk-
maskin i møtet med Næringsveien / Moseidsletta enn først forutsatt. Likevel ble de detaljerte støy-
beregningene, de som etablerte grunnlag for dimensjonering av støytiltak konkret på hver eiendom, 
de ble basert på simuleringer fra den første traseen.  
 
Det er sjelden ønskelig å forsinke eller fordyre arbeidene ytterligere ved å måtte oppdatere alle 
beregninger, og derfor ligger det iboende en mer eller mindre åpent anerkjent ‘trang’ til å finne 
grunner til å la være. «Den lille mann» møter dermed først og fremst en vegg av ‘overdimensjonert 
tillit’ til noe som tross alt bare er menneskeskapte modeller av virkeligheten.  
 
Det føles ikke spesielt betryggende at folks bekymringer bare blir blankt avvist. Og særlig ikke når de 
man treffer under sin jakt på informasjon, så tydelig demonstrerer at de ikke aner hva man snakker 
om, for eksempel i spørsmålet om kalibrering. Jeg opplevde også folk helt sentralt plassert i bygge-
prosjektet som snakket om 3 decibel som ‘ubetydelig’ endring.  
 
Og her er det problemene oppstår: I byggeprosjektene kan det altså skje at reguleringsbestemmelser 
ikke blir verd papiret det er skrevet på, ofte fordi både tid og sak koster penger, men også i høyeste 
grad fordi folkene mangler kompetanse. 3 decibel representerer nemlig en dobling av støybelastn-
ingen. Hvis det er slike personer som beslutter om inngangsdataene er for mye endret til å stole på 
gamle beregninger, så skjønner man jo hvordan en feil eller unøyaktighet som gjentas tilstrekkelig 
mange ganger, til slutt blir ‘ufravikelig sannhet’.  
 
I etterkant av alle disse beregningene for Solasplitten er det også gjort endringer i reguleringen for 
næringsområdet på motsatt side. Også dette endrer forutsetningene som mates inn i de simulerings-
verktøyene som blir brukt i støyberegningene; dette fordi det booster opp støynivåene. Større areal-
utnyttelse (større bygningsmasse) og høyere byggelinje (flere etasjer) medfører faktisk per definisjon 
økt refleksjonsstøy, og endringen er mer enn proporsjonal. Man kan altså ikke ekstrapolere basert på 
gamle beregninger. 
 
Det er altså fint at det i planene forutsettes tiltak på fasader for å unngå refleksjonsstøy, men det er 
viktig også at utbyggerne forstår, og ikke minst at de som skal godkjenne byggeplanene også forstår, 
betydningen av at man nå starter på en høyere grunnbelastning. I praksis fungerer det litt som med 
vannstanden i en bøtte: Hvis «tiltaket» medvirker at man øser ut én liter vann, så er det likevel 
faktisk ikke helt uviktig om startnivået var en vannstand på tyve eller på tretti centimeter, når noen 
skal avgjøre om det er fare for å skvulpe over grenseverdiene eller ikke.  
 
På toppen av alt dette er det også noe som heter IKEA. I plangrunnlaget og støyberegningene til 
Solasplitten var IKEA fremdeles plassert i Sandnes. Nå når de har fått godkjent bygging på den nye 
IKEA-tomta der Solasplitten koples på motorveien, er det selvsagt av vesentlig betydning for trafikk-
tallene. I mellomtiden har man riktig nok hatt økonomiske nedgangstider, noe som i betydelig grad 
har dempet trafikkveksten på Forus og altså både motorvei og Solasplitt. Men økningen kommer jo. 
Måtte dere lykkes med å endre folks reisevaner, men til og fra en møbelbutikk trenger man fortsatt 
bil i ganske omfattende grad. 
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Så for å konkludere: Det virker tilforlatelig for kommunene å tenke at støyforholdene er «tilfreds-
stillende». Husk da at det ikke er bak kontorpultene at støybelastningen opptrer. Vi opplever ikke 
tilfredsstillende støyforhold, for vi har i praksis mistet gleden ved å oppholde oss i egen hage. Nesten 
alt av hageareal ligger på sørsiden av huset vårt, og vi er nå stuet vekk på utendørsarealer som 
verken har sol eller plass til den beplantningen som ligger i skråningen mot Solasplitten.  
 
Derfor bekymrer jeg meg fortsatt for støy. Og særlig for støyrefleksjoner idet byggene på motsatt 
side kommer og får lyden til å snu enda mer i vår retning. Vær grei å sørge for at den eller de som 
skal godkjenne byggeplanene når den tid kommer, både i Stavanger og Sola, og ellers der det er 
boligbebyggelse i nærheten av byggeprosjektene, har kompetanse om støy. Og innlevelse nok til å la 
seg berøre. Til sist: La oss naboer få innsyn og uttale oss så tidlig at det er tid nok til at eventuelle 
tiltak kan utgjøre en reell forskjell – altså mens anleggene ennå er i designfasen. 
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