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Hovedløsning for sykkel for E39 Smiene-Harestad
Innledning
Dette notatet skal inngå som en del av kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad. Notatet tar
for seg valg av hovedløsning for sykkel gjennom området. Rapporten og analysen er utført av
Svein Mæle for Statens vegvesen Region vest.
Dagens situasjon i området
Hovedrute for sykkel fra Stavanger mot Randaberg går i planområdet langs E39 fra
Eskelandsvegen til avkjøringen mot Randaberg. Videre langs E39 fra Randabergveien til
Harestad er det ikke tilrettelagt for sykkel langs vegen. Standarden på hovedrutenettet for
sykkel i Stavanger varierer. På hovedrutenettet er det eget tilbud for syklende, mens det på
bydelsrutene kan være blandet trafikk.

Figur 1: Rød strek viser hovedruter, orange strek viser bydelsruter.
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Dagens behov i området

En undersøkelse utført av syklistenes landsforening i 2009 viser at syklistene i Stavanger
ønsker mer sammenhengende sykkelveianlegg, flere sykkelveier og sykkelfelt og at det
generelle vedlikeholdet må bedres (Stavanger kommune 2011).
I 2005 syklet 12 prosent av befolkningen i Stavanger til og fra skole eller jobb. Målsetningen
til Stavanger kommune er å øke andelen hverdagsreiser med sykkel fra 12 til 15 prosent innen
2015. Omsatt til tall blir det i 2015 i overkant av 40000 syklister til skole og jobb. Innen 2025
er målet nærmere 25 prosent reiser med sykkel. Mengden reisende øker i volum på grunn av
befolkningsvekst og fordi folk reiser mer. En volumvekst resulterer også i en økning i antall
syklende. Det betyr at vi får flere syklende på veiene og at sykkelveinettet får flere brukere
enn vi har i dag. Sykkelveinettet må derfor tilrettelegges for denne utviklingen (Stavanger
kommune 2011). Tilsvarende undersøkelser finnes ikke for Randaberg kommune, men det er
rimelig å anta at trenden også er overførbar til nærliggende områder rundt Stavanger.
I planområdet for E39 Smiene-Harestad har vi flere større boligområder på Tasta, Høye
(Stavanger), Finnestad, Grødem og Harestad (Randaberg). Vestsiden av dagens E39 i
Randaberg er et viktig område for både boliger og arbeidsplasser. Andre steder med mange
arbeidsplasser er Dusavika og ved Harestad, samt alt fra Stavanger sentrum og sørover,
deriblant Forus. Fremtidige overordnete planer legger opp til mer næringsutbygging i
Dusavik/Finnestad, og boligutbygging på Grødem. Transportbehovet innenfor planområdet
vil derfor øke fremtiden. Andelen som vil velge å sykle på strekningen vil avhenge av til
syklister.
Vurdering av aktuelle korridorer/traseer for hovedrute Stavanger - Randaberg
Analyserte korridorer/traséer
I plan- og utredningsarbeidet har det vært behov for å se nærmere på hvilken fremtidig
sykkeltrasé som gir befolkningen i Stavanger nord og Randaberg kommune et effektivt
transporttilbud som alternativ til bil og kollektivtransport.
Det er to traséer som er naturlig å sjekke ut i den forbindelsen:
1. En hovedforbindelse langs ny E39 fra Eskelandsveien til Harestad.
2. En hovedforbindelse fra Eskeandsveien til Harestad øst i eksisterende bebyggelse.
Den første løsningen følger eksiterende trase for E39. Denne er nokså lik løsning i
utredningsalternativ 1, men gjelder alle utredningsalternativ (1a-c og 3a-c), selv om det noen
mindre avvik i sykkeltrase og lengde1. Av alternativene er alternativ 3 er mest rettlinjet, og
har færre kryssinger enn alternativ 1.
Den andre starter ved Eskelandsvegen (Tasta skole), og så nordover på Tastamyrveien og
Finnestadveien til den kobler seg på hovedruten for sykkel. Herfra følger den hovedruten til
Harestad.
Strekningen langs E39 er tatt med da den antas å være den raskeste ruten gjennom området
med færrest mulig konfliktpunkt. Den andre ruten som innebærer en opprusting av dagens
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Det er kun benyttet et alternativ da avvikene mellom dem er så små at det ikke vil fremgå forskjeller av
beregningsreultatene
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hoved- og bydelsrute er tatt med for å ha en rute som ligger nærmere boligområdene og
potensielt fanger opp flere beboere.

Figur 2: Oversikt over de to traseene som rapporten tar for seg.
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Målgruppe for sykkeltraséen
Det er transportsyklisten som er hovedmålgruppen og som legges til grunn for valg av trase
og standard. Transportsyklisten er ofte voksne syklister som typisk bruker sykkel til og fra
jobb. Personene har gjerne førerkort og bil, men velger sykkel dersom forholdene legges til
rette for det. Denne gruppen syklister vil prioritere god framkommelighet. Sykkelveganlegget
skal samtidig som det legges til rette for transportsyklisten, ivareta behovet for andre
sykkelgrupper og fotgjengere.
Standard for gang- og sykkelløsninger på hovedrute – Stavanger -Randaberg
Hovedrute for sykkel
Gang- og sykkelløsinger på strekningen skal bygges som et høyverdig tilbud for gående- og
syklende i henhold til håndbok 017 og trafikkmengder (gående/syklende per time). På
sykkelruten mellom Randaberg og Stavanger er det lagt til grunn at det skal etablere
sykkelveg med fortau, 3 meter sykkelveg, 1 meter fortau pluss skuldre på 0,25 m.

Figur 3: Tverrprofil for sykkelveg med fortau. Totalbredde 4,5 m (HB 017).

Analyse metode
I analysen av fremtidig sykkelvegnett er ATP-modellen2 benyttet. I denne modellen brukes et
sykkelvegnett med høyder, hvor helning er bestemmende for fart. Analysen har ikke lagt inn
stopp og ventetid i kryss. Beregningen er kjørt som analyser mellom befolkningen og angitte
egendefinerte målpunkt.
I analysen inngår følgende målpunkt Tjensvollskrysset, Stavanger sentrum, Randaberg
sentrum, Harestad og Hafrsfjord bru (se figur 5). Disse er valgt på grunn av konsentrasjonene
av boliger og arbeidsplasser og funksjonen de har i sykkelvegnettet i området. Det siste
punktet er inne for å få en spredning i målpunktene, og for å fange opp trafikk mot Kvernevik
og Sola. Det blir generert et rutevalg mellom hvert befolkningspunkt og målpunkt, der det
søkes etter den ruten som gir kortest reisetid, ikke nødvendigvis kortest rute målt i meter.

2

Areal- og transportplanleggingsmodellen (www.atpmodell.no).
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Figur 4: 5 målpunkt i området. Strekningen Smiene-Harestad er innrammet i svart.
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Figur 5: Variabel sykkelhastighet med helning. I denne analysen er fart på flaten 16 km/t, ikke 20 som i figuren
(kilde Statens vegvesen Region midt).

Befolkningsdataene er generalisert. Aldersgruppene 0-14 og 70-> er tatt ut. Deretter er 20 %
av de resterende skilt ut, som er samme nivå som ønsket sykkelandel i Stavanger kommune i
2020. Det er generert ruter på 100 meter med et referansepunkt pr rute med sum bosatte.
Utvalget befolkning som er med i beregningene er Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola
kommuner.
Analyse
ATP-beregningen tar utgangspunkt i en før-beregning som viser hvordan trafikken fordeler
seg i dagens situasjon når det ikke er mulighet for å sykle på E39 der det ikke er GS-tilbud
langs vegen i dag. Før-beregningen kan avvike fra faktisk situasjon. Muligheten for å sykle
langs E39 på sykkelveg fra avkjøring Randabergveien til Harestad er forskjellen på før- og
etter-situasjonen.
Under er det vist to kart for hvert målpunkt. Først nå-situasjonen og deretter fremtidig
situasjon der det er tilrettelagt for sykkel langs E39.
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Figur 6: De to store trafikkstrømmene til Harestad går langs E39 der det er GS-tilbud og deretter kobler seg på
Grødemveien, og trafikken fra Stavanger som følger Dusavikveien og Finnestadgeilen før de samlet kobler seg
på Grødemveien.
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Figur 7: Ved mulighet for å sykle langs E39 mot Harestad ser en her at et betydelig antall syklister velger å
gjøre det, fremfor i før-situasjonen der Grødemveien ble valgt.
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Figur 8: Sykkeltrafikkens rutevalg mot Hafrsfjord bru viser behov for koblingen på tasta mot Kvernevikveien, og
tversgående koblinger på Torvmyrveien og Ryggveien.
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Figur 9: Sykkeltrafikkens rutevalg mot Hafrsfjord bru er tilnærmet lik før-situasjonen.
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Figur 10: Sykkeltrafikken fra Randaberg mot Tjensvollskrysset følger Randabergveien til den kopler seg på GSved langs E39. Trafikken nordfra følger Grødemveien og kopler seg på GS-veg langs E39 i samme område.
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Figur 11: Med Tjensvollskrysset som målpunkt ser en at rutevalget for hovedstrømmene av syklister ikke skiller
seg mye fra før-situasjonen. Grødemveien blir her foretrukket før sykkelveg langs E39.
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Figur 12: Hovedstrømmene av sykkeltrafikk nordfra mot Stavanger sentrum følger Grødemveien til
Finnestadgeilen og videre på Dusavikveien mot sentrum. Trafikken fra Randaberg følger i stor grad samme
mønster som ved målpunkt Tjensvollskrysset.
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Figur 13: I motsetning til før-situasjonen der all trafikk gikk på Grødemveien fordeler trafikken seg nå mellom
Grødemveien og sykkelveg langs E39.
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Figur 14: Trafikken mot Randaberg sentrum følger GS-veg langs E39 fra Tasta skole til kobling mot
Randabergveien. I dette tilfellet ser vi at Torvmyrveien og Ryggveiens kryssinger av E39 er viktige forbindelser
østover.
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Figur 15: Med Randaberg sentrum som målpunkt er etter-situasjonen tilnærmet lik før-situasjonen.
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Konklusjon
Nå ligger begge trasé-/korridor forslagene inne med lik sykkelhastighet, og det er ikke lagt til
forsinkelse i kryss, noe det vil være i faktisk situasjon. En sykkelveg langs E39 vil ha
betydelig færre konfliktpunkt enn en løsning langs Grødemveien. En kan derfor anta at en
syklist på sykkelvegen langs E39 vil kunne holde høyere tempo og gjennomsnittsfarten som
er lagt til grunn i denne analysen.
Ettersom hovedmålgruppen er transportsyklisten, og den gjerne velger rute med best
fremkommelighet, og at hastigheten langs E39 vil være høyere, kan en anta at sykkelvegen
langs E39 er det beste alternativet i tilfeller som er jevne.
Trafikk nordover mot Harestad vil velge sykkelveg langs E39. Dette er også til dels tilfellet
for trafikk mot Stavanger sentrum. Trafikk mot Tjensvollskrysset og Randaberg sentrum har
ingen forskjell mellom før- og etter-situasjonen. Trafikk mot Hafrsfjord bru har ingen
langsgående betydning innenfor planområdet.
Ettersom det kun er trafikk mot Tjensvollskrysset som ser ut til å velge et annet alternativ enn
sykkelveg langs E39, blir anbefalingen her å velge fullverdig sykkelveg med fortau langs E39.
Denne sykkelvegen antas i stor grad å fange opp sykkeltrafikken i omkringliggende områder.
Mulighet for å sykle Grødemveien forsvinner heller ikke som en følge av ny E39, så
sykkeltilbudet totalt sett antas å øke med ny sykkelveg og fortau langs E39.
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