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INNLEDNING 

Samfunnet står overfor store utfordringer som følge av dagens transportmønster. En høy andel 
biltrafikk gir støy og luftforurensning. En analyse av klimautslipp fra Strand kommune viser at vel 50% 
av utslipp fra private husholdninger er relatert til privat biltransport (Kilde: Klimaanalyse Strand 
kommune 2018). Fysisk inaktivitet gir dårligere helse i store befolkningsgrupper. Flere personer 
opplever å bli ekskludert i samfunnet fordi de ikke kan kjøpe bil eller fordi transportsystemet ikke er 
tilpasset deres behov og kompetanse.  
 
Siden midten av 1900-tallet har planlegging av steder blitt utført med hovedprioritering av bilen 
deretter kollektivtrafikken, sykkel og gange. Myke trafikanter og kollektivtrafikken har måttet vike for 
kjørefelt og parkeringsplasser for bilen. Planleggingen har til dels ført til lange avstander som gjør det 
vanskelig å velge gange eller sykkel som transportform for å nå daglige gjøremål. Det har ikke vært 
tradisjon for systematisk planlegging for å gi gående og syklende sammenhengende og 
hensiktsmessig infrastruktur på samme måte som bilisten. Infrastrukturen som tilbys gående og 
syklende er derfor svært varierende.  
 
Byene og tettstedene må derfor utvikles til å bli mer egnet for gåing og sykling, med høyere 
befolkningstetthet, kortere gangavstand mellom daglige gjøremål, en hensiktsmessig infrastruktur og 
attraktive omgivelser. Det innebærer at gående og syklende må prioriteres og menneskelige 
dimensjoner vektlegges sterkere i planleggingen. 
 
Når reiser på under 5 km utgjør ca 75% av transportarbeidet i Norge er det et stort potensial i å legge 
bedre til rette for å gå og sykle, eventuelt reise kollektivt. Det er gode forutsetninger for å øke 
andelen gående og syklende i Strand kommune, spesielt innenfor Jørpeland og Tau. Områdene er 
relativt kompakte med korte avstander. Strand kommune ønsker å snu det tradisjonelle 
trafikkhierarkiet og satse på gange, sykkel og kollektiv fremfor bil.  
 
Å legge til rette for gående og syklende gir en rekke gevinster både for samfunnet og for 
enkeltmennesket. Når flere går, blir bruken av bil redusert. Det bidrar til mer miljøvennlig transport, 
mindre støy, bedre luft, bedre plass og færre trafikkulykker og skader. Flere myke trafikanter gir 
bedre folkehelse, mindre sykefravær og bidrar til mer levende, trygge og bærekraftige nærmiljø. For 
den enkelte kan det gi bedre helse.  
 
Det er et mål at flere i Strand skal gå, sykle eller reise kollektivt. Samtidig skal det være trygt, effektivt 
og attraktivt å ferdes for myke trafikanter i kommunen. Plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet 
definerer hvordan Strand kommune skal arbeide for å få til dette. Fokuset er på hverdagstransport og 
daglige gjøremål, det vil si til og fra skolen, arbeidsplassen, handel, sentrum, idrettsbanen eller 
holdeplassene. Sentrale virkemidler er helhetlig planlegging, holdningsskapende arbeid og utvikling 
og drift av et sammenhengende gå- og sykkelnett, samt forhold som påvirker samspillet i trafikken.  
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FØRINGER FOR PLANEN 

NASJONALE FØRINGER 

Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) inkludert nasjonal gåstrategi og nasjonal sykkelstrategi gir 
klare føringer om å satse på gange og sykkel som foretrukket fremkomstmiddel av flest mulig på de 
korte turene i alle byer og tettsteder, og kollektiv på de litt lengre strekningene. Dette vil fremme 
både miljø og helse, samt bedre framkommeligheten.  
 
Nasjonale mål for gange og sykkel 

- Det skal være attraktivt å gå for alle 
- Flere skal gå mer 
- Sykkeltrafikken utgjør 8% av alle reiser innen 2023 

 
Nullvisjonen om antall drepte og hardt skadde i trafikken ligger til grunn for NTP-en og som et klart 
mål for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.  

REGIONALE FØRINGER 

Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030 har som mål at transporten er 
effektiv, sikker, forutsigbar og miljøvennlig. Plan definerer Jørpeland som kommunesenter og 
regiondelsenter for Strand, Forsand og Hjelmeland, mens Tau er definert som tettsted. 
Regionalplanen gir klare føringer for at gående og syklende skal bli prioritert på Jørpeland og Tau 
med mål om at mest mulig av veksten i persontransporten her skal tas med flere gående og syklende. 
Planen legger ikke opp til å begrense personbiltransporten utenfor Jørpeland og Tau. 
Kollektivtrafikken skal være behovsstyrt og trafikksikkerheten skal økes for alle trafikant-grupper. De 
samme føringene finner vi i Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029. Strand er også omfattet av 
Regionalplan Jæren 2013-2040 i forhold til sentrumsutvikling hvor alle senterområder skal ha god 
kollektivdekning, være tilknyttet overordnet sykkelvegnett og ha et godt utformet transportnett for 
gående. Nullvisjonen ligger til grunn for handlingsplan for trafikksikkerhet for Rogaland 2018-2023.   
 
Solbakk-området skal bli et kollektivknutepunkt for regionen hvor god framkommelighet for 
kollektivtrafikk er prioritert. I tillegg skal det legges til rette for parkering og omstigning fra bil til buss.  
 
Regionalplan for folkehelse i Rogaland har blant annet fokus på økt fysisk aktivitet. Gjennom 
satsingsområdene «aktive og trygge lokalsamfunn» og «sunne levevaner» skal det satses på økt 
trafikksikkerhet og å legge til rette for økt hverdagsaktivitet gjennom en areal- og 
transportplanlegging som støtter opp om en aktiv og miljøvennlig transport, som gange, sykkel og 
kollektiv. 
 
Et av hovedmålene i regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 er å sikre god tilgang 
og miljøvennlig transport til friluftslivsområder. Det skal oppnås gjennom å legge bedre til rette for 
sykkel som aktivitet og fremkomstmiddel og å forbedre kollektivtilbudet til friluftslivsområdene.  
 

LOKALE FØRINGER 

Planen er utarbeidet med bakgrunn i kommunal planstrategi 2016-2020 hvor det er vedtatt å 
revidere trafikksikkerhetsplanen og utarbeide barnas transportplan, kommunedelplan for grønn 
mobilitet og sykkelstrategi. Disse berører samme tema; hvordan få flere til å sykle og gå, hvor økt 
trafikksikkerhet er et virkemiddel, og er derfor utarbeidet som en felles plan.  
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Videre gir kommuneplanen viktige føringer som å unngå trafikkulykker, utvikle en sikker skolevei, 
gode sammenhengende gang/sykkelveger, god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper og å sikre 
et godt kollektivtilbud. Et sentralt virkemiddel er arealplanlegging for senter- og skoleområder 
inkludert grønnstruktur med fokus på nærhet til kollektivtransport og sammenhengende gang- og 
sykkelveger. Plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet vil være et viktig virkemiddel for kommunen 
til å bidra til å redusere livsstilsrelaterte sykdommer, samt å legge til rette for et levende nærmiljø 
som bidrar til å bedre innbyggernes livskvalitet, jfr. strategiplan for folkehelsearbeid 2017-2022. 
 
Prosjektet Strand 2050 definerer at kommunen har 3 tettsteder som skal videreutvikles. Dette 
gjelder Jørpeland, Tau og Fiskå. Det skal satses på begrenset bilbruk og gang/sykkelavstand mellom 
boligområder, skole, barnehage og sentrumsfunksjoner innad i tettstedene, inkludert 
kollektivknutepunkt for buss. Videre legger Strand 2050 føringer for å satse på en god 
kollektivdekning med Solbakk som hovedknutepunkt og gang/sykkelveg langs sjøen mellom Tau og 
Jørpeland. 
 

VISJON 

Kommunens visjon «Sammen om trivsel» er også en viktig føring for planen. 
 
Med visjonen menes:  

«Strandasamfunnet skal være et levende lokalmiljø som preges av trygghet i hverdagen, 
optimisme, romslighet og respekt for ulike kulturverdier, holdninger og behov. Strand 
kommune skal kjennes som den gode bostedskommunen med gode oppvekstsvilkår for barn 
og unge, tilgang til grønne omgivelser, høy livskvalitet for alle prioriteres. Kultur- og 
fritidstilbudene skal være varierte og tilbys både innbyggere og andre som besøker oss.» 
(Kommuneplan Strand kommune 2012-2022) 

 
Visjonen er videre definert å bety;  

Vi er sammen om  
- å levere tjenester med kvalitet  
- å sette innbyggerne og brukerne i sentrum 
- å være kompetente og i utvikling 
- å ta ansvar for raus og åpen kommunikasjon 
- et trygt og involverende arbeidsmiljø 

 
Ved å prioritere myke trafikanter kan kommuneorganisasjonen skape økt trivsel for innbyggerne. Det 
er også et spørsmål om hvordan kommunen sammen med frivillige og næringslivet kan skape trivsel 
for «Strandbuen» ved å fremme gange og sykkel som fremkomstmiddel og å øke trafikksikkerheten. 
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DAGENS TRANSPORTVANER 

Basert på den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 er andelen reiser foretatt med bil rett 
over 50% i Strand kommune, jfr. figuren til 
venstre (Kilde: Regionalplan Jæren).  
 
«Regionalplan for ytre Ryfylke» peker på at 
transporten i Ryfylke er todelt. 
Sammenlignet med andre regioner er det 
flere korte reiser. Blant innbyggerne i 
Strand utgjør de korte reisene under 3 km, 
rundt 50%, jfr. grafen «Reiser fordelt etter 
lengde». Sauda og Suldal har en andel 
korte reiser på opp mot 2/3. Tettstedene i 
Ryfylke er små og gir korte avstander i 
dagliglivet. Skal innbyggerne i Ryfylke 
derimot ut av eget tettsted, er avstandene 
lange. Selv om det er færre lange reiser, er 

disse svært viktig for å ha tilgang til et større arbeidsmarked eller et bredere utvalg av varer og 
service enn man får i eget tettsted/grend.  
 
Andelen korte reiser under 1 km som 
gjennomføres til fots eller på sykkel er vel 
30% i Strand, en del under Sauda og 
Suldal med 50%, jfr. figuren «Gåande og 
syklistar etter reiselengde». For reiser på 
mellom 1-3 km er andelen reiser til fots 
eller på sykkel likere mellom de tre 
kommunene på rundt 20%. (Kilde: 
Regionalplan ytre Ryfylke).  

 
Våren 2018 ble det gjennomført en 
innbyggerundersøkelsen i Strand for å kartlegge 
strandbuens transportvaner i hverdagen. Denne 
indikerer at bil er det foretrukne 
fremkomstmiddelet for innbyggerne i Strand. 67% 
oppgir at de normalt bruker bil til/fra skole/arbeid, 
mens andelen er økt til 75% når det gjelder 
handel/sentrum. Også for å komme seg til 
fritidsaktiviteter er det en høy andel som benytter 
bil, 57%. Selv på korte avstander under 3 km er bil 

det viktigste fremkomstmiddelet for Strandbuen. Mange som benytter bil oppgir at det ikke er 
aktuelt å gå, sykle eller reise kollektivt til arbeid/skole (27%) og handel/sentrum (48%).  
 
Raskere transporttid, mangel på kollektivtilbud, avstand, bedre komfort og at en må gjøre 
innkjøp/har ærend på vei til/fra oppgis som viktige årsaker til å velge bil fremfor annet 
transportmiddel.  
 
Respondentene oppgir at færre parkeringsplasser eller parkeringsavgift i liten grad vil ha effekt på 
om de endrer transportvaner. Utbedring av gang- og sykkelvegnettet og en opplevd følelse av 
trygghet i trafikken, i kombinasjon med bedre vedlikehold og garderobefasiliteter på jobb trekkes 
frem av mange som faktorer som kan bidra til at de går eller sykler i stedet for å kjøre bil. Fysisk 
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aktivitet er en viktig motivasjonsfaktor for halvparten hvis de skal gå eller sykle. For å velge kollektivt 
må tilbudet bli bedre i form av hyppighet og effektivitet, samt til en lavere pris. Busstopp i 
Resahaugen og i Skjersvigå blir av flere trukket frem som et ønske. 
 
Undersøkelsen indikerer videre at rundt 50% av barn og unge i Strand går eller sykler til skolen, mens 
rundt 30% kjører skolebuss eller reiser kollektivt. Hovedvekten av de som går eller sykler har mindre 
enn 3 km til skolen. En avstand på mer enn 4 km gir rett til gratis skoleskyss. Det er noe sammenheng 
mellom alder og fremkomstmiddel for barn 

- Andelen som kjører kollektivt/skolebuss er høyest fra 17 år og oppover 
- Andelen elever som blir kjørt er høyest blant 1. klassingene hvor nesten 1 av 5 blir kjørt 
- Om lag 3 av 5 barn går/sykler til skolen i alderen 10-16 år 

 
Barn blir i hovedsak kjørt til skolen som følge av at det er på vei til foreldrenes jobb, travle morgener, 
avstand og trafikale forhold som mangel på gang/sykkelveg og overganger.  
 
I følge regionalplan for ytre Ryfylke har omfanget av kollektivreiser i Ryfylke vært rimelig stabilt de 
siste årene på rundt 1,4 mill reiser. Reiser med buss utgjør 2/3 av kollektivreisene i Ryfylke og er i 
hovedsak en kombinasjon av skoleskyss og buss mellom Tau og Jørpeland. Hurtigbåt er et viktig 
tilbud for tilgang til regionens arbeids- og servicemarked.  
 

TRAFIKKSIKKERHET OG SAMSPILL I TRAFIKKEN 

Utbygginger og nedklassifisering av offentlig veg til kommunal veg bidrar til at kommunens vegnett 
øker i utstrekning, samtidig som utgiftene til drift og vedlikehold øker. Bedre tilrettelegging for bil i 
kombinasjon med økt boligbygging og befolkningsvekst bidrar til økt trafikk som igjen medfører økt 
risiko for trafikkulykker.  
 
Det er behov for omfattende oppgradering av gang- og sykkelvegnettet på Tau og Jørpeland for å 
legge til rette for økt fortetting og sikker skolevei. Langs Riksveg 13 mellom Jørpeland og Tau er det 
ikke tilrettelagt for sykkel- og gangveg. Sykkel og gange er ikke skilt i trafikken i Strand. Kommunen 
har igangsatt omfattende oppgradering av de viktigste veikryssene i Strand.  
 
Trafikale forhold var et tema i innbyggerundersøkelsen i forbindelse med planarbeidet hvor behov 
for gang- og sykkelveg langs kjente strekninger som Tau-Jørpeland, Tau- Bjørheimsbygd, Tau-
Nordmarka, Førlandsringen, Dalavegen og Fiskå er nevnt spesielt. Fotgjengerovergang R13 ved 
Tungland og Barkvedkrysset er oppgitt som utbedringer som vil påvirke den opplevde tryggheten i 
trafikken. Ellers nevnes Osabakkane, Lynghaugveien- Holta og bedehuset-Loen-Gullbekkstien som 
områder hvor det er ønskelig med bedre trafikale forhold for myke trafikanter.  Også barnetråkk 
registeringen blant grunnskoleelever i kommunen avdekker et stort behov for overganger og fortau. 
 
Risikoen for dødsulykker blant fotgjengere i Norge er redusert i løpet av de siste 20 årene. 
Utviklingen over tid viser en gradvis forbedret trafikksikkerhet; færre ulykker og personskader, samt 
en generell reduksjon i ulykkenes alvorlighetsgrad. Likevel er dødsrisikoen pr km til fots 5-6 ganger 
høyere enn blant bilførere. Fotgjengerulykker utgjør i dag om lag 12% av ulykkene med dødelig 
utgang i vegtrafikken. De fleste ulykkene skjer når fotgjengere krysser eller oppholder seg i 
kjørebanen.  
 
Det er ikke identifisert ulykkesstrekninger eller ulykkespunkt på vegnettet i Strand kommune. I 
perioden 2007-2016 er 3 drept i trafikken i Strand, mens 11 har blitt hardt skadet, det vil si alvorlig 
eller meget alvorlig skadet (Handlingsplan for trafikksikkerhet for Rogaland 2018-2023). Den siste 
dødsulykken var i 2012 (Folkehelsekartlegging 2017).   
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GRØNN MOBILITET  

 

SNU DET TRADISJONELLE TRAFIKKHIERARKIET 

 
Grønn mobilitet er basert på et omvendt 
trafikkhierarki hvor gangtrafikk står 
øverst, etterfulgt av sykkeltrafikk, 
kollektivtrafikk og til slutt biltrafikk. 
Målet er å redusere bilbruk og legge 
bedre til rette for gange og sykkel.  
 
Mobiliteten, hvordan de som bor i et 
område velger å reise, styres i stor grad 
av hvordan området er planlagt. Dersom 
man lykkes i å planlegge områder slik at 
de har en høy tetthet, en sentral eller 
kollektivtrafikkvennlig lokalisering og en 
god funksjonsblanding, viser forskning 
og empiri at de som bor og virker der vil 
reise betydelig mindre med bil enn hva 
de ellers ville gjort. Utforming av det 
offentlige rom er sentralt, da det både 
kan underbygge og motvirke et 
bærekraftig trafikksystem. 
 
 

HVORFOR GRØNN MOBILITET? 

Å legge til rette for gående eller syklende er i seg selv ikke et mål, men et middel for å oppnå god 
helse og gode opplevelser for den enkelte, samt bedre byliv, miljø og økonomi for samfunnet. Jo flere 
som sykler eller går, jo mindre belastning blir det på vegnettet. Flere gående og syklende gir bedre 
folkehelse, mindre sykefravær, mindre støy, bedre byluft, lavere utslipp av klimagasser, bedre plass 
og kortere bilkøer. Når flere sykler eller går vil også trafikksikkerheten bli bedre. 
 
Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det billigere å legge til rette for økt gange og sykkel, enn økt 
bilbruk. Transportøkonomisk institutt har i en rapport fra 2002 anslått at den samfunnsøkonomiske 
nytten av gang- og sykkelvegnettet er minst fire-fem ganger større enn kostnadene ved utbygging. 
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INNBYGGERINVOLVERING 

 

KARTLEGGING AV BARN OG UNGES SKOLEVEI 

Gjennom barnetråkk får kommunen 
oppdatert lokalkunnskap om barn og 
unges arealbruk. Elevene registrerer sin 
skolevei og steder de liker, samt 
beskriver steder og hva som bør 
endres; problemer, farer eller 
aktiviteter. Metoden sikrer barn og 
unge medvirkning i planprosessen. 
Barnetråkk registreringen er 
gjennomført på 4., 6. og 9. trinn ved 
alle de kommunale skolene i 
kommunen. Kartleggingen er 
delfinansiert av Rogaland 
fylkeskommune. 
 
Kartleggingen gir kommunen et 
temakart som er viktig for fremtidig 
arealplanlegging og som er 
utgangspunktet for fysiske 
trafikksikkerhetstiltak som fortau og 
overganger, denne planen foreslår.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I vedlegget «Barnetråkk 2018» er det utarbeidet 4 kart for hver skolekrets – Jørpeland, Tau og Fiskå. 

- Kart 1 «skolevegregistreringer» viser alle registreringene. Jo tykkere strek, jo flere elever har 
registrert dette som sin skolevei 

- Kart 2 «mest brukte veier» viser kun strekninger med 5 eller flere registreringer 
- Kart 3 «manglende fortau vist med grønn linje» viser de strekninger fra kart 2 hvor det 

mangler fortau i dag 
- Kart 4 «utvalgte ønsker og kommentarer» tar utgangspunkt i kart 2 og 3, men i tillegg er 

barns verbale kommentarer og ønsker som er relevante for denne planen tatt inn 
 

KARTLEGGING AV TRANSPORTVANER FOR DAGLIGE GJØREMÅL 

Det er gjennomført en nettbasert innbyggerundersøkelse for å kartlegge hvilke transportvaner 
innbyggerne i kommunen har knyttet til daglige gjøremål. Det vil si transport til/fra skole, jobb, 
handel og fritidsaktivitet. Undersøkelsen har fokus på hvilket transportmiddel som normalt blir valgt 
og hvorfor, samt hva som skal til for å endre transportvalg fra spesielt bil til gange, sykkel og kollektiv.  
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Undersøkelsen ble tilgjengeliggjort på kommunens hjemmeside og facebookside slik at alle som 
ønsket kunne svare. I forbindelse med undersøkelsen var det en reportasje om undersøkelsen i 
Strandbuen og blant respondentene ble det trukket ut to vinnere av et gavekort på 1 000kr. 
Undersøkelsen ble også sendt til kommunens ansatte med oppfordring om å delta i undersøkelsen. 
Totalt mottok kommunen 453 svar på undersøkelsen. 
 
Se vedlegg «Rapport innbyggerundersøkelse transportvaner 2018» for undersøkelsen og en nærmere 
analyse av respondentenes svar. 
 
Denne kartleggingen er supplert med informasjon fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 
2013/2014 og reisevaneundersøkelser gjennomført av Rogaland fylkeskommune i forbindelse med 
regionalplan for ytre Ryfylke og regionalplan for Jæren. 
 

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER OG INNFALLSPORTER 

Parallelt med planarbeidet er friluftslivsområder i Strand og innfallsporter til disse kartlagt og 
verdsatt. I den forbindelse ble det gjennomført folkemøter på Jørpeland, Tau og Fiskå hvor alle 
innbyggere ble invitert til å si sin mening om viktige friluftslivsområder i kommunen. Utover annonse 
i Strandbuen, gikk det ut egen mail til alle lag og organisasjoner om folkemøtene. Totalt 20 
innbyggere stilte på de tre møtene. Flere av disse representerte større friluftslivsorganisasjoner i 
Strand.  
 
Kartleggingsarbeidet 
er delfinansiert av 
Rogaland 
fylkeskommune og gir 
kommunen et 
temakart som er 
viktig i fremtidig 
planlegging og sikring 
av friluftslivsområder. 
Dette temakartet 
inngår ikke som en 
del av denne planen.  
 
Basert på det 
pågående 
kartleggingsarbeidet, 
er det utarbeidet kart 
som viser viktige 
innfallsporter/målpunkt på Jørpeland, Tau og Fiskå, jfr. vedlegg «Innfallsporter nærfriluftsområder». 
Disse er det vurdert aktuelt å tilrettelegge for gange og sykkel som fremkomstmiddel til 
friluftslivsområdet/målpunktet/innfallsporten.   
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PLANENS MÅL OG SATSINGSOMRÅDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nullvisjon og universell utforming ligger til grunn for planen. Nullvisjonen vil si en visjon om et 
transportsystem som ikke fører til tap av liv eller hardt skadde. Topografien i Strand er en utfordring i 
forhold til universell utforming. Dette må derfor tilpasses lokale forhold og begrensninger. 
 
Planen rettes først og fremst mot hverdagstransport. Det vil si transport for å nå daglige gjøremål 
eller som rekreasjon i nærmiljøet. Det inkluderer transport til skole, jobb, fritidsaktiviteter, sentrum 
og handel. Det legges også vekt på gåing og sykling i forbindelse med bruk av kollektivtransport.  
 
For økt gange og sykkel vil fokuset være på nærmiljøet der folk bor. Det er i nærmiljøet flest går eller 
sykler i hverdagen og potensialet for økt gange og sykkel ligger. De primære geografiske områdene vil 
være kommunens tre definerte sentre for utvikling (Strand 2050) – Jørpeland, Tau og Fiskå. 
Tilrettelegging må tilpasses lokale forhold. Det er enklest å gå eller sykle i tettsteder som har god 
lokal funksjonsdekning og korte avstander. Noen av virkemidlene som gjelder gående og syklende 
har derfor størst effekt på Jørpeland og Tau. Strategier for å øke trafikksikkerheten, utbedringer og 
drift og vedlikehold vil være like relevant for hele kommunen. I hovedsak vil fysiske tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten være rettet mot allerede etablerte veier og traser, og ikke mot å etablere nye 
hovedatkomster inn og ut av sentrum. Hovedmotivasjonen skal være bedre forholdene for gående 
eller syklende og ikke trafikkhåndtering/flyt.   
 
For kollektivt vil fokuset rettes mot bruk av kollektiv som fremkomstmiddel både internt i kommunen 
og ut av kommunen, spesielt mot Stavanger-regionen etter åpningen av Ryfast. 
 
Gåing og sykling som friluftslivsaktivitet i naturomgivelser på fjellet og i skog og mark, er ikke med i 
planen. Adkomst som legger til rette for gange og sykkel, til definerte viktige friluftslivsområder, 
inngår imidlertid som en del av planen.  
 
Målgruppen for planens virkemidler er alle grupper av befolkningen. Barn og unge vil være en 
særskilt målgruppe med spesielt fokus på å sikre barn og unge en trygg og sikker skolevei. Der hvor 
spesielle hensyn er relevante for denne målgruppen blir dette kommentert. 
 
 
 
 

Mål 
 

 Det skal være trygt, effektivt og attraktivt å ferdes 
for myke trafikanter i Strand 

 Øke andelen innbyggere som går, sykler eller kjører 
kollektivt 

 80% av barn og unge går eller sykler til skolen 
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Vi skal nå målet ved hjelp av følgende satsingsområder 

- Gå- og sykkelvennlig arealbruk  
- Gode fysiske anlegg 
- Attraktive omgivelser 
- God drift og godt vedlikehold 
- Samspillet i trafikken 
- Aktiv gå- og sykkelkultur 
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GÅ OG SYKKELVENNLIG AREALBRUK 

 
Arealbruk og transportbruk henger tett sammen. Lokalisering av boliger, arbeidsplasser, handel og 
servicefunksjoner er avgjørende for reiseavstander og valg av reisemiddel. De grunnleggende 
forutsetningene for gange og sykkel legges derfor i arealplanene.  
 
Det kanskje viktigste langsiktige virkemiddelet for å få flere til å gå eller sykle er å legge til rette for at 
boliger og arbeidsplasser er lokalisert slik at flest mulig kan ta arbeidsreisen til fots eller på sykkel. 
Samlokalisering av barnehage, parkering og bussholdeplass vil gjøre det enklere å ta buss til arbeid i 
forbindelse med levering i barnehage. Dette blir særlig aktuelt når Ryfast åpner. Andre funksjoner 
som er viktige for folks hverdag, som for eksempel skole, barnehage, eldresenter, nærbutikk og 
idretts- og kulturarenaer, bør også ha en lokalisering som gjør at flest mulig kan nå dem til fots eller 
på sykkel. En konsentrert arealbruk gir også bedre grunnlag for kollektivtransport. Dette krever 
langsiktig innsats fra kommunen og må gjenspeiles i kommuneplanens arealdel. 
 
Gange og sykkel må tenkes på før bilvegen 
er på plass. Hovedrutene for myke 
trafikanter må sikres arealmessig før den 
detaljerte planleggingen og utviklingen av 
områdene starter. De må planlegges 
optimalt slik at de gir korte avstander og 
korte reisetider, hvis ikke går noe av 
gevinsten med tette bystrukturer tapt. 
Planleggingen vil være avhengig av om en 
planlegger i nye utbyggingsområder eller i 
allerede utbygde områder. Det er viktig å se 
gående og syklende sine behov i sammenheng med de stedlige forutsetningene. Fortetting som 
utbyggingsmønster er positivt for å fremme gange og sykkel, men det er viktig at blant annet 
siktlinjer ivaretas også i enkeltsaker for å opprettholde trafikksikkerheten.  
 
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner skal det vurderes hvorvidt planforslaget tilrettelegger for 
gående og syklende på en tilfredsstillende måte 

o Gå/sykkelavstand til sentrum 
o Tilfredsstillende gang- og sykkelveger til området 
o Tilstrekkelig mange og gode sykkelparkeringsplasser 
o Ladestasjoner for bysykler 

Virkemidler 
 

 Myke trafikanter prioriteres høyt i all arealplanlegging  
 Tett utbyggingsmønster i og nær sentrum 
 Vurdere trafikksikkerheten i enkeltsaker (byggesaker og 

dispensasjonssaker) 
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GODE FYSISKE ANLEGG 

 
Gode gang- og sykkelveger er en forutsetning for å øke andelen som sykler eller går. Vegnettet for 
gående og syklende skal være attraktive, effektive og trygge. Det er enkelt å gå og sykle dersom det 
går raskt. Skilting og merking av gå- og sykkelnettet gjør det enkelt å finne frem samtidig som det 
bidrar til å synliggjøre mulighetene til å gå og sykle.  
 
Effektivt og sammenhengende hovednett 
Et sammenhengende nett med høy standard vil  
• Øke sikkerheten  
• Øke framkommeligheten 
• Tydeliggjøre hovedrutene og de myke trafikantenes plass i vegnettet 
• Bidra til bedre opplevelser for gående og syklende 
 
Et helhetlig gang- og sykkelnett skal sikre framkommelighet hele veien fra startsted til 
bestemmelsessted. Nettet skal gi gode forbindelser til sentrum, men også binde sammen ulike deler 
av byen/tettstedet innad på Jørpeland, Tau og Fiskå. Det skal være gode forbindelser til 
kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, handelsområder, offentlige institusjoner og 
rekreasjonsområder. Idrettsanlegg og skoler er viktige målpunkt, spesielt for barn og unge. Logiske 
ruter, trygg skoleveg og god sykkelparkering ved skolene skal prioriteres. For sykkelnettet vil det i 
tillegg være fokus på lengre avstander på strekningen Skjersvigå – Nordmarka som binder sammen 
større deler av kommunen. Hovednettet prioriterer ruter der det er mulig å nå mange innbyggere. 
Hovedvegnettet for sykkel og gange skal utvikles. Rådhusgaten på Jørpeland etableres som gågate. 
 
Gang- og sykkelvegnettet skal være tilpasset ulike brukergrupper. Det skal derfor inneha en balanse 
mellom direkte og effektive ruter, og mer attraktive veger i betydningen at de eksempelvis følger 
grøntområder og er skjermet fra støy og eksos. Universell utforming av gånettet så langt det lar seg 
gjøre og tilrettelagte kryssutforminger er en forutsetning for gode og sammenhengende nett for alle 
fotgjengere. 
 
Når flere trafikantgrupper blandes oppstår det lett konflikter og trafikkfarlige situasjoner. Gående har 
andre behov og preferanser enn syklende og kjørende. Primært skal det planlegges for separate 
vegnett for ulike trafikantgrupper, hvor også gående og syklende blir skilt der det er betydelig gang- 
og sykkeltrafikk. Ved arealknapphet skal det finnes løsninger som ivaretar hensynene til de ulike 

Virkemidler 
 

 Effektivt og sammenhengende hovednett for gange- og 
sykkel 

 Synliggjøring av gang- og sykkelanlegg 
 Sykkelparkering 
 Bysykler 
 Effektivt og brukervennlig kollektivtilbud 
 Sykkelbyavtale 
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trafikantgruppene, med vekt på den mest sårbare gruppen, det vil si gående. Fortau er primært for 
gående. Bruk av sykkelfelt er en løsning. Tradisjonelle gang- og sykkelveger er et godt alternativ der 
konflikten mellom syklende og gående er liten. Boliggater med liten biltrafikk og lav hastighet er et 
godt tilbud til syklende. 
 
Snarveger bidrar til effektive og raske gang- og sykkelforbindelser. De er ofte utviklet gjennom tråkk 
og er i liten grad opparbeidet. Snarvegene er ofte best kjent av barn og andre som går i nærmiljøet, 

men skal synliggjøres og utvikles til et verdifullt 
nettverk for en større del av befolkningen. 
Oppgradering må ta hensyn til hver snarvegs 
særegenhet. I første omgang er det mest aktuelt 
å sikre belysning der det egner seg og skilting slik 
at befolkningen vet hvor det er raskest å gå eller 
sykle. Nye snarveger opparbeides hvis 
nødvendig for å oppnå et helhetlig og effektivt 
gang- og sykkelnett. Det kan være utfordrende å 
få til god nok universell utforming på 
snarvegene.  
 

For å sikre gode fysiske anlegg på riks- og fylkesvei er kommunen avhengig av et godt samarbeid med 
Statens vegvesen og fylkeskommunen. 
 
Viktige premisser for utbedring av det fysiske anlegget 

- For å nå flest barn og unge prioriteres utbedring fra skoleområdet og utover 
- Gode overganger med belysning prioriteres fremfor dyre underganger 
- Utbedring/bygging av fortau gjøres fortrinnsvis i samarbeid med IVAR (hindrer 

dobbeltarbeid) og etter innbetaling av anleggsbidrag (R13 og Tau) 
- Områder med høy trafikk, gjennomgangstrafikk, tungtrafikk og busstrase prioriteres fremfor 

områder med i hovedsak intern boligtrafikk  
 
Synliggjøring av gang- og sykkelanlegg 
Skilting og oppmerking skal bidra til å gi oversikt og forutsigbarhet. Effektiv skilting virker dessuten 
som markedsføring i seg selv, og skal ha høy prioritet. 
 
Anlegg som framstår som tydelige har flere fordeler 
• Oversikt: Det blir enklere å orientere seg i gang- og sykkelvegnettet, og lettere å se hvor anleggene 
fører videre  
• Sikkerhet: Bilistene blir mer oppmerksomme på de myke trafikantene  
• Markedsføring: Alle som ferdes i gatene ser at det finnes gode tilbud til gående og syklende, og at 
Strand satser på gange og sykkel som transportform. 
 
Sykkelparkering  
Enhver sykkeltur starter og slutter med en parkert sykkel. Mer sykkeltrafikk gir flere parkerte sykler. 
Gode sykkelparkeringsanlegg signaliserer at sykling er ønsket, og er et effektivt tiltak for å få flere til å 
sykle. Det skal etableres flere offentlige sykkelparkeringsplasser fortrinnsvis med overbygg på viktige 
målpunkt som offentlige bygg og i sentrum. Kommunen skal følge opp at private utbyggere i sentrum 
legger til rette for sykkelparkering. Standarden er avgjørende for bruken.  
 
Bysykler 
I 2019 vil det bli montert 750 elbysykler i Rogaland med dobbelt antall ladestasjoner. Jørpeland vil da 
få 10 el-bysykler. Dette er et resultat av et samarbeid mellom Kolumbus og 12 kommuner i Rogaland 
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med delfinansiering fra Klimasats-midler. Kolumbus vil drifte den tekniske løsningen. Første året vil 
være en prosjektperiode hvor samarbeidspartnerne skal høste erfaringer. Videre utbygging av 
bysykkelordningen vurderes etter prøveperioden. Prosjektet sikrer innbyggerne i Strand tilgang på 
bysykler på tvers av de aktuelle kommunegrensene. Bysyklene representerer et supplement til 
kollektivtransport og er et bidrag til å redusere bilbruken. Tilbudet bidrar til å alminneliggjøre sykkel 
som reisemiddel i byen.  
 
Effektivt og brukervennlig kollektivtilbud 
Solbakktunellen åpner i 2019 og gir nye rammebetingelser for både privatbil og kollektivtrafikk inn og 
ut av kommunen. Hurtigbåttilbudet mellom Jørpeland og Stavanger blir samtidig lagt ned. Dette er i 
dag et viktig kollektivtilbud for å sikre rask og effektiv arbeidsvei for mange av kommunens pendlere. 
Kommunen kan gjennom et godt kollektivtilbud bidra til at færre velger privatbil som 
fremkomstmiddel gjennom Ryfast. Dette er også i fylkeskommunens interesse, ref. nullvekstmålet 
om privatbiltransport.  
 
Kolumbus på vegne av Rogaland fylkeskommune er leverandør av kollektivtilbudet i fylket. Strand 
kommune skal være en pådriver for tilrettelegging for god kollektiv dekning og intensitet, både 
internt i kommunen med fokus på Jørpeland og Tau og mot Stavangerregionen med fokus på 
sentrum, Forus og UiS/SUS som viktige målpunkt. Rutenettet må være effektivt og brukervennlig. 
Holdeplasser må være innbydende og attraktive med mulighet for sykkelparkering på strategiske 
holdeplasser som fungerer som innfartsårer. Sanntidsinformasjon bør innføres på viktige 
kollektivknutepunkt. Utbygging av en bysykkelordning på tvers av kommunegrensene og sykkelbuss 
gjennom Ryfast vil gi innbyggerne gode transportalternativ til privat bil.  
 
I tillegg til effektivitet og hyppighet er pris fremhevet som en viktig faktor for å ta kollektiv. Det er i 
dag ikke mulig for arbeidsplasser i Strand å inngå i ordningen HjemJobbHjem som gir billigere 
kollektivtransport for den enkelte ansatte. Noen steder har Kolumbus i samarbeid med kommunen 
testet ut 10-kroners billett på buss. «Hent meg»-løsningen for kollektiv som testes ut i Sauda kan 
også være interessant å teste ut i Strand. Det er viktig at Strand kommune er pådriver for at Strand 
også kan inngå i slike løsninger. Universell utforming av buss og bussholdeplass er viktig for å gjøre 
tilbudet tilgjengelig for alle. 
 
Sykkelbyavtale 
Sykkelbyavtaler er et viktig virkemiddel i det nasjonale 
arbeidet for økt sykling. En slik avtale innebærer et 
trepartssamarbeid mellom fylkeskommunen, Statens 
vegvesen og kommunen om i en definert periode å satse 
ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk. Strand vil 
oppnå mer satsing på og tilrettelegging for sykkel i et slik 
samarbeid enn alene. Dette virkemiddelet gjelder også for 
andre satsingsområder, men er kun kommentert under dette satsingsområdet. Hvilke planer og 
aktiviteter som vil inngå i en slik avtale, vil være avhengig av enighet mellom partene.  
 
Kommunen er i dialog med fylkeskommunen og vegvesenet om en sykkelbyavtale. Et politisk vedtak 
om hovedsykkelvegnettet må være på plass før en avtale kan inngås. Det foreligger også klare 
forventninger til kommunen om å vise en prioriteringsvilje og gjennomføringsevne til å satse på 
sykkel før en sykkelbyavtale eventuelt kan innarbeides tidligst i løpet av 2020. Fokuset i en 
sykkelbyavtale er vel så mye de små tiltakene og det holdningsskapende arbeidet som større 
oppgraderinger av infrastruktur. I første omgang vil en slik avtale medføre at de tre partene sammen 
finansierer en prosjektleder md ansvar for sykkelsatsingen. Hvis Strand får på plass en slik avtale vil 
det være større sannsynlighet for å få tildelt statlige tilskuddsmidler rettet mot sykkel.  
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ATTRAKTIVE OMGIVELSER 

 
Når vi går og sykler blir vi mer oppmerksomme på omgivelsene. Ett av tilleggsgodene vi får er positive 
opplevelser i trivelige omgivelser. Gå- og sykkelnettet går gjerne gjennom parker, åpne plasser, 
skogholt og utsiktspunkter.  
 
Omgivelsene må gi tilstrekkelig opplevelsesrikdom for å være attraktive for gående og syklende. Det 
omfatter summen av inntrykk fra bebyggelsen, uterommene, det sosiale livet, infrastrukturen og 
grønnstrukturen. Byrom og møtesteder må ha gode kvaliteter, være inviterende og oppleves som 
meningsfylte steder. Det må være plass til både gangtrafikk, møteplasser og aktiviteter. Vi må sikre at 
steder der gående og syklende oppholder seg ikke har støy eller luftforurensning over gjeldende 
grenseverdier. Ved å etablere miniparker og sittemuligheter langs viktige traseer, ved åpne plasser 
og utsiktspunkt, gjerne i kombinasjon med kunst, kulturminner og utsmykning bidrar vi til bedre 
sanseopplevelser for brukerne. Samtidig kan motivasjonen for å gå eller sykle økes.  
 

Også bruk av motiverende skrift på bakken som «Takk 
for at du sykler» eller «God tur», jfr. bildet til venstre, 
gir brukeren gode opplevelse på veien og viser at det 
blir satt pris på valget den enkelte gjør. 
 
Mange er redde for overfall og ran langs gangveger, 
særlig ved traseer som ikke er belyst og går gjennom 
gjengrodde områder. Spesielt gåtraseer må planlegges 
med sikte på god sosial kontroll. Vegetasjonsrydding 
bidrar til mer oversikt. Plassering av jevn belysning på 
strategiske steder kan bidra til å trekke flere folk langs 
gang- og sykkelvegen. Dette gir også en opplevelse av 

trygghet.  
 
  

Virkemidler 
 

 Gå- og sykkelnettet utformes slik at det føles trygt å bruke 
hele døgnet og til alle årstider, spesielt fokus på belysning 
og vegetasjonsrydding 

 Gode sanseinntrykk og opplevelser langs gå- og sykkelnettet 
ved hjelp av natur- og kulturopplevelser  

 Sittemuligheter og miniparker langs viktige 
traseer/snarveger 

 Skrift på bakken for å motivere gående og syklende («takk 
for at du går/sykler») 

 Sykkelbyavtale 
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GOD DRIFT OG GODT VEDLIKEHOLD 

 
Drift og vedlikehold av gang- og sykkelareal skal sikre at de blir attraktive, trafikksikre, 
framkommelige og tilgjengelige gjennom hele året. Hovedregelen er at gående og syklende skal ha 
minst like god fremkommelighet som biler. Til grunn for å definere kommunens nivå på drift og 
vedlikehold ligger «Drift og vedlikeholdsstandard kommunale veger» utarbeidet av Vegforum for 
byer og tettsteder. 
 
Et gå- og sykkelnett uten hull og løsgrus gjør det triveligere og tryggere å gå og sykle om sommeren. 
Skal andelen som sykler og går økes, må også flere sykle og gå om vinteren. Mange kvier seg for å 
sykle eller gå om vinteren av frykt for glatte veier og dårlig brøyting. Bedre vinterdrift vil bidra til å 
fremme gange og sykkel som transportmiddel 
også utenfor høysesongen. Det er imidlertid 
vanskelig å få god vinterstandard på hele gå- og 
sykkelnettet. Gang- og sykkelnett med høy bruk 
har høyest prioritet, jfr. hovednett for gange og 
sykkel som skal utarbeides.  
 
Driftsstandard på snarveger må vurderes for 
hvert tilfelle, både ut i fra hva og hvor 
målpunktene er, landskapsforhold og faktisk 
mulighet for gjennomføring.  
 
Vedlikehold av gang- og sykkelnettet forutsetter et godt samarbeid mellom kommunen, 
fylkeskommunen og vegvesenet slik at alle tar ansvar for strekninger som faller under deres 
ansvarsområdet.  
 
Godt vedlikehold markerer at sykkel og gange har status som et viktig transportmiddel. Det øker også 
sikkerheten og trygghetsfølelsen hos brukerne. Motsatt vil dårlig vedlikehold svekke status og gi 
inntrykk av at de har lavere prioritet enn bil og kollektivtrafikk.  
 
  

Virkemidler 
 

 Drift og vedlikehold av kommunale fortau og gang/sykkelveg i 
henhold til «Drift og vedlikeholdsstandard kommunale veger» 
(Vegforum for byer og tettsteder) 

 Sykkelbyavtale 
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SAMSPILLET I  TRAFIKKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et godt samspill mellom myke trafikanter og andre trafikanter er viktig for å skape et sikkert og trygt 
trafikkmiljø. Den fysiske tilretteleggingen av gang- og sykkelvegnettet inngår i satsingsområdet «gode 
fysiske anlegg». 
 
Trafikksikker kommune 
Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, færre skader og fornøyde 
innbyggere. Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og 
skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har 
kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt 
til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid. Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av 
en bred og samlet innsats der flere sektorer er involvert for å forebygge og redusere trafikkulykker.  

 
Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning utviklet av 
Trygg Trafikk. Strand kommune skal være en trafikksikker kommune 
etter disse kriteriene. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer 
trafikkulykker i Strand, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for 
godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Dette 
arbeidet vil også påvirke andre satsingsområder som «god drift og 
godt vedlikehold» og «gå- og sykkelvennlig arealbruk».  
 

Trafikkregulerende tiltak og trafikkteller 
Mindre biltrafikk og lavere hastighet på bilene gjør det mer attraktivt å gå og sykle. Det er enklere og 
billigere å få til gode løsninger for myke trafikanter dersom hastigheten på biltrafikken reduseres. Det 
samme gjelder der det ikke er gjennomgangstrafikk.  
 
Fartsgrensene i sentrum og i tettstedene, spesielt i nærhet til skolene skal vurderes. Fartsdempere er 
et effektivt virkemiddel for å regulere farten i boliggater og i områder med høy person- og biltrafikk. 
Kommunen har allerede kjøpt inn trafikkteller som over tid vil gi god informasjon over biltrafikken 
som vil danne grunnlag for prioriteringer. 
 
Opplæring av barn og unge 
For at barn skal sykle eller gå til skolen forutsettes det at skoleveien er trygg, samt at barna har 
kunnskap om hvordan de skal opptre i trafikken. Det krever trafikkopplæring allerede i barnehagen 
og gjennom skoleløpet. Trafikksikkerhet er også tema på faste kontroller ved helsestasjonen, i tråd 

Virkemidler 
 

 Trafikksikker kommune 
 Trafikkregulerende tiltak 
 Trafikkteller 
 Opplæring av barn og unge 
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med råd fra Helsedirektoratet. Barn og 
til dels foreldre er målgruppen for 
opplæringen og informasjonsarbeidet 
rettet mot barn og unge. 
 
Det er viktig med god dialog mellom 
rektor/styrer, samarbeidsutvalget og 
foreldrenes arbeidsutvalg om kurs og 
holdningsskapende arbeid, men også 
for å kartlegge og utbedre trafikkfarlige 
punkter på skolevegen slik at elevene 
kan gå eller sykle på en trafikksikker 
måte. Barnehagene og skolene 
innarbeider trafikkopplæring i lokal 
årsplan/læreplaner og følger 
anbefalinger, materiell og nasjonale 
kampanjer fra Trygg Trafikk. 
Opplæringen er i tråd med 
Kunnskapsløftets kompetansemål og 
rammeplan for barnehagene.  
 
Strand bruker barnetråkkregistrering 
for å involvere barn og unge i 
kartlegging av skoleveien. Barnetråkk 
ble gjennomført som en del av 
planarbeidet og resultatet ligger til 
grunn for å definere hovedvegnett for 
gange og sykkel, samt utbedring av 
trafikale forhold som inngår i denne 
planen og vil ligge til grunn for 
planstrategi 2020-2024. Barnetråkk som 
medvirkningsmetode skal gjennomføres 
minst hvert fjerde år som grunnlag for 
kommunal planstrategi. Neste gang 
innen 2023.  
 
  

Rammeplan Barnehage 
- Nærmiljø og samfunn 

o utforske ulike landskap, bli 
kjent med institusjoner og 
steder i nærmiljøet og lære å 
orientere seg og ferdes trygt  

 
 Hvordan barnehagene arbeider med 

dette innarbeides i årsplanen 
 

Kompetansemål Grunnskolen 
- Kroppsøving 

o 4. trinn: følge trafikkregler for 
fotgjengere og syklister 

o 7. trinn: praktisere trygg bruk av 
sykkel som framkomstmiddel 

- Samfunnsfag 
o 7. trinn: drøfte spørsmål 

omkring og konsekvenser av 
bruk og misbruk av tobakk og 
ulike rusmidler 

o 10. trinn: beskrive utvikling og 
konsekvenser av tobakks- og 
rusmiddelbruk i Norge og 
diskutere holdninger til 
rusmiddel 

 
 Målene innarbeides i de lokale 

læreplanene hvor skolene også 
synliggjør samarbeid med andre i 
lokalmiljøet  
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AKTIV GÅ- OG SYKKELKULTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God fysisk tilrettelegging vil ikke automatisk føre til at en stor andel parkerer bilen til fordel for å gå, 
sykle eller reise kollektivt. Folk må ta et valg om å velge gange eller sykkel fremfor bil på de korte 
reisene, og kollektivt på de litt lengre reisene. Det blir viktig å økte bevisstheten om at dette er et 
aktivt valg den enkelte selv tar. 
 
Erfaring fra flere europeiske byer viser at informasjon og dialog kombinert med utbygging av gang- 
og sykkelvegnett er effektive virkemidler for å øke gange og sykkel som fremkomstmiddel.  

Kommunikasjonstiltakene skal bidra til å bygge en sterkere og tydeligere kultur for å velge å gå, sykle 
eller reise kollektivt i Strand ved å  

- Informere om tilbudet  
- Informere om hvordan du går og sykler trygt og kjører bil slik at andre kan gå eller sykle trygt 
- Påvirke folks vaner og skape bevissthet om hvilke valg man tar når man reiser 

 
Strand skal stimulere folk til å gå eller sykle mer ved å 

- Skape positive assosiasjoner; moro, kult, gir deg frihet og uavhengighet, og bidrar til bedre 
bymiljø 

- Bruke rasjonelle budskap; enkelt, praktisk, lønnsomt, billig, hurtig, miljøvennlig, trygt og gir 
god helse 

- Alminneliggjøre sykling 
 
Befolkningsrettede tiltak 
Bil er et hyppig brukt fremkomstmiddel blant innbyggerne i Strand, selv på korte avstander. Det skal 
gjennomføres 1 kampanje årlig for å markedsføre gange og sykkel som framkomstmiddel og valg av 
livsstil blant innbyggerne i kommunen. Disse kampanjene vil være rettet mot alle innbyggerne.  
 
Strategisk plassering av gå- og sykkeltellere med sanntidsinformasjon om antall passeringer bidrar til 
å heve statusen for myke trafikanter og synliggjøre gange og sykkel som transportform. Samtidig gir 
det viktig informasjon og dokumentasjon om innbyggernes reisevaner. 
 
Nye gang- og sykkelanlegg og begivenheter knyttet til gang og sykkel skal markeres. I samarbeid med 
andre f.eks. Handelsforeningen på Jørpeland kan det gjennomføres arrangementer som kan bidra til 
at flere sykler eller går.  
 

Virkemidler 
 

 Informasjon 
 Opplæring av barn og unge 
 Kampanjer og arrangement 
 Sykkelbyavtale 
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Barn og unge 
Barn og unge er en spesiell målgruppe for planen, også for å utvikle en aktiv gå- og sykkelkultur. Det 
er viktig at barn og unge får interessen for å gå eller sykle og lærer seg gode vaner tidlig. Rundt 20% 
av elevene i grunnskolen i Strand har rett til gratis skoleskyss som følge av avstand til skolen eller 
farlig skolevei.  
 
Reisevaneundersøkelsen utført i Strand våren 2018 indikerer at rundt 50% av barn og unge normalt 
går eller sykler til skolen. Rundt 30% tar skolebuss eller reiser kollektivt til skolen. Det blir viktig å 
påvirke de resterende 20%-ene til å fortrinnsvis gå eller sykle. Fokuset rettes inn mot barn, foresatte 
og skolen. Skolen er en viktig aktør for å fremme at barn og unge går eller sykler til skolen, fremfor å 
bli kjørt. Det samme gjelder foreldre. Det holdningsskapende arbeidet kan være i form av opplæring, 
gå/sykkelkampanjer og reflekskampanjer.  
 
Kommuneorganisasjonen 
Strand kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen og mange ansatte har kort avstand 
mellom hjem og arbeid. Det er et stort potensiale for å øke andelen av disse som går eller sykler til 
jobb. Også her vil det være aktuelt å gjennomføre holdningsskapende arbeid og interne 
gå/sykkelkampanjer. 
 
Høsten 2018 inngår kommunen sammen med andre kommuner og offentlige virksomheter i 
Rogaland i et felles anbud om leasingavtale elsykkel til ansatte via lønnstrekk hvor Kolumbus er 
initiativtaker og koordinerer anbudet. En god elsykkel er kostbar i innkjøp. Denne løsningen kan gjøre 
det gjennomførbart for flere ansatte å gå til innkjøp av en elsykkel som igjen kan bidra til at flere 
sykler til jobb i stedet for å kjøre bil. 
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HANDLINGSPLAN 

 
For realisering av planen bør det i forbindelse med utarbeidelse av økonomi- og budsjettplan 
vurderes å avsette 

- 1 million kroner årlig i investeringsmidler til fortau og gang/sykkelveg som skal bedre 
trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter (egen liste «Fysiske 
trafikksikkerhetstiltak kommunal veg») 

- 0,5 millioner kroner i årlige drift/investeringsmidler til mindre trafikksikkerhetstiltak som 
overganger, belysning (tiltak merket med «Trafikksikkerhet» i handlingsplanen og oversikt 
over nye overganger som planlegges opparbeidet) 

- 0,3 millioner kroner i årlige drift/investeringsmidler til å fremme grønn mobilitet som 
sykkelparkering, merking av gang/sykkelanlegg, utbedring av snarveger, holdningskampanjer 
etc (tiltak merket med «Grønn mobilitet» i handlingsplanen) 

 
Eventuelle offentlige tilskuddsmidler vil komme i tillegg.  
 
Handlingsplanen viser både aktivitet/tiltak som inngår i ordinær drift og nye tiltak som skal 
finansieres av midlene ovenfor. Ved årlig rullering av økonomi- og handlingsplan må neste års tiltak 
konkretiseres med utgangspunkt i denne handlingsplanen og oppdatert informasjon. 
 
Generelle prinsipp for prioriteringer 

- Mindre trafikksikkerhetstiltak gjennomføres med utgangspunkt i skoleområdet og utover for 
å fange opp flest barn og unge 

- Utbedring og utbygging av fortau og gang/sykkelveg gjøres med utgangspunkt i de 
identifiserte områdene i handlingsplanen og i samarbeid med IVAR for å spare dobbeltarbeid 
og penger 

o Prioritering av disse er delt inn i tre kategorier 
 Lav – interntrafikk boliger 
 Middels – samleveier, primært boligtrafikk 
 Høy – høy trafikk, gjennomgangstrafikk, tungtrafikk og busstrase (hovedveg), 

trafikk utover interntrafikk boliger 
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Oversikt over hvor det er identifisert behov for å opparbeide trygge overganger på kommunal veg, 
jfr. punkt under «gode fysiske anlegg» ovenfor 

- Kryss Fjellsvegen- Fjelltunvegen 
- Kryss Fjelltunvegen – Åvegen 
- Kryss Fjelltunvegen- Mellervegen (over Mellervegen) 
- Kryss Hellandsvegen – Fjeldebakken 
- Kryss Hellandsvegen – Førlandsringen nedre 
- Kryss Hellendsvegen – Førlandsringen øvre 
- Kryss Førlandsringen – Fullshammervegen 
- Kryss Seljevegen – Fylkesveg 520 

Det vil årlig bli vurdert hvilke som blir opparbeidet avhengig av budsjettmidler til trafikksikkerhet. 

Aktivitet Ansvarlig Når Finansiering

Grønn mobilitet og trafikksikkerhet ivaretas gjennom 
arealplanlegging og enkeltsaker Plan- og forvaltning Løpende Ordinær drift

Bysykler (prøveprosjekt) Plan og utredning 2019-2020 Budsjett 2019
Bedre kollektivdekning og redusere pris Ordfører Løpende Ordinær drift
Etablering av bussholdeplass ny busstrase Ryfast Bygg og eiendom 2019 Budsjett 2019
Skilting og merking av gang- og sykkelvegnett Bygg og eiendom Løpende Grønn mobilitet
Sykkelparkering offentlig bygg og målpunkt Bygg og eiendom Løpende Grønn mobilitet
Undersøke mulighet og interesse for innfartsparkering 
barnehager (prøveprosjekt) Bygg og eiendom 2020 Ordinær drift
Påbegynne turveg Grønnevoll-Tungland Bygg og eiendom 2025 Utenfor budsjett
Ferdigstille turveg rundt Krossvatnet Bygg og eiendom 2020 Utenfor budsjett
Opparbeide trygge overganger, jfr. liste nedenfor Bygg og eiendom Løpende  Trafikksikkerhet

Vegetasjonsrydding, hovednett for sykkel og gange prioriteres Bygg og eiendom Løpende Ordinær drift
Belysning, hovednett for sykkel og gange prioriteres Bygg og eiendom Løpende Trafikksikkerhet
Motiverende skrift på bakken langs hovedgang- og sykkelnett Bygg og eiendom Løpende Grønn mobilitet
Etablere miniparker/benker langs viktige traseer (basert på 
definert hovedgangnett) Bygg og eiendom Løpende Grønn mobilitet

Definere nivået på drift og vedlikehold av gang- og sykkelnett - 
sommer- og vinterhalvåret, inkludert prioritering av 
strekninger Bygg og eiendom 2019 Ordinær drift
Løpende drift og vedlikehold Bygg og eiendom Løpende Ordinær drift

Søke om godkjenning som "Trafikksikker kommune" Kommunalsjef teknisk 2020 Ordinær drift
Vurdere fartsgrenser i sentrum og skoleområdene Bygg og eiendom 2019 Ordinær drift
Barnetråkkregistrering som medvirkningsmetode Plan- og forvaltning 2023 Ordinær drift
Informasjon om trafikksikkerhet barn og foreldre i tråd med 
anbefalinger fra Helsedirektoratet Familiens hus Løpende Ordinær drift
Trafikkopplæring i barnehage inngår i årsplanen i hht 
rammeplan for barnehager Barnehagekonsulent Løpende Ordinær drift
Trafikkopplæring i skolen er definert i skolenes årsplan og 
tilfredsstiller kompetansemål i Kunnskapsløfte Skolefaglig rådgiver Løpende Ordinær drift

Holdningskampanje, befolkningsrettet Tverrfaglig folkehelseteam Årlig Grønn mobilitet
Gå- og sykkeltellere Bygg og eiendom Løpende Grønn mobilitet
Sykkelbyavtale Kommunalsjef teknisk 2020/2021 Utenfor budsjett
Deltakelse i sykkelbynettverket Bygg og eiendom Løpende Ordinær drift
Skolekampanjer (refleks, gå/sykkel) Rektor Årlig Ordinær drift
Gå/sykle til jobben aksjon Velferdsutvalget Årlig Ordinær drift

Utvikle aktiv gå- og sykkelkultur

Gå- og sykkelvennlig arealbruk

Gode fysiske anlegg

Attraktive omgivelser

Drift og vedlikehold av gang- og sykkelvegnettet

Samspillet i trafikken



Plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet 2019-2029   

  25  Kjør bare når du må, i Strand handler det om å sykle eller gå

 

 
 

FYSISKE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK FYLKES- OG RIKSVEG 

Veieier er ansvarlig for å gjennomføre tiltak på sine veier. For riks- og fylkesveg kan kommunen 
derfor kun påpeke og forsøke å påvirke veieier til å gjennomføre forbedringer.   
 
Det er identifisert et ønske om følgende forbedringer på fylkes- og riksveg 

- Fotgjengerfelt R13 Grønnevoll 
- Fotgjengerfelt R13 Tungland – ved elva ned mot Vågen 
- Fotgjengerfelt R13/Snapnesvegen –Dyreklinikken 
- Fotgjengerfelt R13 Skatepark – Kirkegården (Langelandsveien) 
- Fotgjengerfelt R13 Kryss Jonsokberget 
- Fotgjengerfelt R13 Prestetjernvegen 
- Gang/sykkelveg R13 Grønnevoll- Rådhusgaten 
- Fortau Vostervegen  

  

Fortau/ Gang/sykkelveg Prioritet Sted
Åvegen - fra R13 til Fjelltunvegen Høy Jørpeland
Førlandsringen fra Skogsstjerneveien til Hellandsvegen Høy Jørpeland
Dalavegen til kraftstasjonen Høy Jørpeland
Førlandsringen Høy Jørpeland
Stålverksvegen Høy Jørpeland
Tunglandsvegen kryss nedre Vollgate til Båthavnen Middels Jørpeland
Bregnevegen fra Førlandsringen Middels Jørpeland
Fjeldebakken -kryss Hareveien til Elgvegen (Natosvingen) Middels Jørpeland
Jøssangveien (Tunglandsmyrå) Middels Jørpeland
Steinhagen- kryss Riksveg 13 til Steinhagen 65 Lav Jørpeland
Kryss Skolebakken-Austbøvegen til kryss Austvollvegen Lav Jørpeland
Oterveien Lav Jørpeland
Resahaugen - kryss Elgvegen til Resahaugen 20 Lav Jørpeland
Fra Resahaugen 14 frem til Resahaugen skole Lav Jørpeland
Resahaugen 1 til 3 Lav Jørpeland
Resahaugvegen fra Staaltun til kryss Elgvegen Lav Jørpeland
Resahaugvegen fra Fjelltunvegen til Staaltun Lav Jørpeland
Øvre Barkvedveg 1 til kryss Tuånå Lav Jørpeland
Kryss Kongstensvegen til kryss Kvernvegen 1 Høy Tau
Kvernvegen - Fra kryss Kongstensvegen til Tou Mølle Høy Tau
Tau-Nordmarka - Tøjevågen Høy Tau
Bedehusveg R13 til Tauånå Høy Tau
Einarhaugven - kryss R13 til Prestetjørnvegen Middels Tau
Fra kryss Kvernvegen til Kongstensvegen 28 Middels Tau
Seljevegen kryss Lauvtunvegen til kryss Austlivegen Middels Tau
Austlivegen 13 til kryss Skogalivegen Middels Tau
Askevegen i fra kryss Seljevegen til Raunevegen Lav Tau
Lauvtunvegen - Rødlandsvegen Lav Tau

Fysiske trafikksikkerhetstiltak kommunal veg
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KILDER 

Nasjonal transportplan 2014-2023 
Nasjonal gåstrategi 
Nasjonal sykkelstrategi 
Veileder for utvikling av lokal gåstrategi 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 
Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030 
Regionalplan for Nord-Jæren 
Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029 
Regionalplan for folkehelse 
Handlingsplan for trafikksikkerhet for Rogaland 2018-2023 
Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 
Kommuneplan Strand 2012-2022 
Kommunal planstrategi 2016-2020 
En friskere hverdag for alle – Strategiplan for folkehelsearbeidet 2017-2022 
Strand 2050 
Læreplaner i grunnskolen, kroppsøving og samfunnsfag 
Rammeplan barnehage 
Barnetråkk 2018, Strand kommune 
Rapport innbyggerundersøkelse transportvaner 2018, Strand kommune 
Friluftslivskartlegging 2018, Strand kommune 
Klimaregnskap Strand kommune rapport 2018, Asplan Viak 


