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Vedrørende Auglendstunnelen
Vi tillater oss å uttrykke en bekymring vedrørende framkommelighet for nødetatene dersom
det ikke blir en løsning med tre felt i Auglendstunnelen.
Statens vegvesen har lagt inn tre alternativer i den pågående anbudskonkurransen for
sprenging og sikring av sykkeltunnelen, og utbedring av hvelvet i Auglendshøydens sørgående
løp:
1. Utskifting av hvelv i eksisterende profil
2. Utstrossing til tre felt og nytt hvelv (lang havarilomme)
3. Utskifting av portaler til tre felt
I forbindelse med et møte 09.01.20 mellom Statens vegvesen og nødetatene i Sør-Rogaland,
ble følgende informasjon oversendt Helse Stavanger fra Statens vegvesen:
«SVV har avsatt midler på vedlikeholdsbudsjettet til alternativ 1. Alternativ 2 og 3 er foreløpig
ikke finansiert, men pris blir innhentet. Det tilbudet som er billigst på alternativet som er
finansiert når anbudskonkurransen skal avgjøres, vil bli valgt.»
På bakgrunn av tidligere beslutning om å kutte separate kollektivfelt fra Schancheholen til
Solasplitten i Bymiljøpakken, mener vi at en løsning uten tre løp i Auglendstunnelen vil være
uheldig med tanke på å sikre en god framkommelighet for nødetatene. Dette vil eksempelvis
kunne medføre at ambulansebiler og andre utrykningskjøretøy ikke kan passere dersom det
er kø i tunnelen. Det finnes ingen omkjøringsveier i dette området, og alternativ utrykningsvei
vil være Ullandhaugveien. Dette er en vei som går gjennom boligområder, og som med flere
gangfelt, fartsdumper og lyskryss ikke er egnet for utrykningskjøring.
Dette vil føre til lengre transporttid for pasienter til sykehuset. Utfordringene knyttet til
lengre utrykningstid vil også gjelde for de andre nødetatene (politi og brann).
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Generell informasjon:
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Vi vil sette pris på om styringsgruppen kan ta dette opp til vurdering, og vi vil selvsagt bidra
med ytterligere informasjon dersom det er ønskelig.

Vennlig hilsen
Inger Cathrine Bryne
Adm. direktør
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