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Uttale til vedtatt sykkelstrategi 2019 - 2023. Sola kommune 

Vi viser til mottatt Vedtak om Sykkelstrategi med handlingsplan 2019-2023 fra Sola kommune. 
 
Sykkelstrategien er delt i 3 hoveddeler: del 1 Visjon og mål, del 2 Virkemidler, og del 3 Handlingsplan. 
Dokumentet er visuelt tiltalende, brukervennlig og oversiktlig strukturert. 
 
Sola kommune har svært gode muligheter for sykling. Strategien retter seg mot sykkeltrafikanter 
som er en mangfoldig målgruppe. Den sier noe om overordnet målsetting, støtter seg på relevante 
undersøkelser, belyser sykling fra flere innfallsvinkler, som trygghet, helsegevinst og andre viktige 
faktorer, som spiller inn for at folk vil velge sykling som prioritert transportmiddel. Viktige tema kan 
være standard på sykkelveiene, mulige konflikter syklist – fotgjenger, drift og vedlikehold, mm. 
 
Den viser til noen få utvalgte gode tilnærmingsmåter fra andre byer samtidig som den viser helt 
konkrete tiltak i tiltakslisten. Det er alt fra holdningsskapende tiltak, opplæring, kommunikasjon, 
kart, økonomisk godtgjørelse, arealplanlegging, drift- vedlikehold og mer. 
 
Sykkelstrategien peker også mulige forbedringsområder, der det er utviklingspotensiale, f.eks. 
sykkelvennlig arealbruk. Det er korte avstander og gode muligheter på Sola. Her kunne vi anbefale å 
involvere nærings- og industribedrifter og Avinor i større grad inn i sykkelsatsingen. Muligens også 
en trafikksikkerhetskampanje med informasjon om tungtrafikk og økt bevissthet rundt blindsone.  
 
Vi synes Sykkelstrategien er en meget vellykket strategi, både i innhold og form. Passe omfattende 
og grundig. Denne kan være et godt eksempel for andre kommuner. Fylkesmannen vil berømme 
Sola kommune for dette gode framtidsrettede arbeidet. 
 
 
Med hilsen 
 
Trond Olav Fiskå 
fung. plankoordinator 
 
 

  
 
Regine Benz 
seniorrådgiver 
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