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Forord
Statens vegvesen Region vest har satt i gang planlegging av en sammenhengende
sykkelstamveg langs E39 fra Stavanger til Sandnes, via Forus/Lura. I denne omgang er det
delstrekningen fra Schancheholen til Sørmarka i Stavanger som planlegges.
Sykkelstamvegen skal være forbeholdt syklister. Den skal ha høy standard og fokus på en
trygg, sikker og rask transport med en mest mulig kort/direkte trasé. Hovedmålet er å legge
til rette for overføring av arbeidsreiser på Nord-Jæren fra personbil til sykkel, med
hovedfokus på arbeidsplassene i Forus/Lura-området.
Statens vegvesen har, i samsvar med Plan- og bygningsloven (Miljøverndepartementet,
2008), utarbeidet et forslag til detaljregulering. Det er utarbeidet et plankart med tilhørende
reguleringsbestemmelser.
Kommunedelplaner med konsekvensutredning (Statens vegvesen Region vest, 2011), og
gjeldende håndbøker utgitt av Statens vegvesen, er lagt til grunn i arbeidet med
detaljreguleringsplanen. I tillegg er reviderte håndbøker på høring blitt vurdert.
Detaljreguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen Region vest med Matthew
Millington som prosjektleder.
Multiconsult har utarbeidet planmaterialet på oppdrag fra Statens vegvesen Region vest.
Forslag til detaljregulering skal behandles politisk i Stavanger kommune og legges ut til
offentlig ettersyn i minimum seks uker. Høringsfristen vil fremgå av behandlingsvedtak.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Statens vegvesen Region vest:
v/Matthew Millington
tlf. 51 91 13 92 / 90 59 99 29
matthew.millington@vegvesen.no
Stavanger kommune:
v/Elisabeth Kastellet
tlf. 51 50 76 09
elisabeth.kastellet@stavanger.kommune.no
Informasjon om planarbeidet finnes også på:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/sykkelstamvegnordjaren

Stavanger, mai 2015.
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1 Sammendrag
Nord-Jæren er en ekspansiv region med stor vekst, som står ovenfor store trafikale
utfordringer. Et tiltak for å redusere biltrafikken er å lage en ny sykkeltrasé – Sykkelstamveg
– mellom Stavanger og Sandnes via næringsområdet Forus/Lura. Det er en målsetting i
regionen å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel.
I dag er sykkelandelen i Stavanger-regionen på ca. 6,5 %, og det er i Nasjonal transportplan
NTP satt som mål at sykkeltrafikken skal dobles i byer og tettsteder. Dvs. at man for
Stavanger-regionen skal øke sykkelandelen til 13 %. Sykkelstamvegen vil være et tiltak for å
bidra til å nå dette målet.

«På strekninger med stort potensial for sykling bør det planlegges for
sykkelekspressveger med høyere standard enn tradisjonelle gang- og sykkelveger, hvor
det skal være mulig å sykle i 30 km/t. Dette for å gi arbeidsreisende et attraktivt
alternativ til bil.» (NTP-2014-2023).

Figur 1-1 Trasé forbi Sørmarka Arena

«Det er ut fra vegdirektoratets synspunkt rimelig å forvente at antallet syklister vil
kunne nå opp mot, og kanskje over, 1500 syklister i maksimaltimen i et normaldøgn på
lang sikt med et så sterkt virkemiddel som Sykkelstamvegen er.» (Vegdirektoratet
2013).
Planområdet ligger mellom Schancheholen og Sørmarka i Stavanger kommune. Traséen er,
som vist i kommunedelplanen, for det meste lagt inntil E39 for å begrense barrierevirkninger
mht. jordbruk, nærmiljø og friluftsliv, for å unngå oppsplitting av arealer mht. landskap og
naturmiljø, unngå unødige inngrep i private grunneieres arealer, samt at dette er raskeste
veg til Forus. Plassering av traséen langs E39 gir også færre konflikter med andre trafikanter.
Store deler av strekningen er tett bebygd og det er trangt om plassen mellom E39 og
boligområdene.
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Sykkelstamvegen – Norges første trasé kun for syklister
Det kan ikke vises til tilsvarende sykkelanlegg i Norge. Planleggingen har derfor ingen
referanseprosjekter å se til.
Sykkelstamvegen har en bredde på min. 4,5 m (0,25 m skuldre og 4,0 m sykkelveg) og er
planlagt med utgangspunkt i anbefalingene i håndbok V122 – Sykkelhåndboka (Statens
vegvesen Vegdirektoratet, 2013). Dette betyr blant annet maksimal stigning på 5 % for
lengde >100 m og maks 7 % for lengde 35-100 m. For Sykkelstamvegen etterstrebes maks
stigning på 3,5 %. Horisontalkurvatur skal være minimum 40 m.
Siktkrav i påkoblingspunkt er, iht. Sykkelhåndboka, 8 x 50 meter. Stoppsikten skal være 3550 meter avhengig av stigning (iht. håndbok N100, 2013).
Det settes av nok areal til murer, eventuelt støyskjerm/-voll, rekkverk/gjerde, i tillegg til
nødvendig areal for traséen med skråningsutslag.

Figur 1-2 Sykkelstamvegens normalprofil (Kilde: Multiconsult)

Adkomst til Sykkelstamvegen skjer via utvalgte påkoblingspunkter langs traséen.
Plasseringen av påkoblingspunktene er gjort etter en grundig overveielse, i samarbeid med
kommunen. Påkoblingene ble avklart i arbeidet med kommunedelplanen. Kriteriene har vært
å legge til rette for få påkoblinger med hensiktsmessig plassering, men samtidig så mange
som ansees å være nødvendig. Få brudd på Sykkelstamvegen øker effektiviteten og gir færre
risikopunkter. I tillegg er det mindre sannsynlig at Sykkelstamvegen blir attraktiv som
snarvei for andre trafikanter.

Konsekvenser av planforslaget
Sykkelstamvegen, slik den er foreslått, vurderes å være av positiv betydning for regional og
lokal utvikling. Dette særlig med tanke på dagens trafikale utfordringer, og framtidig
utbygging i Forus/Lura-området, samt overordnede retningslinjer om reduserte klimautslipp
og bedring av folkehelsen.
Sykkelstamvegen vil være et viktig bidrag i den videre byutviklingen for regionen, og til
oppnåelse av mål om nullvekst i biltrafikken.
Positive og negative virkninger av planforslaget er beskrevet for anleggets brukere og andre
berørte, i forhold til natur og miljømessige konsekvenser. Temaene som omtales er:


Trafikale forhold
o

Konsekvenser for syklister

o

Konsekvenser for gående

o

Konsekvenser for kollektivtrafikk

o

Konsekvenser for bilister

o

Konsekvenser for trafikksikkerhet
26. mai 2015

SIDE 9/111

multiconsult.no
1 Sammendrag

SYKKELSTAMVEGEN
Delstrekning Schancheholen - Sørmarka


Risiko og sårbarhet



Barn og unge



Eiendomsforhold
o

Arealinngrep

o

Parkering og adkomstforhold



Støy



Luftforurensing



Landskap og terreng



Nærmiljø, friluftsliv og barn og unges interesser



Naturmangfold



Kulturminner og kulturmiljø



Naturressurser



YM-plan og miljøoppfølging



Gjennomføring – prosjektering og bygging av Sykkelstamvegen



Andre konsekvenser og vurderinger
o

Overvannshåndtering

o

Nærhet til hovedvannledning i Sørmarka

o

Nærhet til høgspentlinje gjennom Sørmarka

o

Konsekvenser ved en eventuell motorveiutvidelse

Figur 1-3 Sykkelstamvegen i bru over Helmer Hansens gate
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2 Innledning
2.1 Bakgrunn og hensikt med planen
Nord-Jæren er en ekspansiv region med stor vekst, som står ovenfor store trafikale
utfordringer. Et tiltak for å redusere biltrafikken er å lage en ny sykkeltrasé – Sykkelstamveg
– mellom Stavanger og Sandnes via næringsområdet Forus. Det er en målsetting i regionen å
overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel.
2.1.1 Pilotprosjekt i norsk sammenheng
Sykkelstamvegen er et pilotprosjekt, og det kan ikke vises til tilsvarende tiltak i Norge. Det
finnes derfor ingen konkrete erfaringer med denne typen sykkelsatsing.
For å oppnå målsettingen med dette tiltaket er det vesentlig at kvaliteten på
Sykkelstamvegen blir så god at man ikke bare oppnår et bedre tilbud til dagens syklister,
men også oppnår å få en andel bilførere til å begynne å sykle til/fra jobb. Iht. tidligere
utredninger, planprogrammet (Statens vegvesen Region vest, 2009), og Kommunedelplan
med konsekvensutredning (Statens vegvesen Region vest, 2011), er det stilt en rekke krav til
standarden på selve Sykkelstamvegen. I tillegg gir vedtatte reguleringsplaner mellom
Sørmarka og Smeaheia detaljerte føringer for utformingen. Plan 2439 i Stavanger kommune
og plan 2012102 i Sandnes kommune.
Sykkelstamvegen skal kun være for syklister og det stilles krav til stigning, bredde, kurvatur,
adskillelse fra andre typer trafikanter ved påkoblinger.
For å lage et attraktivt tilbud på strekningen må man tilrettelegge for en høy standard på
Sykkelstamvegen: relativt flat profil, planskilt kryssing med andre trafikanter, atskilt fra
gående, og bredde som muliggjør forbisykling. Sykkelstamvegen følger i stor grad E39
mellom Schancheholen og Sørmarka i Stavanger kommune, en total strekning på ca. 2,6 km.
Det er utarbeidet kommunedelplaner med konsekvensutredning (Statens vegvesen Region
vest, 2011) for strekningen. I tillegg er det gjort et forprosjekt for å fastsette hovedløsningen
som det nå utarbeides detaljregulering for. Arbeidet med forprosjekt og regulerings/tekniske planer tar utgangspunkt i vedtatte kommunedelplaner. Dette inkluderer krav satt
til standard og plasseringen av Sykkelstamvegtraséen. Når en nå har gått inn i en mer
detaljert fase av planarbeidet har det likevel vist seg å være behov for mindre justeringer av
traséen. Hovedprinsippene fra kommunedelplan er likevel sikret ivaretatt både mht. trasé og
påkoblinger.
Ved utarbeidelse av kommunedelplanene ble de, på det tidspunktet, gjeldende håndbøkene
lagt til grunn. Flere av Statens vegvesens håndbøker er revidert i ettertid. Dette har medført
noen endringer i premissene som legges til grunn. Tilknyttende delstrekninger som har
kommet lenger i plan- og byggeprosess gir også føringer for det videre arbeidet. Dette
gjelder delstrekning Madlaveien – Schancheholen som er under bygging som del av
Ryfast/Eiganestunnel –prosjektet, og delstrekning Sørmarka – Smeaheia som har vedtatt
reguleringsplan.

2.2 Mål og målgrupper
I kommunedelplanene er det utarbeidet konkrete mål som man skal søke å oppnå gjennom
planarbeid og bygging av Sykkelstamvegen, samt strategier for å oppnå målene.
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2.2.1 Hovedmål

Legge til rette for overføring av arbeidsreiser på Nord-Jæren fra personbil til sykkel med
hovedfokus på Forus/Lura-området.

2.2.2 Delmål


Skape en trygg, sikker og rask transportåre for syklende



Få, men strategiske påkoblingspunkter mellom Sykkelstamvegen og eksisterende
hovednett for sykkel



Økt sykkelandel til Forus–Lura og i aksen Stavanger–Sandnes sentrum

2.2.3 Målgruppen
Målgruppen for Sykkelstamvegen er først og fremst arbeidsreisende til og fra Forus/Lura,
som i dag bruker personbil. For øvrig vil Sykkelstamvegen være et tilbud for å få bilister til å
bli syklister på andre reiser og til andre målpunkt langs traséen. Den vil også være et
forbedret tilbud til dagens syklister, både på reiser til/fra jobb og i fritiden.

2.3 Saksbehandling
2.3.1 Varsel om planoppstart
Igangsatt regulering ble kunngjort i Stavanger Aftenblad 10.01.2014, og på internett,
www.stavanger.kommune.no og www.vegvesen.no. Informasjonsmøte ble avholdt
04.02.2014 på vegkontoret i Stavanger. Grunneiere, berørte naboer og offentlige
myndigheter er varslet per brev datert 10.01.2014. Frist for å komme med merknader var
22.02.2014. Det kom inn 11 merknader fra offentlige etater og 7 merknader fra private
grunneiere.
Merknadene er oppsummert og kommentert i vedlegg 8.

26. mai 2015

SIDE 12/111

multiconsult.no
2 Innledning

SYKKELSTAMVEGEN
Delstrekning Schancheholen - Sørmarka

Figur 2-1 Varslet planområde
Tabell 2-1 Merknader fra offentlige etater

Navn

Datert

1

Lyse

14.1.2014

2

Forsvarsbygg

16.1.2014

3

IVAR

20.1.2014

4

Stavanger kommune, BMU, Renovasjon

21.1.2014

5

Sola kommune

28.1.2014

6

Fylkesmannen i Rogaland

29.1.2014

7

Fylkesrådmannen Regionalplanavdelingen

20.2.2014

8

Stavanger kommune, BMU, Park og vei

20.2.2014
26. mai 2015

SIDE 13/111

multiconsult.no
2 Innledning

SYKKELSTAMVEGEN
Delstrekning Schancheholen - Sørmarka

9

Forum for Natur og Friluftsliv, FNF Rogaland

22.2.2014

10

Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen

22.2.2014

11

Fylkesrådmannen Kulturavdelingen

25.4.2014

Tabell 2-2 Merknader fra private grunneiere

Navn

Datert

12

Katrine Thorsen, Sørmarkveien 9

15.1.2014

13

Jostein Hodne, Gauselvågen 32 B

20.1.2014

14

Brandsberg-Dahls arkitekter for Smedvig eiendom

20.2.2014

15

Borettslaget Solsletta

21.2.2014

16

Magne Todnem, Sørmarkkroken 28

8.3.2014

17

Rune Rasmussen og Magne Todnem

9.3.2014

18

Borettslaget Saxemarka III

16.1.2014

2.3.2 Utvidet planområde og nytt varsel, jan. 2015 – rigg- og anleggsområder
7. januar 2015 ble det sendt ut nytt varsel om utvidelse av varslet planområde. Til dette
varselet kom det inn 5 merknader fra offentlige etater og 2 merknader fra privat
grunneier/firma.
I planprosessen har en sett et behov for å utvide planområdet. Bakgrunn for dette er at det
trengs mer areal til midlertidig rigg- og anleggsområder, inkludert midlertidig parkering og
adkomstveger i anleggsperioden.
Områder som blir berørt av utvidelsen er offentlige idrettsareal ved SIF-banene/Saxemarka
samt boligareal i samme området, skogsareal mellom Lysebuveien og Sørmarkkroken og
deler av Sørmarka nær tunnelmunningene ved Auglendshøyden, se Figur 2-2.
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Figur 2-2 Utvidet varslingsgrense 7. januar 2015
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Tabell 2-3 Merknader til utvidet planområde fra offentlige etater

Navn

Datert

19

Fylkesrådmannen Regionalplanavdelingen

29.1.2015

20

Stavanger kommune, BMU, Park og vei

29.1.2015

21

Fylkesrådmannen Kulturavdelingen

2.2.2015

22

Forum for Natur og Friluftsliv, FNF Rogaland

6.2.2015

23

Stavanger kommune, Oppvekst og levekår

7.2.2015

Tabell 2-4 Merknader til utvidet planområde fra private grunneiere

Navn

Datert

24

Borettslaget Saxemarka VI

5.2.2015

25

Rune Rasmussen, Sørmarkkroken 30

5.2.2015

2.3.3 Utvidet planområde og nytt varsel, mars 2015 – parkeringsforhold Sverre Hassels vei
2. mars 2015 ble det sendt ut nytt varsel om utvidelse av varslet planområde, se Figur 2-3.
Til dette varselet kom det inn 1merknad fra privat grunneier.
Plangrensen ble utvidet for å gi muligheter for regulering av nye parkeringsplasser til
beboere i Sverre Hassels vei mellom dagens blokkbebyggelse.

Figur 2-3 Utvidet planområde ved Sverre Hassels vei
Tabell 2-5 Merknader til utvidet planområde fra private grunneiere

26

Navn

Datert

Beboere i Sverre Hasselsvei 2, 4 og 6

30.3.2015
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3 Gjeldende planer og plangrunnlag
3.1 Statlige føringer
3.1.1 Lover
Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er det sentrale lovverket for arbeidet. Loven styrer arbeidet etter
bestemmelsene i lovens kapittel 12, § 12-3.
Kulturminneloven
Kulturminnelovens § 9 (Miljøverndepartementet, 2009) – Loven stiller krav om oppfyllelse av
undersøkelsesplikten.

3.1.2 Nasjonal transportplan (2014 - 2023)
Regjeringen har som mål å øke sykkelandelen fra dagens 4 pst. til 8 pst. innen utgangen av
planperioden ved å:


Sette av 8,2 mrd. kr inkl. kompensasjon for mva. (7 mrd. ekskl. kompensasjon for
mva.) til tiltak for syklister og fotgjengere.



Etablere sammenhengende sykkelvegnett i byområder med statlige bidrag gjennom
helhetlige bymiljøavtaler, bypakker og Belønningsordningen.



Etablere sykkel- og ganganlegg i tilknytning til større veganlegg.



Bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger, herunder vinterdrift.



Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for syklister, inkludert
tilrettelegging for sykling på eksisterende trafikkareal.



Vektlegge at det ved inngåelse av helhetlige bymiljøavtaler med byene legges opp til
et godt tilbud for syklister.



Styrke arbeidet med sykkeltellinger og kunnskapsformidling.

«…På strekninger med stort potensial for sykling vil Statens vegvesen planlegge for
sykkelekspressveger med høyere standard enn tradisjonelle gang- og sykkelveger, hvor det
skal være mulig å sykle i 30 km/t. Tiltaket vil først og fremst være aktuelt på pendlerruter
ved innfartsveger inn mot de største byområdene for å gi arbeidsreisende et attraktivt,
sikkert og effektivt sykkelvegnett.»
Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 er et dokument i NTP som har som hovedmål at
sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 % av alle reiser innen 2023. Målet om 8 prosent sykkelandel
innebærer at sykling i omfang minst må dobles, siden det totale antall reiser forventes å øke.
Det er størst potensiale i byene: Der bør sykkelandelen være på 10-20 prosent avhengig av
lokale forhold.
Definerte delmål er:


Fremme sykkel som transportform



Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet



Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister



80 % av barn og unge går eller sykle til skolen

I Stavanger-regionen er sykkelandelen på ca. 6,5 %. Det vil si at NTPs mål er at man skal øke
den totale sykkelandelen i regionen til 13 %.
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For Stavanger-regionen heter det i NTP (2014 – 2023) bl.a.:

«Transportetatene anbefaler en strategisk innretning for en eventuell ny regionpakke i tråd
med KVUen. Tre vesentlige element bør på plass så tidlig som mulig:
1. Etablering av høykvalitets kollektivtilbud
2. Regionalt koordinert innføring av samordnet virkemiddelbruk som utløser høyere
kollektiv- og sykkelandel.
3. Forsterket satsing på sykkel.»

3.1.3 Miljøpolitikk
I Stortingsmelding nr. 21, om Norsk klimapolitikk (St. mld. nr. 21 (2011-2012), er det bl.a.
sagt at:

Regjeringen vil ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og
sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene.

3.1.4 Statlige retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging
De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging
(Miljøverndepartementet, 1993) har som mål at arealbruk og transportsystem skal utvikles
slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessig gode
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Her
heter det blant annet:


Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt
vegkapasitet vurderes på lik linje, for eksempel regulering av trafikk, forbedring av
kollektivtransporttilbudet.



Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Ved planlegging skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstsvilkår.
Retningslinjene skal ivareta barn og unges interesser der utbygging skaper press på
grøntarealer og arealer som brukes av barn til ulike aktiviteter (Miljøverndepartementet,
1995).
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
I planprogrammet heter det:
”Retningslinjene gjelder for prosjektet, og skal ivareta tilgjengelighet for alle og universell
utforming”.
Anbefaling fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratets anbefaling for fysisk aktivitet er bl.a. at voksne bør være fysisk aktiver
minst 30 minutter hver dag. I brosjyren ”Sats på sykkel” heter det:
”Den enkleste måten å være fysisk aktiv på, er å legge aktiviteten inn i daglige rutiner – for
eksempel ved å sykle til og fra jobb og fritidsaktiviteter”.
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3.2 Regionale og kommunale planer
3.2.1 Fylkes- og fylkesdelplaner
Fylkesplan for Rogaland 2006-2009
Fylkesplanen (Rogaland fylkeskommune, 2005) er det overordnede strategiske, politiske
dokument for fylkeskommunen og er førende for all annen sektoriell og tverrsektoriell
planlegging. En av strategiene er satsing på bygging av gang- og sykkeltilbud, for å få flere
til å være mer fysisk aktive for å bedre folkehelse og livskvalitet.
Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2008-2019
Hovedmål i fylkesdelplan for samferdsel (Rogaland fylkeskommune, 2008) som har
betydning for dette prosjektet er:
Trafikksikkerhet
Reduksjon av antall skadde og drepte som følge av transportvirksomhet i Rogaland skal være
større enn på landsbasis.
Miljø
Nye transportanlegg skal ikke føre til alvorlige inngrep i natur-/kulturmiljøer og/eller
friluftsområder.
Gjeldende retningslinjer og krav til støy og lokal luftforurensning skal følges opp. Rogalands
andel av det totale utslipp fra transportsektoren skal reduseres.
Gang- og sykkeltrafikk
Gang- og sykkeltrafikkens andel av de totale reiser internt i fylket skal i de bynære
områdene på Jæren økes fra 20 % i 2005 til 25 % i 2020. Økningen skal skje på bekostning
av andelen bilreiser.
Regionalplan for Jæren 2013-2040
Planen (Rogaland fylkeskommune, 2013) har som siktemål å begrense arealbruk, og legge til
rette for mer miljøvennlig transport i storbyområdet på Jæren. Regionalplan for areal- og
transport på Jæren har følgende delmål:



Gode levekår og godt oppvekstmiljø
Redusere veksten i transportarbeidet, og øke andelen reiser med kollektivtransport,
på sykkel og til fots



Sikre regional grøntstruktur og kjerneområde landbruk



Styrke byens og tettstedenes sentra som viktigste arena for handel, kultur, service og
næring

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) 2004
I FINK (Rogaland fylkeskommune, 2004) er flere tema som det tidligere ble utarbeidet
separate planer for samlet i en plan. Friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern griper i høy
grad inn i hverandre og har mange felles interesser og mål.


Strategi: Utvikle regionalt sykkelvegnett som alternativ transportform til bil i
tettbygde strøk og som ferieform.

Fylkesdelplan for universell utforming i Rogaland 2014-2017
Iht. fylkesdelplanen (Rogaland fylkeskommune, 2014) for universell utforming skal det
legges til grunn at ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og privat
tjenesteyting, produkter og omgivelser, innebærer en utforming for alle brukere.
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Transportplan Jæren 2006 – Handlingsprogram
Transportplan Jæren er et samarbeid mellom åtte kommuner på Nord-Jæren om å skape best
mulig transportløsninger for innbyggerne i regionen. I handlingsprogrammet er det valgt en
strategi som er kalt ”balansert utbygging”, og som innebærer bl.a.:


Å bygge ut og holde en god vedlikeholdsstandard på et sammenhengende gang- og
sykkelvegnett.

Under regionalt gang- og sykkelvegnett er det i handlingsplanen lagt til grunn en offensiv
satsing på utvikling av et høgverdig gang- og sykkelvegsystem med videreutvikling av det
overordnede regionale sykkelvegnettet og bydelsrutene.
Regionalplan for energi og klima i Rogaland 2010
Planen (Rogaland fylkeskommune, 2010) setter som mål at Rogaland skal ha en reduksjon
på -550 000 tonn CO₂ frem mot 2020. Dette krever betydelige bidrag fra en mer
transporteffektiv arealbruk og overgang til gang-, sykkel- og kollektivtransport. Tiltak her
inkluderer bl.a.:


Utbygging av sammenhengende stamnett for kollektivtrafikk på Nord-Jæren og i
byområdet på Haugalandet



Realisering av bybane på Nord-Jæren



Beskatning som premierer kollektivreiser og begrenser parkeringstilbud



Utbygging av stamnett for sykkeltrafikk på Nord-Jæren og i Haugesundsområdet

Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017
Et av delmålene i regionalplan for folkehelse i Rogaland (Rogaland fylkeskommune, 2013) er
at fylket skal ha en helsefremmende samfunnsutvikling som støtter opp om sunne levevaner
i befolkningen. Strategien for å få til dette innebærer:
Legge til rette for økt hverdagsaktivitet gjennom å føre en areal og transportplanlegging som
støtter opp om aktiv og miljøvennlig transport, som gange, sykkel og økt kollektivbruk.

3.2.2 Kommuneplaner

Kommuneplan for Stavanger 2010 – 2025, vedtatt 14.6.2011
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vises områdene hvor det er aktuelt å etablere en sykkelstamveg
som henholdsvis byggeområder – erverv, byggeområder – bolig og friområder i
tettbebyggelse.
Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen

2.09. Bestemmelser om sykkelruter vist på temakart (pbl § 11.10, pkt 2).
1. Det skal sikres areal og påkoblingspunkter for en Sykkelstamveg langs E39 fra Stavanger
sentrum til Forus.
2. Sykkelvegnettet skal planlegges ut fra to standarder: hovedrutenett og bydelsrutenett.
3. Ved planlegging og bygging av nye sykkelruter og ved utbedring av eksisterende
sykkelvegnett, skal det legges til grunn et ensartet system og en helhetlig standard.
4. Ved planlegging av sykkeltilbud i hovedrutenettet skal alltid muligheten for separat
anlegg adskilt fra gående og kjørende vurderes og dokumenteres i saksframstilling.
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Høringsutgave av ny kommuneplan for Stavanger 2014 - 2029
I høringsutgaven av kommuneplanens arealdel er traséen Auglendsveien – Haugåsveien og
Sørmarkkroken vist som nye hovedsykkelruter.

2.8 Bestemmelser om sykkelnett (pbl § 11.10, pkt 2)
5. Ved utvidelser av Sykkelstamvegen skal standardkrav i reguleringsplan 2439 for
Sykkelstamveg - delstrekning Sørmarka til kommunegrensen, gjelde for planleggingen.

Klima og miljøplan 2010 - 2025
Her heter det bl.a.:
Sykkelstamvegen langs motorvegen E 39 mellom Sandnes og Stavanger er under planlegging
og vil være viktig for hurtig sykling over større avstander.

Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011 – 2015, vedtatt 12.3.12
Hovedmål:
Hverdagsreiser med sykkel skal økes fra 12 prosent til 16 prosent innen 2015
3 Strategier:
Fysisk tilrettelegging
Hovedstrategien er å planlegge for et differensiert sykkeltilbud adskilt fra gående og
motorisert kjøretøy. Trafikksikkerhet og fremkommelighet er grunnleggende elementer i
planleggingen og i tilretteleggingen for økt sykkelbruk. Når befolkningstallet og andelen
syklister øker, vil det bli flere syklister på sykkelveinettet i Stavanger. Dagens standard på
sykkelveinettet vil da møte et større press. Strategien er å tilrettelegge et hovedsykkelnett
separat fra gående og motorisert trafikk, med et tydelig og ensartet system for syklistene.
Drift- og vedlikehold av sykkelrutene
Høyt driftsnivå og godt vedlikehold er avgjørende for at det skal være attraktivt å sykle hele
året. 70 prosent av alle sykehusregistrerte sykkelulykker er eneulykker. Medvirkende årsak
er ofte mangelfullt vedlikehold. Drift – og vedlikehold er derfor svært viktig for at
sykkelveiene skal være trafikksikre.
Informasjon og kampanjer
Informasjon er viktig for de som allerede er syklister og for de som ikke sykler. Mange av de
som ikke sykler i dag er ikke klar over hvilke rettigheter syklister har og kjenner kanskje ikke
til tilbudet som er tilrettelagt for syklistene i byen. Fakta om dagens tilbud, om
hovedsykkelrutene, om trafikkregler for syklister er det derfor viktig å informere om.
Kampanjer er en måte å motivere folk til å sykle. Det er viktig at Stavanger kommune er
synlig med tiltak som settes i verk for å forbedre tilbudet for sykkel. Å skape en positiv blest
om sykkel gir positive ringvirkninger, som igjen har effekt på om folk velger sykkelen
fremfor andre transportmidler.

3.2.3 Reguleringsplaner
Vedtatte planer:


Sykkelstamvegen, delstrekning Sørmarka – kommunegrense med Sandnes, plan
2439, ble vedtatt 16.01.2015. Føringer og forutsetninger vedtatt i denne planen er
lagt til grunn for videre planlegging av delstrekning Schancheholen – Sørmarka



Reguleringsplan 2192 Madlaveien – Schancheholen, omfatter Ryfast og
Eiganestunnelen. Nordligste etappe av Sykkelstamvegen er planlagt og bygges nå
med iverksetting av denne planen
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Reguleringsplaner 352 og 1239, eldre reguleringsplaner for boligområdet ved
Schancheholen, nord for Sif-banen



Plan 489 Motorveien Madlavn. - Hinna, eldre reguleringsplan for E39



Reguleringsplaner 350, 357, 371, 383 og 396 Stavanger Arbeidergård, eldre
boligplaner ved Saxemarka / Helmer Hanssens gate, Polarveien og Solsletteveien.



Plan 1651 Næringsområde, Saxemarka



Plan 1868 Bussgate Oscar Wistingsgate under E39



Plan 392. Eldre boligplan for området sør for Auglendsveien, Lysebuveien



Plan 631 Hetland, Sørmarkveien. Eldre plan for boligområdet ved Sørmarkveien/kroken, idrettsområdet og Sørmarka friluftsområdet



I plan 612 – Området for Universitetet (1972) er store deler av Sørmarka regulert til
universitetsområde



1532 Ny hovedvannledning Tjensvoll – Langevatn

Igangsatte planer:


Plan 2510 Områdeplan for UIS-område, vil erstatte den eldre reguleringsplanen 612.

3.3 Tidligere utredninger
Forutgående for arbeidet med detaljreguleringsplanen er det gjort følgende utredninger:
Forprosjekt (Statens vegvesen Region vest, 2008) som konkluderte med at en sykkelstamveg
bør legges langs E39, ikke langs fv.44.
Mulighetsstudie (AsplanViak, 2008) som konkluderte med at Sykkelstamvegen langs E39 kan
etableres uten vesentlige avvik fra de krav og intensjoner som er fastlagt.
Planprogram (Statens vegvesen Region Vest, 2009). Statens vegvesen utarbeidet våren 2009
forslag til planprogram for Sykkelstamvegen Stavanger – Forus/Lura – Sandnes.
Planprogrammet var på høring sommeren 2009 og på bakgrunn av høringen ble det gjort
justeringer i planprogrammet. Planprogrammet (revidert 24.9.2009) ble vedtatt i
formannskapet i Sandnes kommune 8.12.2009, og i kommunalstyret for byutvikling i
Stavanger kommune 5.11.2009.
Kommunedelplan med KU (Statens vegvesen Region vest, 2011). Multiconsult AS utarbeidet,
på vegne av Statens vegvesen, kommunedelplaner med konsekvensutredning for
Sykkelstamvegen i både Sandnes og Stavanger kommune. I Stavanger var
kommunedelplanen med konsekvensutredning på høring fra 24.6 – 5.9.2011 og ble vedtatt
17.10.2011. I Sandnes kommune var den høring fra 17.6 - 5.9.2011 og ble vedtatt
22.11.2011.

3.4 Finansiering
Sykkelstamvegen finansieres av både statlige- og bompengemidler. Det er til nå tildelt 170
mill. kr. til Sykkelstamvegen gjennom NTP, og prosjektet er foreslått prioritert i Bypakke

Nord-Jæren.
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Dagens sykkeltraseer/hovedruter
mellom Stavanger, Forus/Lura og
Sandnes er av varierende kvalitet og er
ikke spesielt tilrettelagt for
transportsyklister. Det finnes ingen
sykkeltrasé langs E39. Sykkelstamvegen
delstrekning Schancheholen – Sørmarka
kobler sammen de tidligere planlagte
delene av Sykkelstamvegen;
delstrekning Madlaveien –
Schancheholen (inngår som del av
Ryfast/Eiganestunnelen) og
delstrekning Sørmarka – Smeaheia.

Figur 4-1 Oversiktskart Sykkelstamvegen
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4.1 Dagens arealbruk
Planområdet ligger langs E39, på vestsiden av motorvegen, mellom Schancheholen og
Sørmarka i Stavanger kommune.
Dagens arealbruk innenfor planområdet, samt tilstøtende arealbruk, varierer noe, men kan i
hovedtrekk deles inn i to delområder:
Delområde

Hovedtrekk - Arealbruk

A

Schancheholen – Auglendsveien.

Boligområder, friluft/idrett

B

Auglendsveien – Sørmarka

Idretts- og friområde

Figur 4-2 Planområdets delområder
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4.2 Dagens tilbud til syklister
For syklister finnes hovedsykkelrutene Hinnaruta, Sørmarkruta og Gandsfjordruta i Stavanger
kommune. Vestfra er også traséen fra Hafrsfjordruta til Forus en mye benyttet trasé blant
syklende til Forus. Det finnes i dag ingen sykkeltrasé langs E39.
Hinnaruta:
Hinnaruta er i dag en av de viktigste transportrutene i nord-sør-aksen for sykling i
Stavanger. Denne ruta binder sammen Stavanger sentrum, Hillevåg, Hinna, Jåttå, Gausel,
Forus øst og videre til Sandnes sentrum. Traséen går til dels i/nær kjøreveg med høy
trafikkbelastning, med de ulemper det medfører. Tilbudet for syklister på strekningen fra
Stavanger til Sandnes veksler mellom sykkelfelt og gang- og sykkelveger.
Sørmarkruta:
Sørmarkruta i Stavanger er også en mye brukt transportrute i nord-sør-aksen. Sykkelruten
har variert standard og mange systemskifter underveis: delvis gang- og sykkelveg, turveg og
sykling i kjørebane.
Hafrsfjordruta:
Fra Hafrsfjord til Forus går Hafrsfjordruta langs Grannessletta og videre som Sørmarkruta
sørover i kommunegrensen mellom Stavanger og Sola. Sykkeltilbudet her er gang- og
sykkelveg. Traséen videre gjennom Forus-området er dårlig tilrettelagt for sykling.

Figur 4-3 Hovedsykkelruter (Kilde: www.stavanger.kommune.no)
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4.3 Landskap og bybilde – dagens situasjon
Schancheholen – Auglendsveien:
Området består hovedsakelig av rekkehus og blokkbebyggelse. Boligområdene oppleves som
helhetlige områder med klare definerte avgrensinger til annen arealbruk/funksjoner.
Området er relativt flatt og åsryggen i sør-øst er en markert, overordna terrengform.
Gjennomgående grønnstruktur, vegetasjonsbelter mellom borettslag og små hager preger
hele området.
Motorvegen er en kraftig barriere som deler et ellers naturlig sammenhengende landskap.
Vegen ligger betydelig lavere i terrenget enn landskapet rundt.
Auglendsveien – Sørmarka:
Området i nord består hovedsakelig av eneboliger som grenser mot Ullandhaug.
Boligområdene oppleves som enhetlige områder med klare definerte avgrensinger til annen
arealbruk/ funksjoner.
Motorvegen er en kraftig barriere som deler et elles naturlig sammenhengende landskap.
Sørmarka er et naturområde med mange opplevelseskvaliteter. Deler av marka er også brutt
opp av motorvegen. Her er et godt utbygd turvegnett på til sammen ca. 8 km.

4.4 Nærmiljø, friluftsliv, barn og unges interesser – dagens
situasjon
Schancheholen – Auglendsveien:
Lengst nord, ved Schancheholen, ligger planområdet i ytterkant av et boligområde
(Bakkesvingen/ Schancheholsveien). Her finnes en gang- og sykkelveg som fortsetter
sørover langs SIF-banen, og E39. SIF-banen vil være et sted folk utenom de som bor i
området også vil kunne knytte en viss stedsidentitet til. Sør for SIF-banen er det en
undergang under E39. Dette er en viktig gang- og sykkelvegkobling til bl.a. Ullandhaug
skole og Stavanger universitetssjukehus.
Planområdet går videre langs Helmer Hanssens gate, som er atkomstveg og inngangssoner
til lavblokk-bebyggelsen, inkl. garasjeanlegg. Her er i dag ikke eget tilbud (fortau/gang- og
sykkelveg) for fotgjengere og syklende. Tilgjengelig tverrsnitt er ellers svært knapt her. Det
er støyskjerm mot E39 langs gata.
Oscar Wistings gate krysser under E39 (gang- og sykkelveg og kollektivtrasé) og gir atkomst
til bl.a. Ullandhaug skole. Sørover fra Oscar Wistings gate er det en forholdsvis bratt bakke
opp til Polarveien.
Polarveien er atkomstveg og inngangssoner til rekkehusbebyggelsen og har forholdsvis
smalt tverrsnitt. Sør i Polarveien er det en gang- og sykkelveg i bru over E39. Dette er en
viktig skoleveg. Det er støyskjerm mot E39 langs Polarveien. Lengst sør mot Auglendsveien
ligger et friområde/lekeområde med balløkke som er viktig for nærområdet.
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Figur 4-5 Polarveien

Boligområdene mellom Schancheholen og Auglendskrysset defineres som ”vanlige”
boligområder iht. definisjon i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2014). Uteområdene brukes
ofte og av mange, og har betydning for barn og unges fysiske utfoldelse. I området er det
veg- og stinett som er mye brukt, bl.a. til sykkelrutenettet som fungerer som ferdselslinjer
til sentrale målpunkt (skoler, sykehus m.m.).

Figur 4-6 Balløkka sør i Polarveien

Figur 4-7 Grøntdraget ved Polarveien

Auglendsveien – Sørmarka:
Fra Auglendsveien følger planområdet Sørmarkkroken og påkjøringsrampe (E39) mot sør.
Lengst i nord har Sørmarkkroken funksjon som gang- og sykkelveg. Denne binder sammen
to boligområder, Lysebuveien og Sørmarkkroken, og gir atkomst til et mindre
grønt-/turdrag mellom disse. Videre sørover er Sørmarkkroken kjøreveg som gir atkomst til
8 eneboliger. Sørmarkkroken og Sørmarkveien har en viktig adkomstfunksjon for turgåere
og syklister som skal til Sørmarka idretts-/friområde (nordfra). Sørmarka friområde er for
øvrig et område med sterke friluftsinteresser og er en del av den regionale grøntstrukturen.

Figur 4-8 Gang- og Sykkelvei i Sørmarkkroken

Figur 4-9 Voll forbi Sørmarka Arena

Videre sørover fra brua (Sørmarkveien) over E39 går planområdet mellom E39 og Sørmarka
arena/-idrettspark. I forlengelsen av dette området ligger Sørmarka friområde, som er et
viktig rekreasjonsområde med et nett av turveger og –stier. Auglendshøyden tunnel bidrar til
at Sørmarka er et friområde med turvegsystem som strekker seg på begge sider av E39. I
dag går det en hovedsykkelrute (Sørmarkruta) i Sørmarkveien og videre sørover på asfaltert
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turveg over Auglendshøyden. Sørmarkruta er i dag brukt av transportsyklister til Forus/Lura,
men har en forholdsvis dårlig utforming og dårlige stigningsforhold til å være en hoved
transportåre for syklende.
Sør for Auglendstunnelen er det anlagt ridesti (parallelt med E39), som betjener ridesenteret
på Grannes. Ridestien er også en del av en lengre rundløype som ligger på begge sider av
E39.
Boligområdet i Sørmarkkroken defineres som ”vanlige” boligområder (jf. håndbok V712).
Sørmarka arena og Sørmarka friområde har en stor bruks- og oppholdsintensitet. Dette
området har betydning for et større omland og vil være et område som noen knytter
stedsidentitet til. Sørmarka brukes av mange til friluftsliv.

4.5 Naturmangfold – dagens situasjon
Planområdet er i stor grad preget av bebyggelse og veger. Til tross for dette er det registrert
flere naturverdier her. Dette gjelder i hovedsak området ved Sørmarka.
Ullandhaug/Sørmarka er den mest ”naturpregede” delen av planområdet med innslag av en
del skog.
Pattedyrbestanden i området er begrenset til et fåtall arter. Fast forekommende er for
eksempel ekorn, rådyr, hare, kanin (utsatt/forvillet) og rødrev. I friområdene Sørmarka og
Ullandhaug er rådyr vanlig, og dette er av de viktigste rådyrområdene i Stavanger.
De dominerende plantene i Sørmarka er artene furu, lerk, bergfuru, sitkagran og bjørk.
Sitkagran er en svartlista art. Det er listet opp 116 fuglearter som er observert i Sørmarka
(Ambio, 2007). Ingen viktige funksjonsområder for fugl, for eksempel hekkelokaliteter, er
registrert innenfor influensområdet. Det er heller ikke registrert noen rødlistearter innenfor
planområdet.
I naturdatabasen til Miljødirektoratet er det registrert naturtype gammel lauvskog med verdi
lokalt viktig, i Sørmarksskråningen på nordre side av Auglendshøyden, se Figur 4-10. Dette
er et begrenset område og bare utkanten av naturtypen berøres. Dette er en relativt gammel
bjørkeskog, og beregnet ut fra luftfoto å vare minst 70 år. I vestre del er skogen mindre
homogen og inngår i beitemark. Skogen har overveiende ordinær vegetasjon men med noen
innslag av hvitveis og amerikahumleblom, samt at det vokser knivkjuker på noen trær.
Amerikahumleblom er en svartlistet art (SE). Andre registrerte svartelistearter innenfor
planområdet er Kjempespringfrø, observert på fyllmasser sørvest for Sørmarka arena, og
Parkslirekne, observert i rabatt mellom Sørmarkkroken og Sørmarkveien og like ved SIFbanen.
Det vises til konsekvensutredningen (Statens vegvesen 2011) og temarapport for naturmiljø
for utdypende beskrivelse av naturmangfoldet i Sørmarka.
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Figur 4-10 Registrerte naturtyper er vist med grønn skravur (kilde: www.naturbase.no).

4.6 Kulturminner og kulturmiljø – dagens situasjon
Kunnskapen om kulturminner og kulturhistorie i og omkring planstrekningen viser at dette
har vært et område med variert bosetning langt tilbake i tid. I nyere tid har det foregått en
omfattende utbyggingsvirksomhet og fortetting av bebyggelse langs planstrekningen, noe
som medfører en mulighet for at kulturminner er gått tapt. Samtidig kan spor etter tidligere
tider ligge under markoverflaten i jordbruksområdene og i udyrket mark.
Konsekvensutredningen fra Kommunedelplanen avdekker ingen kjente funn innenfor
planområdet Schancheholen – Sørmarka.

4.7 Naturressurser – dagens situasjon
Arealknapphet i Stavangerregionen har gjort at det er et stort press på arealer, herunder
dyrket jord. Planområdet Schancheholen – Sørmarka ligger utenfor langsiktig grense for
landbruk, nedfelt i Regionalplan Jæren.
Schancheholen - Auglendsveien
Området er bebygd, og ingen landbruksområder berøres.
Auglendsveien - Sørmarka
Fram til Auglendshøyden tunnel er det ingen verdier knyttet til dette temaet da området er
nedbygd og/eller avsatt til annet formål. Areal vist som fulldyrket jordbruksareal på
markslagskart er avsatt til friområde i reguleringsplan.
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Sør for Auglendshøyden tunnel er det skogsområder på begge sider av E39, hovedsakelig
granskog, men også noe blandingsskog. Boniteten er høy. En kraftledning går nord-sør her,
og ryddebeltet medfører beslag i det produktive skogsarealet.
Det er begrensede naturressurser i dette området.

Figur 4-11 Utsnitt av markslagskart fra konsekvensutredningen (Statens vegvesen, 2011)

4.8 Geoteknisk vurdering av grunnforhold
Grunnundersøkelser mellom Auglendtunnelen og Schancheholen ble utført i 2013 for å
bestemme lagdeling i grunnen. Grunnboringer viser at under det øverste laget med matjord
har løsmassene stort sett stor lagringsfashet ned til berg som ble påtruffet i dybder mellom
1,0 - 4,5m. Noen borepunkter viser et lag med humus mellom 3,5 - 4,0m ved krysset
mellom E39 og Auglendsveien.
Berg er funnet veldig grunt på denne strekningen, etter massutskifting av de øverste siltige
lag eller organisk matjord, kan alle konstruksjoner bli direkte fundamentert på berg eller
morenemassene funnet direkte over berg.
Bergarten i området ved Auglendshøyden er en fyllitt. Det er skifrigheten som vil være det
mest framtreden sprekkesettet i tunnelen. Men andre sprekkesett vil også opptre. Det er
generelt liten overdekning over tunneltraseen, maks 30 meter, det må derfor forventes
dagfjell under drivingen. Dette kan føre til dårlige partier som krever ekstra sikring. Det er
observert flere bergblotninger i påhuggsområdene og over tunneltrassen, det antas derfor at
vegetasjonsdekket er tynt.
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5 Alternativer og vurderinger

Figur 5-1 Forprosjektrapport for Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen - Sørmarka

Som en del av forprosjektet ble det vurdert flere alternative løsninger for trasé/konstruksjon
langs Helmer Hanssens gate, Polarveien (inkludert planskilt kryssing under gang- og
sykkelvegbru/skoleveg i Polarveien), Sørmarkkroken og adkomst til Sørmarka Arena.
Utgangspunktet for å ønske en alternativsvurdering for disse områdene er at løsningen fra
kommunedelplanene viser en mulig, men ikke nødvendigvis en optimal løsning mht.
utformingen og plassering av traséen. Ved overgangen til en mer detaljert planleggingsfase
har det vært hensiktsmessig å vurdere om andre løsninger kan være bedre.
Tabell 5-1 Områder for alternativsvurderinger i forprosjektrapporten

Sted

Beskrivelse

Helmer Hanssens gate

Konstruksjon/bru og trasé lagt i et
plan/nivå over gateplan.

Polarveien

Smalt tverrsnitt mellom Sykkelstamvegen,
kjøreveg og bebyggelse.

Sørmarkkroken

Plassering av trasé langs eller delvis i
kjørevegen Sørmarkkroken.

Adkomst Sørmarka Arena

Justere eksisterende adkomst for å gi plass
til Sykkelstamvegens påkobling.
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5.1 Helmer Hanssens gate
Viktige forutsetninger for Helmer Hanssens gate:


All bebyggelse på strekningen skal beholdes.



Parkeringsplassene på bakkeplan skal i utgangspunktet beholdes. På punkter med
smalt tverrsnitt kan enkelte parkeringsplasser tas bort, men da må det finnes
alternativ plassering.



Garasjeanlegget kan reetableres for å gi en bedre trafikal situasjon.



Støyskjerm skal reetableres som en del av konstruksjonen/bruen.



Det må tas høyde for en eventuell utvidelse av E39. Derfor skal Sykkelstamvegen ikke
ligge nærmere E39 enn eksisterende støyskjermen.



Helmer Hanssens gate skal være åpen for biltrafikk. Det må i tillegg sikres adkomst
for utrykningskjøretøy. Kjørevegen skal være 5 meter bred, men kan på korte strekk
snevres inn ved behov.



Gateløpet i Helmer Hanssens gate kan senkes for å gi et bredere tverrsnitt og bedre
adkomst til boligene. Det skal være fortau foran boligene med 2,5 meter bredde.

Figur 5-2 Helmer Hanssens gate – bilderetning mot Sør (Kilde Multiconsult).

5.1.1 Kommunedelplan
I kommunedelplanen foreslås traséen i Helmer Hanssens gate lagt i et plan/nivå over
gateplan slik at det vil kunne være mulig å benytte eksisterende parkerings- /
atkomstarealer under ny sykkelveg. Se Figur 5-3. Ved å legge traséen på et høyere nivå er
det mulig å få til en akseptabel kryssing av Oscar Wistings gate, og man får bedre
stigningsforhold opp til Polarveien.
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Figur 5-3 Prinsippskisse/tverrsnitt fra kommunedelplanen – bru over parkering i Helmer Hanssens gate. (Kilde:
Multiconsult).

5.1.2 Alternativsvurderinger Helmer Hanssens gate
I forprosjektfasen har prosjektgruppen jobbet videre med hovedprinsippet som er vist i
kommunedelplanen. Det har blitt foretatt innmålinger i området for å få bedre kontroll på
tverrsnittet. I prosessen har det fremkommet forslag til to typer konstruksjoner for
bruutforming, samt 4 ulike alternativer for utførelse.
For å opprettholde antall parkeringsplasser og sikre tilfredsstillende atkomst til boliger i
Helmer Hanssens gate er det bestemt at Sykkelstamvegen skal legges på et nivå over
eksisterende veg. I kommunedelplanen ble det vurdert å legge traséen på gateplan, men ved
å heve den blir stigningen opp til Polarveien mindre og man unngår konflikt med
eksisterende boligparkering. Parkeringen ligger for øvrig på offentlig grunn.
Krav til støyskjerming skal ivaretas. Helmer Hanssens gate er svært støyutsatt, derfor legges
det i planleggingen av konstruksjonen vekt på en betydelig forbedring av støysituasjonen.
Dette gjøres ved å bygge en kontinuerlig betongvegg langs samme linje som dagens
støyskjerm med en ny støyskjerm på toppen.
Under brua/Sykkelstamvegen vil det bli parkeringsplasser. Det er valgt en minimumshøyde
på 2,5 m til underkant betong, lik høydekravet for parkeringshus. Dersom man skal kunne
kjøre inn under brua med utrykningskjøretøy, for eksempel en brannbil, anbefaler
brannvesenet i Sør-Rogaland en fri høyde på 4,0m.
Konstruksjonen strekker seg ca. 250 meter langs E39 og er svært synlig fra motorvegen. For
å promotere og synliggjøre sykkel som transportmiddel er det derfor ønskelig å legge
spesielt vekt på utforming. I dette ligger også en intensjon om å heve den visuelle kvaliteten
på området for beboerne av Helmer Hanssens gate.
Forprosjektrapporten presenterer 4 alternative konstruksjonsløsninger for Helmer Hanssens
gate:
Alternativ 1 – Lav fagverkskonstruksjon frihøyde 2,5 m, Helmer Hanssens gate senkes
Alternativ 2 – Lav betongkonstruksjon frihøyde 3,1 m, Helmer Hanssens gate senkes
Alternativ 3 – Høy betongkonstruksjon 4,5 m, Helmer Hanssens gate senkes
Alternativ 4 – Høy betongkonstruksjon 4,5 m, Helmer Hanssens gate senkes ikke
Det vises til forprosjektrapporten, vedlegg 3, for mer detaljert beskrivelse av alternativene.
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Figur 5-4 Alternativ 2 – Profil 330 (Kilde Multiconsult)

Figur 5-5 Alternativ 3– Profil 330 (Kilde Multiconsult)

26. mai 2015

SIDE 34/111

SYKKELSTAMVEGEN
Delstrekning Schancheholen - Sørmarka

multiconsult.no
5 Alternativer og vurderinger

5.1.3 Valg av alternativ i Helmer Hanssens gate
Basert på en samlet vurdering ble det valgt å jobbe videre med to av alternativene. Dette er
alternativ 2 og alternativ 3 (se Figur 5-4 og Figur 5-5 ). En betongkonstruksjon gir noe mer
fleksibilitet da en ikke trenger søyler på hele strekningen.
Det er hovedsakelig høyden på konstruksjonen som er forskjellen på alternativene, samt at
adkomstvegen kan gå inn under konstruksjonen i alternativ 3, og dermed ha en jevn bredde
på 5 m. For en mer inngående alternativsvurdering vises det til forprosjektrapporten,
vedlegg 3. Begge alternativer medfører rivning av deler eller hele garasjeanlegget nord i
Helmer Hanssens gate. Konsekvensene av dette er nærmere beskrevet i kapittel 8.4.2.
De to alternativene er detaljert ytterligere i reguleringsplanarbeidet og alternativ 3, høy
konstruksjon, er valgt som beste løsning og framstilt i planforslaget. En grundig vurdering
av de to alternativene er presentert i kapittel 6.2 (denne rapporten).

5.2 Polarveien
Viktige forutsetninger for trasé og undergang i Polarveien:


All bebyggelse på strekningen skal beholdes.



Eksisterende forhold for myke trafikanter skal ivaretas og ha hovedprioritet.



Kryssingen i området ved gangbru/skoleveg skal være planskilt.



Polarveien stenges for biltrafikk.



Adkomst til området kan skje via vegnett vest for boligene.

Figur 5-6 Polarveien – bilderetning mot nord. (Kilde Multiconsult)

5.2.1 Kommunedelplan
Polarveien er atkomstveg til rekkehusbebyggelsen og har forholdsvis smalt tverrsnitt.
Sør i Polarveien er det en gangbru over E39. Dette er en viktig skoleveg, og
Sykkelstamvegens kryssing med skolevegen skal være planskilt. Sykkelstamvegen senkes og
trekkes mot E39 for å krysse under skolevegen/gangbruen. Et alternativ i
kommunedelplanen var å krysse gangbruen i plan. Dette ble forkastet med hensyn til blant
annet trafikksikkerhet.
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I kommunedelplanen ble det valgt å legge Sykkelstamvegen i nivå med/i Polarveien, med et
noe redusert tverrsnitt på en kortere strekning. Med dette forslaget ble det da vurdert at
kjørevegen kunne beholdes som i dag.

Figur 5-7 Illustrasjon – Polarveien fra kommunedelplanen (Kilde Multiconsult)

5.2.2 Alternativsvurderinger i Polarveien
I forprosjektfasen har prosjektgruppen jobbet videre med hovedprinsippet som er vist i
kommunedelplanen. Det har blitt foretatt innmålinger i området for å få bedre kontroll på
tverrsnittet. Det har tidlig vist seg at løsningen skissert i kommuneplanen, med
Sykkelstamvegen og kjørevegen med fortau innenfor samme tverrsnitt, ikke lar seg
gjennomføre. Dersom man hadde beholdt Polarveien med adkomstveg og fortau så ville man
måtte rive rundt 10 boliger.
I forprosjektfasen har en også sett på hva konsekvensene ville blitt med et alternativ uten
fortau, med både kjøreveg i full bredde samt Sykkelstamveg på hele strekningen. Dette ville
medført at deler av bebyggelsen langs Polarveien må rives. Dette alternativet gir for store
inngrep i området, og er ikke vurdert videre i forprosjektrapporten.
Forprosjektrapporten presenterer 4 alternative traséer i Polarveien. I alle alternativer er
Polarveien forutsatt stengt som kjøreveg:
Alternativ 1 - Trasé på innsiden av dagens støyskjerm
Alternativ 2 - Trasé på en hylle lavere enn dagens adkomstveg
Alternativ 3 – Trasé på en hylle delvis utenfor dagens støyskjerm, adkomstveg beholdes
Alternativ 4 – Trasé delvis under Polarveien, adkomstveg beholdes
Det vises til forprosjektrapporten, vedlegg 3, for mer detaljert beskrivelse av alternativene.
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5.2.3 Valg av alternativ i Polarveien
I forprosjektfasen har en tidlig sett at det smale tverrsnittet i Polarveien ikke gir mange
alternativer. Konklusjonen er at kommunedelplanens alternativ, med både Sykkelstamvegen
og kjørevegen innenfor samme tverrsnitt, ikke lar seg gjennomføre.
Ved en eventuell utvidelse av motorvegen til 6 felt, vil traséen i Alternativ 3 henge nært det
vestre kjørefelt i sørgående retning, og Alternativ 4 vil bli kostbart og gi en dårlig
sykkelopplevelse med hensyn til støy og luftforurensing.
Alternativ 2 er i forprosjektet vurdert til å være det beste alternativet i forhold til
gjennomførbarhet, økonomi og funksjonalitet for brukerne av Sykkelstamvegen. Dette
alternativet vil medføre at kjøreadkomsten i området i stor grad må stenges for biltrafikk.
Boligbebyggelsen gis alternativ adkomst og parkeringsplasser flyttes, men bebyggelsen
beholdes som i dag. De myke trafikantene får en tryggere situasjon, da biltrafikken i
Polarveien begrenses, og Sykkelstamvegens geometriske krav tilfredsstilles. For en mer
inngående alternativsvurdering vises det til forprosjektrapporten, vedlegg 3.

Figur 5-8 Alternativ 2 i Polarveien – Generelt snitt (Kilde Multiconsult)

5.2.4 Vurdering av nye adkomstveger til Polarveien
Ettersom Polarveien stenges for biltrafikk har forprosjektet vurdert fire alternativer for
adkomst til boligbebyggelsen langs Polarveien. For boligene i nord har det bare vært ett
alternativ. Det er valgt adkomst via Peder Saxes gate og inn på Sverre Hassels vei. Det er en
manglende «lenke» på 30-40 meter gjennom friområdet for å komme fra Sverre Hassels vei
til Polarveien.
For boligområdene sør i Polarveien har en vurdert 3 alternativer (se Figur 5-9)


Alternativ 1a gir adkomst via parkeringsplassen helt sør i Solsletteveien. Dette
alternativet vil gi trafikk og bryte gjennom et område som i dag er forbeholdt gående
og syklende.



Alternativ 1b gir adkomst via parkeringsplassen sør i Solsletteveien, men går rundt
balløkka.



Alternativ 2 gir adkomst lengre nord i Solsletteveien. Dette alternativet vil krysse
offentlig friområde og grense inntil regulert lekeplass. Tverrsnittet i området er
smalt. Området er i dag forbeholdt myke trafikanter.
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Eksisterende gang- og sykkelveger
Kjøreveg erstattes av ny g/s-veg
Eksisterende adkomstveger
Ny kjøreveg
Alternativer til ny adkomstveg for boliger sør i Polarveien
Figur 5-9 Skisse - Analyse av eksisterende situasjon og adkomstalternativer (Kilde Multiconsult)

Valgt løsning for nye adkomstveger i Polarveien
Alle alternativer gir inngrep i friområder og arealer forbeholdt myke trafikanter. For videre
arbeid i reguleringsplanen er det valgt Sverre Hassels vei som adkomst for boliger nord i
Polarveien. Dette vil gi en økning i ÅDT på ca. 250. For boligene sør i Polarveien er adkomst
via parkeringsplassen i Solsletteveien og rundt balløkka valgt (Alternativ 1b). Dette vil gi en
økning i ÅDT på ca. 70. Trafikken i Polarveien vil fordeles på to nye adkomstveger.
Polarveien vil bli forbeholdt gående og syklende. Se kapittel 8.4.2 for nærmere beskrivelse av
løsning for parkeringssituasjonen i Polarveien/Sverre Hassels vei.
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5.3 Kulvert Auglendsveien
Sykkelstamvegen går i en kulvert under Auglendsveien. Kulverten er 15,0 m bred med
utvidelse i åpningene. Den har et tilbud til syklistene på Sykkelstamvegen samt et separat
tilbud med adskilt fortau og sykkelveg for gående og syklende som kun ønsker å krysse
Auglendsveien. Sykkelstamvegen og gang- og sykkelvegen er adskilt med rekkverk gjennom
kulverten for å hindre utilsiktet bruk av Sykkelstamvegen. Rampene er universelt utformet
med en stigning på 5 %, og det er planlagt trapper som snarveier for gående.
Det er planlagt påkoblinger til Sykkelstamvegen på nordsiden og sørsiden av kulverten. På
nordsiden ledes syklistene inn på gang- og sykkelveg i Auglendsveien. På sørsiden er det
vurdert to alternativer til påkobling mot overordnet gang- og sykkelvegnett. En løsning med
påkobling mot Lysebuveien, Figur 5-10, og en løsning med påkobling direkte mot
sykkelfeltet i Auglendsveien i tillegg til Lysebuveien. Alternativene er gjennomgått i
forbindelse med TS-revisjon (trafikksikkerhet) av prosjektet. Løsning med påkobling mot
både Lysebuveien og Auglendsveien er valgte alternativ i reguleringsplanforslaget.

Figur 5-10 Påkobling – Auglendsveien. Alternativ med kobling kun mot Lysebuveien (Kilde Multiconsult)

Figur 5-11 Påkobling – Auglendsveien. Alternativ med kobling mot Lysebuveien og sykkelfelt i Auglendsveien (Kilde
Multiconsult). Se også Figur 6-19
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5.4 Trasé langs Sørmarkkroken og under Sørmarkveien
Viktige forutsetninger for trasé langs Sørmarkkroken:


All boligbebyggelse på strekningen skal beholdes.



Eksisterende forhold for myke trafikanter skal ivaretas.



Kryssingen i området med Sørmarkveien skal være planskilt.



Sørmarkkroken skal opprettholdes som adkomstveg.



Trafikkarealene i området kan justeres.

5.4.1 Kommunedelplan
I kommunedelplanen ble det vurdert å legge Sykkelstamvegen parallelt med E39 under
Auglendsveien og videre under av- og påkjøringsramper. Påkjøringsrampen til E39 ble
vurdert justert mot sør slik at en kunne benytte deler av eksisterende rampe til
sykkelstamveg. Ved å benytte eksisterende rampe kunne traséen legges delvis på fylling og
videre inn i fjellskjæringen slik at det ville bli mulig å krysse under gang- og sykkelvegbru
(Sørmarkveien) mellom landkar og søyle. Dette alternativet ble forkastet.
Kommunedelplanens valgte løsning er etablering av en trasé parallelt med Sørmarkkroken.
Eksisterende adkomstveg flyttes noe mot vest, som vil gi inngripen i boligeiendommenes
hager. I denne løsningen krysser også Sykkelstamvegen under ny gang- og sykkelvegbru
(Sørmarkveien) mellom landkar og søyle, se Figur 5-13

Figur 5-12 Prinsippskisse– Sørmarkkroken fra kommunedelplanen (Kilde Multiconsult)

Figur 5-13 Prinsippskisse– Sykkelstamvegen under Sørmarkveien fra kommunedelplanen (Kilde Multiconsult)
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5.4.2 Trasé/alternativsvurderinger i Sørmarkkroken
I forprosjektfasen er det jobbet videre med kommunedelplanens forslag om etablering av en
trasé parallelt med Sørmarkkroken. Kjørevegen og gang- og sykkelvegen flyttes noe mot
vest på enkelte deler av strekningen. Sykkelstamvegen er lagt i avgrensningslinje for en
eventuell utvidelse av E39. Alternativsvurderingen i dette området omhandler nivå på
Sykkelstamvegen i forhold til eksisterende terreng/kjøreveg i Sørmarkkroken.
Forprosjektrapporten presenterer 2 alternative traséer/nivå i Sørmarkkroken:
Alternativ 1 - Trasé langs Sørmarkkroken på en hylle lavere enn Sørmarkkroken
Alternativ 2 - Trasé langs Sørmarkkroken på samme nivå som Sørmarkkroken
Det vises til forprosjektrapporten, vedlegg 3, for mer detaljert beskrivelse av alternativene.
Valg av trasé/nivå i Sørmarkkroken
Traséen legges parallelt med Sørmarkkroken som beskrevet innledningsvis, ligger lavere i
terrenget enn Sørmarkkroken, min. 1,0 m. Dette gir en slakere helning opp fra kulvert under
Auglendsveien og ned under Sørmarkveien, og traséen får en bedre vertikalkurvatur. I tillegg
gir høydeforskjellen en barrierevirkning som reduserer faren for utilsiktet bruk av
Sykkelstamvegen. Ved å senke vegen vil en også redusere høyden på mur mot
påkjøringsrampe til E39. Kjørevegen flyttes vestover og gir noe inngrep i hageareal og
adkomstforhold. Ytterligere beskrivelse av tiltak og konsekvenser av arealinngrep og
adkomstforhold er beskrevet nærmere i kapittel 6.2 og 8.4.
Det er valgt å jobbe videre med Alternativ 1.
Videre legges traséen under Sørmarkveien, som vist i Kommunedelplanen.

Figur 5-14 Tverrsnitt – Trasé langs Sørmarkkroken, alternativ 1 (Kilde Multiconsult)

5.5 Påkobling ved Sørmarka Arena, omlegging av
kjøreadkomst
Viktige forutsetninger for ny påkobling og omlegging av kjøreadkomst:


Trafikksikkerheten for både påkobling og ny adkomst må ha hovedfokus



Adkomstforholdene til Sørmarka Arena skal ikke være dårligere enn i dag

5.5.1 Kommunedelplan
Kommunedelplanen har ikke vurdert en påkobling i dette området, men omtaler en
påkobling mot Sørmarkkroken, samt at det kan vurderes etablert en påkobling til
idrettsområdet, sør for Sørmarka Arena, ved en senere anledning. Påkobling ved Sørmarka
Arena er i forprosjektet vurdert som en mer hensiktsmessig plassering da den gir god
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adkomstmulighet for de som kommer fra østsiden av E39, via Sørmarkveien gang- og
sykkelbru. Samtidig får syklister som ikke vil sykle gjennom tunnelen, god anledning til å ta
av fra Sykkelstamvegen for å sykle gjennom Sørmarka.
Omlegging av kjøreadkomst til Sørmarka Arena er ikke vurdert i kommunedelplanen.
5.5.2 Påkobling og ny adkomst til Sørmarka Arena
Det er i forprosjektet vurdert en hovedløsning for påkobling og omlegging av adkomstvegen.
Traséen og løsningen er bundet opp av avgrensning mot E39, eksisterende trafikkarealer
tilhørende Sørmarka Arena, Sørmarkveien og bru over E39.
Valgt løsning beholder adkomstvegen der den er i dag, med mindre justeringer inne på
parkeringsplassen. Påkoblingen munner ut i adkomstvegen til Sørmarka Arena, da det ikke
er tilgrensende gang- og sykkelveger å koble seg på.

Figur 5-15 Skisse – Påkobling til Sykkelstamvegen og omlegging av adkomstveg (Kilde Multiconsult)

5.6 Trasé langs Sørmarka Arena og tunnel gjennom
Auglendshøyden
Viktige forutsetninger for trasé langs Sørmarka Arena og tunnel i Auglendshøyden:


Traséen legges på vestsiden av eksisterende voll. Deler av denne må bygges om.



Deler av eksisterende infrastruktur i bakken må legges om



Tunnelen skal være så flat som mulig



Syklende skal se lysåpningen på den andre siden

5.6.1 Kommunedelplan
Fra undergangen under Sørmarkveien foreslås traséen plassert mellom E39 og den nye
flerbrukshallen Sørmarka Arena.
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Kommuneplanens valgte alternativ er en tunnel gjennom Auglendshøyden. Det ble også
vurdert en trasé gjennom Sørmarka, men denne ble forkastet.

Figur 5-16 Prinsippskisse – Trasé i tunnel gjennom Auglendshøyden fra kommunedelplan (Kilde Multiconsult)

5.6.2 Vurderinger
Det er forutsatt standard tunneltverrsnitt T5,5. Dette gir tilstrekkelig høyde og bredde for
Sykkelstamvegen med «sykkelkjøreboks» 5,0 m x 3,1 m. Tverrsnittet tilfredsstiller også krav
til fri høyde for vedlikeholds- og utrykningskjøretøy. Det er ikke behov for ventilasjon eller
rømningsveg i tunnelen (håndbok N500 Vegtunnel).
Det vises til forprosjektrapporten, vedlegg 3, for ytterligere vurderinger rundt
tunnelløsningen.
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6 Beskrivelse av planforslaget
Traséen er, som vist i kommunedelplanen, for det meste lagt inntil E39 for å begrense
barrierevirkninger mht. jordbruk, nærmiljø og friluftsliv, for å unngå oppsplitting av arealer
mht. landskap og naturmiljø, unngå unødige inngrep i private grunneieres arealer, samt at
dette er raskeste veg til Forus.

Figur 6-1 Reguleringsplan Sykkelstamvegen
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6.1 Forutsetninger og standardvalg
6.1.1 Standard
Sykkelstamvegen har en bredde på min. 4,5 m (0,25 m skuldre og 4,0 m sykkelveg) og er
planlagt med utgangspunkt i anbefalingene i håndbok V122 – Sykkelhåndboka (Statens
vegvesen Vegdirektoratet, 2013). Dette betyr blant annet maksimal stigning på 5 % for
lengde >100 m og maks 7 % for lengde 35-100 m. For Sykkelstamvegen etterstrebes maks
stigning på 3,5 %. Horisontalkurvatur skal være minimum 40 m. Anlegget skal ha et fast
dekke, og være fri for kummer og teknisk anlegg. Det settes av nok areal til murer, eventuelt
støyskjerm/-voll, rekkverk/gjerde, i tillegg til nødvendig areal for traséen med
skråningsutslag.
Alle kryssinger av stier, gang- og sykkelveger og bilveger er planlagt planskilt.

Figur 6-2 Sykkelstamvegens normalprofil (Kilde: Multiconsult).

6.1.2 Siktkrav
Siktkrav i påkoblingspunkt er i kommunedelplanen satt til 6 x 50 meter (10 x 10 m skal
vurderes i tillegg der dette kan være hensiktsmessig). Ny Sykkelhåndbok gir imidlertid
siktkrav på 8 x 50 meter. Dette kravet legges til grunn for planarbeidet i denne plan.
Stoppsikten skal være 35-50 meter avhengig av stigning (iht. håndbok N100, 2013).
6.1.3 Påkoblinger
Adkomst til Sykkelstamvegen skjer via utvalgte påkoblingspunkter langs traséen.
Plasseringen av påkoblingspunktene er gjort etter en grundig overveielse, i samarbeid
kommunen. Påkoblingene ble avklart i arbeidet med kommunedelplanen. Kriteriene har vært
å legge til rette for få påkoblinger med hensiktsmessig plassering, men samtidig så mange
som ansees å være nødvendig. Få brudd på Sykkelstamvegen øker effektiviteten og gir færre
risikopunkter. I tillegg er det mindre sannsynlig at Sykkelstamvegen blir attraktiv som
snarvei for andre trafikanter. De viktigste målpunktene for påkoblingene er gjengitt i Tabell
6-1.
Det er laget et prinsipp for utvidelse av sykkelvegbanen i påkoblingspunktene, se Figur 6-4.
Formingsveilederen gir retningslinjer for utformingen av påkoblingspunktene og traséen
generelt.
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Figur 6-3 Standard prinsipp for uniform utforming av påkoblingspunkt (Kilde: Multiconsult).

Figur 6-4 Beskrivelse av hvordan syklende skal oppføre seg i kryssområdene (Kilde: Multiconsult).

A:

Syklisten skal rett frem og trenger ikke vike for noen.

B:

Syklisten skal rett frem og trenger ikke vike for noen.

C:

Syklisten skal til venstre eller høyre og har vikeplikt for A, B og D.

D:

Syklisten skal til venstre og har vikeplikt for B.
D og E må tilpasse farten i forhold til hverandre når begge har forlatt
Sykkelstamvegen og skal inn på sidevegen. Ved en eventuell konflikt har D vikeplikt
for E.

E:

Syklisten har ikke vikeplikt, men må tilpasse farten og samarbeide med D når de
begge skal inn på sidevegen.
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Tabell 6-1 Påkoblingspunkter og målpunkt

Plassering

Målpunkt
Vest for E39: Tjensvoll, Stokka, SIF-banen mm.

SIF-banen

Øst for E39: Hillevåg (nord), SUS, Storhaug (Østre ring/Vestre
ring)

Auglendsveien

Vest for E39: Tjensvoll, Ullandhaugskråningen, Stokka, Tasta
Øst for E39: Hillevåg (sør)

Sørmarka Arena

Vest for E39: Sørmarkkroken, Sørmarka arena og -idrettsanlegg.
Syklister som kommer nordfra kan her velge å sykle gjennom
friområdet Sørmarka i stedet for tunnel gjennom
Auglendshøyden. Noen vil også velge å ta av mot Universitetet,
og bedriftene rundt Universitetet fra dette påkoblingspunktet.
Øst for E39: Åsen, Auglend

6.1.4 Støyskjerming
I nye vegprosjekter skal støy behandles slik som angitt i Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging, T-1442. Miljøtiltak som etablering av sykkelveg utløser i henhold til T1442 ikke krav til støytiltak. Statens vegvesen har derimot en praksis som går utover dette. I
prosjekter definert som miljøtiltak skal støytiltak vurderes for støyfølsom bebyggelse i rød
støysone, det vil si med støynivå Lden over 65 dB. Støytiltak skal også vurderes for
støyfølsom bebyggelse i gul støysone, altså med støynivå mellom Lden 55 og 65 dB, som i
tillegg får økt støynivået med mer enn 3 dB som følge av prosjektet.
Det fins ikke egne støygrenser for sykkelveger langs trafikkerte veger. Støyskjerming for
syklister på Sykkelstamvegen er derfor vurdert ut fra arbeidsmiljøloven. I kommunedelplanen
ble det derfor lagt opp til en øvre støygrenseverdi for syklister på 85 dB. Overskridelse av
denne skulle utløse egne skjermingstiltak for syklistene. 75 dB var den anbefalte
planleggingsgrensen. Målet skulle være å ikke overskride planleggingsgrensen, men likevel
vurdere skjermingstiltak i forhold til blant annet praktisk gjennomførbarhet og nytte i
forhold til kostnad. Disse grensene er også brukt i reguleringsplanen.
I prosjektet er det bestemt som et minstekrav at støysituasjonen ikke skal forverres for
støyutsatt bebyggelse. Dette betyr at der terrenget endres eller støyskjermer må tas bort,
skal det etableres ny skjerming med minst like god effekt. I tillegg er det bestemt at helt ny
eller forbedret støyskjerming skal planlegges der dette kan gi god effekt for både syklister
og støyfølsom bebyggelse.
Konsekvenser for støynivå er beskrevet nærmere i kapittel 8.5. Støyberegninger er vedlagt i
egen rapport. Formingsveilederen beskriver utforming og prinsippløsninger for
støyskjermene.

Figur 6-5 Prinsipp for utforming av støyskjerm, fra formingsveilederen (Kilde: Multiconsult).
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6.2 Beskrivelse av traséen
SYKKELSTAMVEGEN, SCHANCHEHOLEN - SØRMARKA
Sykkelstamvegen planlegges inntil E39, på vestsiden av motorvegen. Lengden på traséen
som reguleres er ca. 2500 meter. Traséen berører i all hovedsak fri- og idrettsområder (helt
i nord ved SIF-banen, ved Polarveien/Auglendsveien og sør for Sørmarka Arena), vegarealer
og private parkeringsplasser.
Tegn. nr.

Profil.nr

Beskrivelse av trasé

Påkobling i nord, Schancheholen – forbi SIF-banene
Sykkelstamvegen kobles til tilgrensende plan 2192 (Ryfast og
Eiganestunnel-utbyggingen) i nord. Mellom Profil 0 og 180, fra
startpunkt til første påkobling, ligger traséen i stor grad jevnt med
terrenget, med stigningsforhold 2 % (se Figur 6-6). Mellom profil
160 – 225 øker stigningsgraden på traséen til 5 % for å kunne gi
nok frihøyde over gang- og sykkelundergang som går under

Tekniske

motorvegen. I tillegg må traséen stige for å komme opp på

tegninger:
C001
Reguleringsplankart:
R01

konstruksjon/bru over parkeringsplassene i Helmer Hanssens gate.
0-230

Mot SIF-banene er det avsatt et areal på ca. 5 daa til riggområde.
Anleggsadkomst til dette område vil gå via Helmer Hanssens gate.
Alternativ adkomst er tenkt via Leif Dietrichsons gate og SIFidrettsområde da Helmer Hanssens gate kan bli stengt for
gjennomkjøring i perioder under anleggsfasen.
Påkobling til hovedsykkelrute Vestre ring er plassert nord for
gang- og sykkelvegkulverten av hensyn til stigningsforhold og
areal. Dette medfører noe inngrep i tilgrensende
friområde/gressplen. Eksisterende gang- og sykkelveg må legges
om mellom profil 140 og 200. Påkoblingen til Sykkelstamvegen
linkes til denne.

Figur 6-6 Snitt Sykkelstamvegen ved Schancheholen (Kilde: Statens vegvesen)
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Figur 6-7 Midlertidig riggområde ved SIF-banen.
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Beskrivelse av trasé

Fra gang- og sykkelundergang under motorvegen,
langs Helmer Hanssens gate til Polarveien
Fra profil 230 – 500 går traséen på konstruksjon/bru i et plannivå
over Helmer Hanssens gate. Konstruksjonen reguleres med en
bredde på 5,8 m for å gi rom for gjerder, mur og støyskjerming.
Traséen ligger parallelt med kjørevegen, og har en helningsgrad
på 0,8 %. Skulderkant av Sykkelstamvegen vil legges i innerkant
av eksisterende støyskjerm. Støyskjermen bygges opp på nytt og
integreres som en del av konstruksjonen (se Figur 6-10).
Traséens plassering vil gi inngrep i et privat garasjeanlegg nord i
Helmer Hanssens gate. Garasjeanlegget må rives helt eller delvis.
Regulert parkeringsareal er utvidet vestover ca. 500 m² ift.
dagens garasjeanlegg. Dette for å sikre nok plass til at det er
mulig å opprettholde samme antall parkeringsplasser som i dag. I
tillegg reguleres det 3,5 m bred gang- og sykkelveg langs
Tekniske

parkeringsarealet. Se Figur 6-8.

tegninger:
C001
Reguleringsplankart:
R01

Parkering under konstruksjonen vil i stor grad forbli lik dagens
230-550

parkeringssituasjon. Se kapittel 8.4.2 for konsekvenser for
parkering og adkomstforhold.
I den nordlige enden av Helmer Hanssens gate vil det bli etablert
snumuligheter dimensjonert for lastebil, og utrykningskjøretøy vil
få god tilgang til området. For å få tilfredsstillende radius i
snuhammeren må renovasjonsanlegget flyttes ca. 7 m vestover.
Plassering av renovasjonsanlegget vil også måtte tilpasses ny
terrenghøyde her.
Terrenget i Helmer Hanssens gate senkes med ca. 0,5 meter.
Dette gir et bredere tverrsnitt slik at en får plass til både
Sykkelstamvegen, parkering under konstruksjonen, kjøreveg på 5
meter og fortau på 2,5 meter (se Figur 6-9). Fortauet vil ligge i
plan med inngangspartiene slik at boligene unngår trapp ned til
inngangsdørene slik det er i dag.
Konstruksjonen/bruen over Helmer Hanssens gate vil bli utført
som en betongkonstruksjon med utkraging.
Fra profil 460 til 550 ligger Sykkelstamvegen med en stigning på
3,50 % for å få en akseptabel kryssing av Oscar Wistings gate og
for å komme opp til Polarveien som ligger noe høyere i terrenget.

26. mai 2015

SIDE 50/111

SYKKELSTAMVEGEN
Delstrekning Schancheholen - Sørmarka

multiconsult.no
6 Beskrivelse av planforslaget

Figur 6-8 Regulert parkeringsareal f_P1 er utvidet i forhold til dagens garasjeanlegg som er vist med stiplet
kryss i plankartet.
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Vurdering av alternative konstruksjonshøyder i Helmer Hanssens gate

Høy konstruksjon, 4,5 m

Figur 6-9 Sykkelstamvegen på bru i Helmer Hanssens gate, høyde 4,5 m (Kilde: Multiconsult)

Figur 6-10 Tverrsnitt fra Helmer Hanssens gate, 4,5 m (Kilde Statens vegvesen)



Adkomstveg kan legges inn under konstruksjonen



Støyskjerm 2,0 m



Fortau 2,5 m



Adkomstveg 5,0 m



Brattere stigning (5 %) i starten av brukonstruksjonen (mellom profil 150 og
250). Slakere stigning (2,5 %) i slutten av konstruksjonen, opp mot Polarveien



Deler av garasjeanlegget må rives
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Vurdering av alternative konstruksjonshøyder i Helmer Hanssens gate

Lav konstruksjon, 3,1 m

Figur 6-11 Sykkelstamvegen på bru i Helmer Hanssens gate, høyde 3,1 m

Figur 6-12 Tverrsnitt fra Helmer Hanssens gate, 3,1 m (Kilde Statens vegvesen)



Kun parkering kan tillates under konstruksjonen, ikke adkomstveg



Støyskjerm 2,5 m



Fortau 2,5 m



Adkomstveg 5,0 m og innsnevring til 3,5 m på det smaleste partiet mellom
profil 300 og 330.



Innsnevringen gjør at det blir noe færre parkeringsplasser i gaten med dette
alternativet



Fortauet vil ligge svært nær eller helt inntil blokk nr. 4 og 6



Slakere stigning (3 %) i starten av brukonstruksjonen (mellom profil 170 og
250). Brattere stigning (3,5 %) i slutten av konstruksjonen, opp mot Polarveien



Deler av garasjeanlegget må rives
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Høy konstruksjon, 4,5 m


Lav konstruksjon, 3,1 m

Større frihet på gateplan, tillater



bredere vei

Fordeler



inn i et småskala gaterom.

Redusert fare for påkjørsel
konstruksjon



Syklister svever over motorvei



Svært god støyskjerming



Plass til en grønn rabatt mellom

Lav konstruksjonen passer bedre



God støyskjerming



Noe reduserte kostnader



Lav høyde kan føre til uønskede

inngangsparti og nytt fortau langs
hele gaten.


Konstruksjonen blir en høy vegg
mot bebyggelsen



påkjørsler av store kjøretøy.

Gaterom kan føles



enden av gaten

Ulemper

trangt/inneklemt

Smalere vegprofil (innsnevring) i



Nødvendig med tiltak på boliger
(eks. tilpasning av trapp, bod)



Gaterom kan føles
trangt/inneklemt



Trangere og mindre plass til grønn

Skyggeforhold

rabatt rundt inngangspartiene

Figur 6-13 Skygge 21. mars kl. 09.00

Figur 6-15 Skygge 21. mars kl. 09.00

Figur 6-14 Skygge 21. juni kl. 09.00

Figur 6-16 Skygge 21. juni kl. 09.00
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Vurdering av alternative konstruksjonshøyder i Helmer Hanssens gate
Alternativet, høy konstruksjon – 4,5 m – vurderes som det beste alternativet, og det er dette
som fremmes i reguleringsplanforslaget.
Begge alternativene gir gode støyforhold og beholder dagens gateparkering, men høy
konstruksjon vil være noe bedre på begge punkter (se mer om konsekvenser for støy og
parkering i kapittel 8.5 og 8.4.2). Forholdet for syklister blir tilnærmer likt i begge
konstruksjonshøyder. Skyggedannlesene fra konstruksjonen er heller ikke utslagsgivende.
Høy konstruksjon vurderes som det sikreskte alternativet da faren for påkjørsel fra
renovasjonskjøretøy eller andre store biler, reduseres / opphører.

Tegn. nr.

Profil.nr

Beskrivelse av trasé

Langs Polarveien til eksisterende g/s-bru over E39
Mellom profil 550 – 750 ligger Sykkelstamvegen på innsiden av
eksisterende støyskjerm. Parallelt med Sykkelstamvegen reguleres
en 3,5 m bred gang- og sykkelveg med en rabatt mellom gang- og
sykkelvegen og Sykkelstamvegen for å kunne etablere mur og
fysisk skille. Sykkelstamvegen ligger ca. 1,0 m lavere i terrenget en
dagens vei for å gi en slakere helning opp fra Helmer Hanssens
gate i nord, og ned under eks. gang- og sykkelvegbru over E39. I
tillegg gir dette en ønsket barrierevirkning som reduserer faren for
utilsiktet bruk av Sykkelstamvegen. Se Figur 6-17.
Tekniske

Tverrsnittet i Polarveien er for smalt til å få plass til både

tegninger:
C001 og
C002
Reguleringsplankart:
R01 og R02

Sykkelstamvegen og kjøreveg, Polarveien stenges derfor for
biltrafikk.
550790

Boligbebyggelsen får ny adkomst via Sverre Hassels vei i nord og
gjennom Solsletteveien i sør, samtidig som parkeringsplasser
flyttes. Dette vil medføre noe omdisponering av friområder og
areal brukt av gående og syklende i dag (se konsekvenser for
parkering og adkomstforhold og nærmiljø og friluftsliv, kapittel
8.4.2 og 8.8).
Det foreslås regulert inn tilstrekkelig areal til 24 private
parkeringsplasser mellom blokkene i Sverre Hassels vei. Dette for å
sikre beboerne parkering på egen grunn. Det antas at slik en
løsning vil kunne øke parkeringsdekning her, og samtidig bidra til
bedret trafikksikkerhet i offentlig veg. I tillegg reguleres et fortau
med 2 m bredde langs Sverre Hassels vei (se kapittel 8.4.2).
Mellom profil 650 - 720 synker traséen med en helningsgrad på
3,5 % der Sykkelstamvegen krysser under eksisterende gang- og
sykkelvegbru/skoleveg som krysser E39. Denne løsningen krever
26. mai 2015

SIDE 55/111

SYKKELSTAMVEGEN
Delstrekning Schancheholen - Sørmarka

multiconsult.no
6 Beskrivelse av planforslaget

at det anlegges en betongkonstruksjon. Tverrsnittet i dette
området er veldig smalt og kjørevegen stenges. Sør for gang- og
sykkelvegbruen, mellom profil 740 - 790, stiger Sykkelstamvegen
med 3,5 %.

Figur 6-17 Snitt fra Polarveien, profil 650

Tegn. nr.

Profil.nr

Beskrivelse av trasé

Friområdet sør i Polarveien til Sørmarkkroken
Mellom profil 790 – 900 plasseres Sykkelstamvegen i østre kant av
eksisterende friområde, balløkka sør i Polarveien, se Figur 6-18.
Dette medfører at noe av friområdet blir berørt, men det dannes
ikke noen ny barriere i området. I profil 900 etableres en påkobling
som linkes til eksisterende g/s-veg på nordsiden av
Auglendsveien, samt sykkelfelt som går parallelt med
Tekniske

Auglendsveien, over E39, i vestgående retning.

tegninger:

Gang- og sykkelvegen gjennom friområdet reguleres helt fram til

C002

790-

Regulerings-

1050

plankart:
R02

Auglendsveien, og rampene fra undergangen suppleres med
trapper som snarveier for de gående. Se Figur 6-19.
Friområdet her er avsatt til midlertidig riggområde på ca. 2 daa, se
kapittel 8.13 om gjennomføring av tiltaket.
Auglendsveien krysses i undergang med separat tilbud for syklister
på Sykkelstamvegen og gående og syklende som kun skal krysse
Auglendsveien. Se Figur 6-20. På sørsiden av Auglendsveien, profil
960, foreslås påkobling direkte mot sykkelfeltet i Auglendsveien.
Se Figur 6-19.
Faren for «lekkasje» og utilsiktet bruk er stor i dette området,
spesielt ved undergangen. Utforming av fysisk skille som gjerder
og beplantning blir viktig i området. Gjennom undergangen vil det
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være gjerde mellom Sykkelstamvegen og g/s-tilbud. I tillegg til
fysiske skiller må det skiltes og informeres.
Fra påkoblingspunktet og videre opp mot Sørmarkkroken er det
stigning på 3,5 %. Høydeforskjellen opp mot terrenget i
påkoblingen gjør at det blir en høy mur rett sør for Auglendsveien.
Se Figur 6-22.

Figur 6-18 Snitt sørenden av Polarveien, profil 810

Figur 6-19 Sykkelstamvegen og parallell g/s-veg med fortau under Auglendsveien i kulvert, med påkobling
både på nord- og sørsiden av Auglendsveien
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Figur 6-20 Visualisering fra undergang under Auglendsveien. Sykkelstamvegen er separert fra parallell
gang- og sykkelveg med gjerde gjennom undergangen. (Kilde: Multiconsult)
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Figur 6-21 Visualisering av Sykkelstamvegen i kulvert under Auglendsveien, sett mot sørvest. Separat tilbud
for øvrig gang- og sykkeltrafikk er skilt fra Sykkelstamvegen med gjerde.

Figur 6-22 Like sør for Auglendsveien ligger Sykkelstamvegen lavt i terrenget (Profil 990)
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Beskrivelse av trasé

Langs Sørmarkkroken til påkobling ved Sørmarka Arena
Traséen ligger parallelt med påkjøringsrampe fra Auglendsveien til
E39 og Lysebuveien/Sørmarkkroken. Sykkelstamvegen vil ligge noe
lavere i terrenget enn Lysebuveien/Sørmarkkroken, min. 1,0 m.
Dette gir en slakere helning opp fra kulvert under Auglendsveien
og ned under Sørmarkveien, og traséen får en bedre
vertikalkurvatur. I tillegg gir høydeforskjellen en barrierevirkning
som reduserer faren for utilsiktet bruk av Sykkelstamvegen. Ved å
senke Sykkelstamvegen vil en også redusere høyden på mur mot
påkjøringsrampe til E39.
Ved Sørmarkkroken foreslås et riggområde på ca. 3 daa. Dette skal
gi plass for etablering av Sykkelstamvegen, samt ivareta
hovedsykkelruten gjennom området ved å etablere en midlertidig
gang- og sykkel forbindelse under anleggsperioden.

Tekniske
tegninger:

Sørmarkkroken flyttes noe mot vest og reguleres med en bredde

C002

1050-

Regulerings-

1350

plankart:
R02

på 5 meter. Nordligste strekning av Sørmarkkroken reguleres til
gang- og sykkelveg med 4 m bredde, med tillatt kjøreadkomst inn
til Sørmarkkroken 30. Garasjen ved Sørmarkkroken 30 må
sannsynligvis rives da den blir liggende for nær adkomstvegen. Det
bør være plass til en biloppstilling foran garasjen. Konsekvenser av
arealinngrep og adkomstforhold er beskrevet nærmere i kapittel
8.4.
Mellom profil 1200-1280 synker traséen med en vertikalkurvatur
på 3,5 % for å komme under bru Sørmarkveien som går over E39.
Mellom profil 1310-1350, sør for bruen, stiger traséen med 5 % til
den er oppe på terrenget.
I profil 1330 etableres en påkobling som linkes til trafikkarealene
ved Sørmarka Arena. For å få kunne gi påkoblingen
tilfredsstillende stigning, og nok areal, må eksisterende
adkomstveg inn til Sørmarka Arena endres noe. Det er i dette
området et relativt utflytende trafikkareal, og endringen vil
stramme opp krysset og gi et tydeligere trafikkmønster. Se Figur
6-23.
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Figur 6-23 Påkobling ved Sørmarka Arena

Figur 6-24 Riggområde i Sørmarkkroken
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Beskrivelse av trasé

Fra påkobling ved Sørmarka Arena til sør for
Auglendshøyden tunnel
Fra påkoblingen ved Sørmarka Arena foreslås traséen plassert
mellom E39 og den nye flerbrukshallen, Sørmarka arena, og
idrettsplass. Traséen vil ligge delvis inne i, og delvis på den «stille
siden» av, eksisterende voll langs E39. Det skal være et fysisk skille
i området for å unngå «lekkasje»/utilsiktet bruk av
Tekniske

Sykkelstamvegen. Se Figur 6-26.

tegninger:

Mellom profil 1700-2050 går traséen langs E39 i friområdet

C002-C003

1350-

Regulerings-

2500

plankart:
R02-R04

Sørmarka. I profil 2070 vil Sykkelstamvegen gå inn i tunnel
gjennom Auglendshøyden. Lengden på tunnelen er ca. 350 m.
Tunnelen er lagt opp med et tverrsnitt på 5,5 m (T5,5). Når en
sykler gjennom tunnelen vil en se lysåpningen i andre enden.
Tunnelen vil for øvrig ha god belysning gjennom hele døgnet, både
funksjons- og effektbelysning. Vertikalkurvaturen i tunnelen er
relativt flat med fall i sørgående retning på 0,8 %.
Ved Sørmarkaskråningen er det avsatt et tunnelriggområde på
ca. 11 daa. Anleggsadkomst skal skje via Sykkelstamvegtraséen,
og følge Sørmarkveien og Auglendsdalen ut mot E39. Se kapittel
8.13 for beskrivelse av gjennomføring av tiltaket.
Sør for tunnelen kobles traséen til påkobling regulert i plan 2439.

Figur 6-25 Midlertidig tunnelriggområde i Sørmarka, ved nordre tunnelpåhugg
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Figur 6-26 Snitt ved Sørmarka Arena (profil 1430)

6.3 Formingsveileder

Figur 6-27 Utsnitt fra formingsveilederen (Kilde: Multiconsult)

Formingsveilederen legger føringer for prosjektering og utforming av Sykkelstamvegen.
Veilederen tar for seg generelle føringer og prinsipper for Sykkelstamvegen og belyser
temaer som vegetasjon og terrengbehandling, fyllinger, skjæringer, konstruksjoner, bruer og
viadukter, støttemurer, vegutstyr, gjerder, rekkverk, støyskjerming, skilt m.m.
Formålet med veilederen er å definere overordnede formingsprinsipper og retningslinjer for
den visuelle delen av opparbeidelsen av strekningen. Veilederen skal sikre en felles
referanseramme for alle deler av prosjektet, og definere prosjektets ambisjonsnivå. Det gis
føringer for hvordan Sykkelstamvegen bør forenes med landskapet omkring på et overordnet
nivå.
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Sykkelstamvegen skal fremstå med et felles formspråk selv om utbyggingen vil skje over
tid/etappevis.

Figur 6-28 Utsnitt fra formingsveilederen (Kilde: Statens vegvesen)

Estetikk - Bruer
Det er utviklet to ulike brutverrsnitt som skal benyttes på sykkelbruene. Ved tykkelser opp til
900 mm får tverrsnittet en særegen bueform med én radius. Ved tykkelser over 900 mm får
tverrsnittet en kurve med to ulike radier. Begge tverrsnittene har kantdragere med skrå
sideflater og rekkverket festes på en stålplate som monteres på den skrå flaten. Rekkverket
er spesialdesignet for Sykkelstamvegen. Effektbelysning kan integreres i kantrager og
funksjonell belysning i håndlist.
Terrenget rundt landkaret og arealet under bruene bør bearbeides for å forankre
konstruksjonen til terrenget og skape gode overganger til tilstøtende terreng. Enkelte av
bruene har ramper som bør integreres i landskapet og tilpasses til konstruksjonen slik at de
inngår i brukonstruksjonen på en helhetlig måte.
Skråningen under bruen bør ha samme helning som tilgrensende terreng. Skråningen bør
avgrenses med en presis overgang mot sideterrenget.
Følgende kriterier er lagt til grunn ved valg av brukonstruksjoner og utforming av disse:


Valg av brutype må tilpasses topografi ved aktuell kryssing.



Ved å stedstøpe bruene, kan en la bruene slynge seg etter linjeføringen på
Sykkelstamvegen, uten skarpe knekk i linjen.



For at bruene skal virke så lette som mulig, er det valgt å spennarmere bruene med
de lengste spennene for å redusere nødvendig tverrsnitthøyde.



Spenninndeling må tilpasses bruhøyden. Høye bruer fordrer lange spenn for ikke å
fremstå som ”tunge og massive”.



Det er valgt å benytte enkle søyler med sirkulært tverrsnitt.
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Figur 6-29 Typiske tverrsnitt sykkelbru (Kilde: Multiconsult)

Estetikk - Underganger
Tverrsnittet på undergangene har rette vegger og tak. Undergangene bør ha romslig bredde
og høyde slik at lysforholdene blir optimale og sjaktvirkning unngås. Størrelsene er fastsatt
til minimum: 3100h x 5000b. Vegen skal ha en linjeføring som ivaretar god sikt gjennom
kulverten. For undergang under Auglendsveien fordrer siktkrav at bredden blir betydelig
større enn 5 m. Murvanger skal gå parallelt med portalen og kjørevegen. Jordskråninger skal
flates ut 1,5-2 m før portalen for å sikre mest mulig lys inn i undergangen. Undergangene
skal være godt opplyste for å gi en god trygghetsopplevelse.
For å skape variasjon og samtidig forankre designet i det estetiske programmet for
Sykkelstamvegen er det utviklet et eget lysprogram for kulvertene. Det benyttes funksjonell
belysning så vel som effektbelysning. Belysningen integreres i utsparinger i betongen som
strekker seg på tvers av himlingen. Belysningen trekkes ned langs sidene og avslutningen
danner en bueform. Effektbelysning integreres i sidebankettene, se Figur 6-31.

Figur 6-30 Oppriss av typisk kulvertkonstruksjon (Kilde Multiconsult)

Figur 6-31 Standardutforming av kulvert: kombinasjon av funksjonell- og effektbelysning (Kilde: Multiconsult)
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Tunnelportaler Auglendshøyden
Påhuggene bakenfor betongportaler forblendes med naturstein med strenge og rette kanter.
Natursteinsmurene avsluttes horisontalt mot skjæringene. Tunnelen, på 350 m, har en jevn
helning mot sørsiden for å få sikt helt gjennom og ut i den andre enden. Bruk av
effektbelysning vil korte ned avstanden i tunnelen visuelt og gi den syklende en spennende
opplevelse.

Figur 6-32 Oppriss av typisk tunnelportal (Kilde: Statens vegvesen)

Gjenkjennelse og identitet
For at bruene og undergangene skal fremstå som del av en helhetlig strekning er det valgt å
utforme disse mest mulig like. I tillegg til generell belysning skal det brukes effektbelysning
som et identitetsskapende element for Sykkelstamvegen. For øvrig vil linjeføring gjøre at
konstruksjonene fremstår som unike.

Rekkverk
Det utvikles et eget Sykkelstamveg-rekkverk som benyttes på bruer og langs
Sykkelstamvegen. Det legges vekt på sikkerhet og transparens. Rekkverket skal ikke ha noen
utstikkende deler mot syklistene, dette for å forhindre skader ved påkjøring. Stolpene er
derfor montert på utsiden av Sykkelstamvegen. Et stålvaiernett, type X-tend fra Carl Stahl
eller tilsvarende, spennes mellom to rør som er festet i stolpene. Stålnettet er transparent og
av høy kvalitet. Det kan dessuten fås i ulike maskebredder, inkludert bredder som
tilfredsstiller kravet til brøytetetthet. Rekkverket er skråstilt for å unngå at pedaler hekter
seg fast i nettet. Rekkverket har kun én håndlist da Sykkelstamvegen kun tilrettelegges for
syklister.
Brurekkverket monteres på en stålplate som festes på den skrå kantdrageren. Rekkeverkt
skrår inn mot brubanen, hvilket skaper et dynamisk uttrykk. Funksjonell LED-belysning
integreres i håndlisten, dette fungerer som en ledelinje i mørket.
Alt rekkverk skal pulverlakkeres.
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Figur 6-33 Sykkelstamveg-rekkverket (Kilde: Multiconsult)

Figur 6-34 Tunnelstrekning (Kilde: Multiconsult)

6.4 Brukonstruksjoner og underganger
6.4.1 Generelle forhold tilknyttet konstruksjoner i Sykkelstamvegen
Generelle prinsipper for utforming av konstruksjoner er fastsatt i arbeidet med
formingsveilederen for Sykkelstamvegen (vedlegg 2), se også kapittel 6.3. For detaljer
tilknyttet brukonstruksjoner, underganger og tunnelportaler henvises det til tegninger:
K1110, K1150, K1190, K1300, K1400 og K1500.
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Krav til fri høyde
Over veg med biltrafikk skal minimum fri høyde under bru være 4,9 m, mens den frie høyden
over gang- og sykkelveg skal være 3,1 m. Krav til fri høyde i undergang er også 3,1m.
Fri høyde under brukonstruksjon i Helmer Hanssens gate er i samråd med Statens vegvesen
og Stavanger kommune valgt til 4,5 m. Dette for å kunne gi adkomst til renovasjonskjøretøy,
brannbiler og varetransport. Fri høyde 4,5 m må skiltes.

Krav til føringsbredde
Alle bruene langs Sykkelstamvegen har føringsbredde (fri bredde mellom
kantdragere/rekkverk) på 5,0 m. Dette gjelder også fri bredde innvendig underganger.

Grunnforhold og fundamentering
Parallelt med dette prosjekteringsarbeidet har det foregått grunnundersøkelser for
bruområdene. Geotekniker i Statens vegvesen har gitt anbefalinger om fundamentering for
de fleste bruene. Fundamentering vil skje stedvis mot fjell og stedvis mot løsmasser. Der
hvor det er løsmasser må det vurderes om masseutskifting er nødvendig. Dersom
lagtykkelse av dårlige masser blir for stor til å kunne masseutskifte, er det anbefalt
fundamentering på stålkjernepeler til fjell.

Spennvidder
I stor grad er det underliggende veg eller gang- og sykkelveg eller siktkrav for disse, som
bestemmer nødvendig spennvidde.

6.5 Fravik fra standard og håndbøker utgitt av vegvesenet
Enkelte elementer i planforslaget er ikke i tråd med gjeldende føringer i eksisterende
retningslinjer og håndbøker. Disse beskrives under i tabellen under.

Tegn.

Profil

Fraviks art

Kommentar

Sykkelveg uten fortau
Håndbok N100 sier følgende:

Sykkelstamvegen gir bedre

«Gang- og sykkelveg eller sykkelveg

framkommelighet til jobb for

med fortau skal bygges med bredder

syklister, men prosjektet forandrer

som vist i tabell E.7.».

ikke det eksisterende vegnettet for

«Sykkelveger med potensiale for mer
enn 15 gående i maksimaltimen skal
ha eget fortau for gående».

andre trafikanter (gående,
motoriserte kjøretøy).
Konsekvensanalysen for gående

Sykkelstamvegen er planlagt som et
supplement til det eksisterende
gang- og sykkelvegnett som er
relativt godt utbygd, men retter seg
mot målpunkter som er mindre enn
5 km fra hverandre.

(Statens vegvesen, 2014) viser at den
nye Sykkelstamvegen ikke vil være en
naturlig og attraktiv gangveg for
gående. Den konkluderer med at det
finnes andre naturlige
gangforbindelser som er mer naturlig
å velge en Sykkelstamvegen. På dette
grunnlag opphører kravet om parallelt
gangtilbud.
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Fraviks art

Kommentar

Siktkrav i kryss
For Sykkelstamvegen brukes

Fraviksnemnda har godtatt at

siktepunkt 8 meter inn i

sikttrekanten kan settes til 6 x 50

avkjørsler/påkoblingspunkt og Ls er

meter. Nemnda ber også om at

satt til 50 m.

siktkravet blir ytterligere innskjerpet.
Det vil si at sikten blir satt til 8 meter
inn i påkoblingspunkt der dette er
mulig.

Gang- og sykkelvegbru i Polarveien
C001

750

R02

Stoppsikten i kurven mellom gang-

Rampen er forlenget og utbedret mht.

og sykkelvegbru over E39 og gang-

større radier. Dette gir vesentlig

og sykkelveg i Polarveien er redusert

bedre sikt og stigningsforhold.

til 10 m pga. planlagt brurekkverk
og støyskjerm. Det er vanskelig å
endre på grunn av plassmangel.
Syklister vil ha redusert sikt på
rampen, men farten vil i tillegg være
redusert her pga. kurvaturen, med

Revidert løsning er akseptert av
fraviksnemnda.
Plassering av trapp fra rampe til
gang- og sykkelveg er endret iht.
tilbakemelding fra fraviksnemnda.

radier på 4 m og 6 m.

Kulvert Auglendsveien
C002
R02

950

For Sykkelstamvegen er kravet til

Fraviksnemnda har vurdert dette

stoppsikt i kurver satt til 35-50

forholdet til ikke å være et fravik.

meter avhengig av stigningsforhold.
På gang- og sykkelveg inn mot
kulvert på sørsiden av Auglendsveien
er stoppsikten i sykkelfeltet er
redusert fra 40 m til 38 m på et kort
strekk på sørsiden av kulverten.
Kulverten er 15-16 m bred, og den
må utvides 2 m ekstra for å oppnå
tilfredsstillende stoppsikt. Da må
kulverten spennarmeres, og det vil
gi en dyrere konstruksjon, samt at
kulverten vil få en ulogisk
geometrisk form.
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Fraviks art

Kommentar

Sykkelstamvegens bredde
Ved et antall syklende pr time

Det er ikke gjort særlige beregninger

>1500, skal bredde på sykkelvegen

i forhold til forventet sykkeltrafikk på

være 4,0 meter. (HB N100 2014)

den nye Sykkelstamvegen. Statens
vegvesen har derfor ikke grunnlag for
å kunne vurdere om valgt bredde er
riktig. Sykkelstamvegen i Stavanger er
et pilotprosjekt og vil kunne gi
Statens vegvesen erfaringer i forhold
til bredde og fremtidig trafikk på
strekningen. Det er 45 000
arbeidsplasser på Forus og mål om å
øke andelen syklister til/fra dette
området fra 6 % til 20 %. Det er
rimelig å forvente at antallet syklister
vil kunne nå opp mot, og kanskje
over, 1500 syklister i maksimaltimen i
et normaldøgn på lang sikt med et så
sterkt virkemiddel som
Sykkelstamvegen er. Noe som betyr 4
m bredde på sykkelveg i henhold til
ny håndbok N100. Det virker derfor
fornuftig at Sykkelstamvegen bygges
4 m bredde.

Konstruksjons høyde
Krav til minste fri høyde ved

Konstruksjonen ligger tett opp til

prosjektering av bruer er 4,90 m,

boligblokkene i Helmer Hanssens

inkl. byggetoleranser og

gate. Ift. bo- og gatemiljø, samt

sikkerhetsmargin.

estetiske hensyn, er det vurdert at

Konstruksjonen i Helmer Hanssens

konstruksjonen ikke må være for høy

gate bygges som en bru med fri

Helmer Hanssens gate er en

høyde 4,50 m.

underordnet veg, samt blindveg med
adkomst til 3 blokker. Det vurderes at
fri høyde 4,50 m er tilstrekkelig.
Frihøyde må skiltes.
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Fraviks art

Kommentar

Fargelagt dekke i påkoblingspunkt
Formingsveilederen anbefaler å

Bruk av slik oppmerking vil kreve

bruke et fargelagt dekke for å

søknad om fravik. Dette tas i

signalisere at man bør være ekstra

byggeplanfasen.

aktsom i påkoblingspunkt.

6.6 Skilting og oppmerking
Det skal utarbeides en skilt- og merkeplan for hele traséen. Skilting av Sykkelstamvegen har
to hovedformål:
1. Gi opplysninger om målpunkt, vegbeskrivelse og generell informasjon til alle som
sykler på Sykkelstamvegen og for de som skal på/av ved påkoblingspunktene.
2. Gi opplysninger om hvem Sykkelstamvegen er forbeholdt for.
Størst fare er det for at gående/fotgjengere vil benytte seg av traséen. Som
gående/fotgjenger regnes personer som går til fots, på ski eller rulleski/-skøyter, fører av
rullestol, sparkstøtting, aker på kjelke, leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker
lekekjøretøy. (Trafikkreglene § 2 nr. 3).
I påkoblingspunktene foreslås og kun benytte skilt 520 (sykkelveg). Skilt 306.7 (forbudt for
gående) anses som negativ skilting og er ikke ønskelig å bruke på Sykkelstamvegen i første
omgang. Skilt 202 (vikeplikt) kan også vurderes i påkoblingspunktene. Som skilting langs
traséen vil en kunne benytte skilt nr. 206 (forkjørsveg).
Tabell 6-2 Oppmerking av Sykkelstamvegen

Merke nr.

Vegmerking

Merknad

1002 - Varsellinje

Brukes som senterlinje.
10 cm bred gul linje i
0,75 meters lengde,
0,25 m opphold.

1012 - Kantlinje

Sammenhengende hvit
linje på hver side av
vegen. 10 cm bred.

1034 - Piler

Piler som er plassert i
kjørefelt foran kryss eller
i sammenheng med
kulverter og bruer, angir
at kjørefeltet skal
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benyttes av trafikanter
som skal kjøre i den eller
en av de retninger pilen
viser.
1022 - Vikelinje

Vikelinje skal anvendes til
forvarsling av vikeplikt
angitt med skilt 202
"Vikeplikt". Brukes ved
påkobling som vist i Figur
6-3.

1039 -

Symbolet kan brukes for

Sykkelsymbol

å vise kjøre
retning/kjøremønster i
påkoblinger.

Tabell 6-3 Skilting av Sykkelstamvegen

Skilt nr.
206 - Forkjørsveg

Skilt

Merknad
Skiltet angir at kjørende som kommer
fra sideveg eller kryssende veg, er
pålagt vikeplikt med skilt 202
«Vikeplikt» eller 204 «Stopp».
Skiltet gjelder til det blir opphevet med
skilt 208 « Slutt på forkjørsveg » eller
skilt 202 «Vikeplikt» eller skilt 204
«Stopp».

520 - Sykkelveg

Skiltet angir veg som er anlagt for
syklende. Skiltet angir dessuten at
trafikkreglenes bestemmelser om bruk
av slik veg gjelder.

202 - Vikeplikt

Skiltet angir at kjørende har vikeplikt
for kjørende trafikk i begge retninger
på kryssende veg.
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7 Endringer i forhold til
kommunedelplanen
Tabell 7-1 Endringer i forhold til løsninger vist i kommunedelplanen

Tegn.

Reg.nr

Beskrivelse av endring

C001

R01

Det skisserte forslaget i kommunedelplanen, med adkomstveg og

og

Sykkelstamveg innenfor samme tverrsnitt, lar seg ikke gjennomføre uten

R02

betydelig konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Polarveien må
dermed stenges for gjennomkjøring.

C002

R02

Påkoblingen på nordsiden av Auglendsveien er endret til å gå opp på
vestsiden av Sykkelstamvegen, og ikke opp mot bruen på østsiden, da
høydeforskjellen ble for stor.

C002

R02

Det er lagt inn en ny påkobling ved innkjørselen til Sørmarka Arena. I
kommunedelplanen var denne foreslått i Sørmarkkroken.

C001-

R01

Kommunedelplanen sier at minimum avstand mellom E39 og

C002

og

Sykkelstamvegen er 8 meter, bortsett fra ved bruer hvor minimum avstand

R02

kan reduseres. På grunn av kort avstand til bebyggelse ligger
Sykkelstamvegen nærmere E39 fra profil 0 – profil 1330.

26. mai 2015

SIDE 73/111

SYKKELSTAMVEGEN
Delstrekning Schancheholen - Sørmarka

multiconsult.no
8 Konsekvenser og virkninger av planforslaget

8 Konsekvenser og virkninger av
planforslaget
I dette kapittelet beskrives virkninger av planforslaget, både positive og negative, for
anleggets brukere og andre berørte i forhold til natur og miljømessige konsekvenser.
Temaene som omtales er:


Trafikale forhold
o

Konsekvenser for syklister

o

Konsekvenser for gående

o

Konsekvenser for kollektivtrafikk

o

Konsekvenser for bilister

o

Konsekvenser for trafikksikkerhet



Risiko og sårbarhet



Barn og unge



Eiendomsforhold
o

Arealinngrep

o

Parkering og adkomstforhold



Støy



Luftforurensing



Landskap og terreng



Nærmiljø, friluftsliv og barn og unges interesser



Naturmangfold



Kulturminner og kulturmiljø



Naturressurser



YM-plan og miljøoppfølging



Gjennomføring – prosjektering og bygging av Sykkelstamvegen



Andre konsekvenser og vurderinger
o

Overvannshåndtering

o

Nærhet til hovedvannledning i Sørmarka

o

Nærhet til høgspentlinje gjennom Sørmarka

o

Konsekvenser ved en eventuell motorveiutvidelse
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8.1 Trafikale forhold
8.1.1 Konsekvenser for syklister
Med Sykkelstamvegen får syklister en trygg, sikker og rask transportåre mellom Stavanger –
Forus/Lura og Sandnes, som er en betydelig forbedring sammenlignet med dagens
situasjon. Som en attraktiv høystandard sykkel-ekspressveg forventes det at
Sykkelstamvegen skal bidra til å nå målet fra NTP om en dobling av sykkelandelen i
Stavanger regionen.
Sykkelstamvegen skal kun være for syklister. Syklister er definert som de som tråkker, det
inkluderer også el-syklister. Separat system gir syklistene mest mulig konfliktfri trasé, god
fremkommelighet og lesbarhet.
Den høye standarden som er valgt, med relativt flat profil, planskilt kryssing med andre
trafikanter, atskilt fra gående, og bredde som muliggjør forbisykling, gir syklistene en
effektiv, sikker og trygg trasé. Få, men strategisk plasserte påkoblingspunkt øker
effektiviteten og gir færre risikopunkter. I tillegg er det mindre sannsynlig at
Sykkelstamvegen blir attraktiv som snarvei for andre trafikanter.
Høy standard gjenspeiles også i kvalitet på materialer, utforming på konstruksjoner, og
estetiske elementer som bruk av kunst på vegger/murer og effektbelysning i tunnel og
underganger. Dette, sammen med trær og vegetasjon langs Sykkelstamvegen, vil gi syklisten
en positiv reiseopplevelse. Formingsveielederen (vedlegg 2) gir utfyllende beskrivelse av
formingsprinsippene for Sykkelstamvegen.

Figur 8-1 Sykkelstamvegen skal være et attraktivt alternativ, og formingsprinsippene skal gi syklisten en god
reiseopplevelse (Kilde: Multiconsult)

Plassering av traséen langs E39 er valgt blant annet fordi dette er raskeste veg til Forus. Med
direkte trasé og få konfliktpunkter vil syklister komme fortere fram. Dersom
Sykkelstamvegen kan bidra til en 15 % tidsbesparelse, utgjør dette en sparing på 5 min på en
tur som i dag tar 30 min, noe som øke sykkelens konkurransekraft mot bil. Valgt løsning
med tunnel gjennom Auglendshøyden er ca. 165 m kortere og ca. 35 sekunder raskere enn
alternativet med trasé i dagen over Auglendshøyden.
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Ulemper ved nærheten til E39 kan være støy og perioder med redusert luftkvalitet. Syklistene
er stort sett skjermet for støy på 4/5 av strekningen mellom Schancheholen og Sørmarka, og
et typisk vestlandsvær, med mild vinter og mye vind og regn, gir liten sannsynlighet for
dårlig luftkvalitet. Konsekvenser for luft og støy er beskrevet i kapittel 8.6 og 8.5.
I tillegg til å være et tiltak for overføring av arbeidsreisende til og fra Forus/Lura fra
personbil til sykkel, vil Sykkelstamvegen også være et forbedret tilbud til dagens syklister,
både på reiser til/fra jobb og i fritiden.
8.1.2 Konsekvenser for gående
Gående/fotgjengere defineres som personer som går til fots, på ski eller rulleski/-skøyter,
fører av rullestol, sparkstøtting, aker på kjelke, leier sykkel eller moped, triller barnevogn
eller bruker lekekjøretøy.
Tradisjonelt i planlegging har gående og syklende blitt sett på som én trafikantgruppe. I
senere år har det blitt etablert flere anlegg hvor gående har blitt separert fra syklende. Dette
med hensyn til både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Når det planlegges for gående og
syklende er det viktig å være bevisst på hvilken type transport/aktivitet man ønsker å
tilrettelegge for.
Sykkelstamvegen er planlagt som en høyverdig sykkelveg hvor hovedmålgruppen er syklister
på veg til og fra jobb. Mange av disse vil kunne ha en gjennomsnittsfart opp mot 30 km/t.
De aller fleste reiser til fots har andre formål enn pendling (kun 11 %), og gående har en mye
lavere fart enn «transportsyklister». Faren for konflikter med alvorlige konsekvenser øker når
fartsforskjellen er stor, og ved planleggingen av Sykkelstamvegen er det dermed viktig å
tilrettelegge for at det ikke blir konflikter mellom hurtige syklister og sakte gående.
Med utgangspunkt i Statens vegvesens gåstrategi, har Statens vegvesen gjort en vurdering
av de behov gående har i de områdene som er tjent av Sykkelstamvegen. Hovedmål og hvilke
tilbud de gående har i dag er blitt identifisert. Det er spesielt lagt vekt på krysningspunkter
og mulige konfliktpunkter, og hvilke konsekvenser etablering av Sykkelstamvegen vil ha for
dagens gangtilbud.
Konsekvensanalysen for gående (Statens vegvesen, 2014) konkluderer med at det finnes
flere ulike lokale målpunkt der gåing forventes som et aktuelt transportvalg. Alle disse
områdene har eksisterende gang- og sykkelveier som går parallelt eller på tvers av
Sykkelstamvegen. Det finnes gode adskilte krysningspunkter, enten med underganger eller
bruer.
Der hvor gående går i dag har de allerede et eksisterende tilbud. Når Sykkelstamvegen
åpnes, vil den kunne avlaste det eksisterende gang- og sykkelvegnettet for en del syklister,
og samtidig være et godt tilbud for et økende antall nye syklister. Fjerning av hurtigsyklister
på eksisterende gang- og sykkelvegnett vil kunne frigjøre kapasitet for andre (gående) og
redusere konfliktsnivået. For gående vil dette gi en følelse av økt trygghet, trafikksikkerhet
og fremkommelighet.
For store deler av strekningen Schancheholen - Sørmarka er Sykkelstamvegen planlagt på et
annet nivå enn dagens tilbud, f.eks. i bru over Helmer Hanssens gate eller på en hylle under
eksisterende g/s-tilbud langs Polarveien. I tillegg vil det etableres gjerde/rekkverk for å
hindre lekkasje utenfor påkoblingspunktene. Brukerne av Sykkelstamvegen vil dermed måtte
ta et bevist valg for å kunne komme inn på anlegget, og sjansen for feilbruk av
Sykkelstamvegen vurderes å være lav. Sykkelstamvegen vil heller ikke oppfattes som en
snarvei for gående da avstand mellom påkoblingene er stor.
Dagens gang- og sykkelvegnett beholdes, og eventuelt oppgraderes enkelte steder
(suppleres med nytt fortau i Helmer Hansens gate og Sverre Hassels vei og ny undergang
under Auglendsveien). Konsekvensene som følger av etablering av Sykkelstamvegen
vurderes enten som ubetydelig eller positiv for gående.
Konsekvensanalysen ligger ved planforslaget som et eget vedlegg (Vedlegg 9).
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8.1.3 Konsekvenser for kollektivtrafikk
Det er ikke analysert om Sykkelstamvegen påvirker kollektivandelen. Det er heller ikke sett
på hvordan fremtidig Bussway vil konkurrere med sykkel som valgt reisemåte.
Litteraturstudier viser for øvrig at alternativet for mange syklister er privatbil snarere enn
kollektive transportmidler. Det vurderes derfor at Sykkelstamvegen antakelig ikke vil ha noen
innvirkning på kollektivtrafikken.
Sykkelstamvegen passerer kollektivtrasén i Oscar Wistings gate, men medfører ingen fysiske
barrierer for kollektivnett eller holdeplasser for øvrig. Etablering av Sykkelstamvegen vil
kunne redusere antall syklister i kollektivfelt. Dette vil være positivt for bussens
fremkommelighet, men også i forhold til trafikksikkerhet.
8.1.4 Konsekvenser for bilister
Hovedmålet for Sykkelstamvegen er å legge til rette for overføring av arbeidsreiser på NordJæren fra personbil til sykkel med hovedfokus på Forus/Lura-området. Prosjektet i seg selv
er et tiltak for å redusere biltrafikken, og er et viktig bidrag til oppnåelse av mål om
nullvekst i biltrafikken.
Målgruppen for Sykkelstamvegen er først og fremst arbeidsreisende til og fra Forus/Lura,
som i dag bruker personbil. Sykkelstamvegen, som en høystandard sykkel ekspressveg, vil
være et attraktivt alternativ til bil. For øvrig vil Sykkelstamvegen være et tilbud for å få
bilister til å bli syklister på andre reiser og til andre målpunkt langs traséen.
For bilister vil Sykkelstamvegen, sammen med planlagt kollektivutbygging, være et bidrag til
at biltrafikken ikke øker i takt med befolkningsveksten. Forhåpentligvis kan det bidra til
mindre biler på vegene. Sykkelstamvegen som et separat system vil kunne føre til færre
konflikter mellom bil og syklist på kjøreveger.
8.1.5 Konsekvenser for trafikksikkerhet
Sykkelstamvegen er planlagt som separat sykkelveg med planskilt kryssing fra andre
trafikanter. Med høy sykkelandel på Sykkelstamvegen forventes færre konflikter mellom
syklister og andre trafikanter. Det vurderes at Sykkelstamvegen kan være et bidrag til å nå
regionale mål om reduksjon av antall skadde og drepte i trafikken, da færre vil sykle på
kjøreveger.
Planlegging av Sykkelstamvegen har medført flere trafikksikringstiltak langs tilstøtende
veger på delstrekningen Schancheholen – Sørmarka. Her kan nevnes; fortau langs Helmer
Hanssens gate; stenging av Polarveien for biltrafikk som gir en mer trafikksikker skoleveg;
fortau langs Sverre Hassels vei; undergang under Auglendsveien.
Statens vegvesen har utført trafikksikkerhetsrevisjon på reguleringsplanen, det innebærer at
prosjektet er kvalitetssjekket for avvik, feil og merknader i forhold til krav i håndbøker. Det
bør utføres ny trafikksikkerhetsrevisjon på byggeplannivå.
I forbindelse med prosjektering og byggefasen vil det bli utarbeidet faseplaner og
trafikkavviklingsplaner som ivaretar trafikksikkerhet for alle trafikanter under
anleggsperioden.

8.2 Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet en ROS-analyse i henhold til veileder fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), se vedlegg 6. Analysen viser at det gjennom god
planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere sannsynligheten for
uønskede hendelser. God planlegging av prosjektet vil generelt bidra til å redusere
konsekvensen av eventuelle ulykker.
Dette er et pilotprosjekt, og det kan ikke vises til tilsvarende tiltak i Norge. Det finnes derfor
ingen konkrete erfaringer med denne typen sykkelsatsing. Men basert på faglige vurderinger
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kan det konkluderes med at prosjektet trolig vil bidra til reduserte farer og en økt sikkerhet i
forhold til dagens situasjon.
Det er vurdert at følgende tema representerer størst risiko:
Anleggsfasen:


Ulykker mellom anleggsmaskiner og lokalbefolkning



Utslipp fra anlegg og maskiner



Fare for steinsprut og rystelser under sprenging av tunell

Avbøtende tiltak: God informasjon til lokalbefolkningen både før og under anleggstiden,
samt god skilting og arbeidsvarsling vil kunne redusere risiko for ulykker i anleggsfasen.
Entreprenør må ha absorbent tilgjengelig til oppsuging av olje- og diesel. For øvrig
forutsettes at Statens vegvesens vegnormaler og håndbøker blir fulgt, dette omfatter at
hensyn påpekt i YM-plan blir innarbeidet i prosjekteringen og at entreprenøren
overholder krav til HMS plan og Sikker Jobb Analyse.
Driftsfase:


Ulykker på Sykkelstamvegen mellom syklister, gående og vedlikeholdskjøretøy.



Ukontrollerte hendelser og utilsiktet bruk.

Avbøtende tiltak: Gode siktforhold, forholdsvis slak vertikalkurvatur samt god belysning,
skilting og oppmerking vil kunne redusere denne risikoen noe.
ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av
de ulike hendelsene til et akseptabelt nivå. I noen tilfeller vil risikobildet ikke endre seg
vesentlig. Det må rettes fokus mot risikoforhold i den videre planprosessen og utover i
anleggs- og driftsfasen av prosjektet.
For utfyllende beskrivelse av risiko og avbøtende tiltak henvises det til ROS-analyse for
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen - Sørmarka (vedlegg 6).

8.3 Barn og unge
Sykkelstamvegen er i seg selv positivt for barn og unge. Den gir både barn og voksne bedre
mulighet til å bruke sykkel. Sykling er en del av friluftslivet og støtter opp mål om mer fysisk
aktivitet for bedret folkehelse. Forhåpentligvis vil Sykkelstamvegen bidra til at flere barn
sykler, og samtidig gi mindre trafikk i nærmiljøene siden folk erstatter bilbruk med sykkel.
En separering av Sykkelstamvegen vil medvirke til at hurtigsyklende transport i større grad
fjernes fra øvrig gang- og sykkelvegnett og dermed skåner de mest sårbare gruppene, for
eksempel vil konflikten mellom barn på skoleveg og hutigsyklister reduseres. For barn og
unge vil dette gi en følelse av økt trygghet, trafikksikkerhet og fremkommelighet. I tillegg
har planlegging av Sykkelstamvegen medført flere trafikksikringstiltak langs tilstøtende
veger på delstrekningen Schancheholen – Sørmarka. Her kan nevnes; fortau langs Helmer
Hanssens gate; stenging av Polarveien for biltrafikk som gir en mer trafikksikker skoleveg;
planskilt kryssing av gangbru over E39 i Polarveien – som er skolevei, fortau langs Sverre
Hassels vei; undergang under Auglendsveien.
Under bygging av Sykkelstamvegen skal det tas spesielt hensyn der anleggsarbeidet foregår i
bolig- og friområder, og langs ferdselsårer til skoler og friområder.
Forhold for barn og unge er også omtalt i kapittel 8.8
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8.4 Eiendomsforhold
8.4.1 Arealinngrep
Opparbeiding av Sykkelstamvegen medfører inngrep i eiendommer som ligger langs E39. For
delstrekning Schancheholen – Sørmarka er dette i stor grad offentlige arealer, i hovedsak
trafikkarealer; veg og parkeringsplasser, men også grøntarealer; fri- og idrettsområder.
Sykkelstamvegen vil berøre enkelte boligeiendommer ved Helmer Hanssens gate, Polarveien
og Sverre Hassels vei og Sørmarkkroken. Ulempene her, er kanskje størst i anleggsfasen.
Erstatning av eiendommer, parkeringsplasser og ulemper generelt, tas som en del av
prosessen ved grunnerverv.
Tabell 8-1 viser arealregnskap over eiendommer som blir berørt både permanent og
midlertidig i forbindelse med opparbeidelsen/anleggsfasen. For mer detaljert info se
grunnervervstegningene (Vedlegg 1 Tegningshefte), som viser hvor mye areal som
beslaglegges på hver eiendom.
Tabell 8-1 Berørte eiendommer med gnr./bnr.

Gnr./Bnr.

Hjemmelshaver eller adresse

Permanent erverv, m²

57/550

Saxemarka 1 Borettslaget

97

-

57/543

Saxemarka 1 Borettslaget

26

-

57/542

Saxemarka 1 Borettslaget

15

-

57/549

Saxemarka 1 Borettslaget

241

366

57/322

Stavanger kommune

307

184

57/321

Stavanger kommune

29

2703

57/469

Statens vegvesen

350 (makebytte)

-

57/182

Stavanger kommune

-

1046

57/545

Saxemarka 3 Borettslaget

21

1002

57/988

Saxemarka 8 Borettslaget

60

474

57/1126

Solsletta fellesstyre Borettslaget

212

806

57/1127

Solsletta fellesstyre Borettslaget

-

68

57/1130

Solsletta fellesstyre Borettslaget

290

747

57/1132

Solsletta fellesstyre Borettslaget

100

497

57/102

Stavanger kommune

-

1421
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Gnr./Bnr.

Hjemmelshaver eller adresse

Permanent erverv, m²

Midlertidig beslaglagt, m²

57/724

Saxemarka 6 Borettslaget

-

1525

57/174

Stavanger kommune

-

113

57/547

Saxemarka 2 Borettslaget

-

240

57/989

Samvirkelaget økonom

-

77

57/1128

Bate Boligbyggelag

16

35

57/1129

Solsletta fellesstyre Borettslaget

16

173

57/1296

Solsletta fellesstyre Borettslaget

-

271

57/1133

Solsletta fellesstyre Borettslaget

88

336

57/157

Solsletta fellesstyre Borettslaget

24

-

24/368

Sørmarkkroken 30

126

249

24/635

Sørmarkkroken 28 A

92

201

24/19

Sørmarkkroken 12

885

-

24/490

Sørmarkkroken 6

74

193

24/191

Sørmarkkroken 2

22

194

24/384

Stavanger kommune

15

-

18/787

Stavanger kommune

69

101

18/16

Stavanger kommune

3071

2514

57/760

Lysebuveien 35

-

33

18/854

Stavanger kommune

1721

13 232

18/25

Stavanger kommune

1225

5650

17/72

Stavanger kommune

163

271

17/451

Stavanger kommune

260

125

24/41

Stavanger kommune

-

565
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Permanent erverv, m²

Midlertidig beslaglagt, m²

Ipark Eiendom

-

140

17/566

Stavanger kommune

-

353

17/1

Stavanger kommune

3

278

8.4.2 Parkering og adkomstforhold
De berørte boligområdene langs traséen er planlagt på 1950-60 tallet, og er ikke tilrettelagt
for dagens bilbruk og parkeringsbehov. Områdene har i dag utfordringer mht. lav
parkeringsdekning. Mange av parkeringsplassene som finnes er tilsynelatende opparbeidet
etter behov og vil ikke kunne regnes som godkjente oppstillingsplasser mht.
manøvreringsareal. Etablering av Sykkelstamvegen vil, i større og mindre grad, beslaglegge
eksisterende veg- og parkeringsareal, dette gjelder både i permanent situasjon og
midlertidig under anleggsperioden.
Under planlegging av Sykkelstamvegen har det vært mye fokus på eksisterende
parkeringsforhold. I samråd med Stavanger kommune er det gjort en vurdering og en
opptelling av de parkeringsplassene som kan regnes som godkjente plasser iht. gjeldende
krav. Det er så langt som mulig forsøkt å opprettholde like mange plasser som i dag. I noen
tilfeller har ikke dette vært mulig. Grunneiere vil få kompensasjon for sine direkte
økonomiske tap.

Helmer Hanssens gate
I Helmer Hanssens gate er det totalt 98 parkeringsplasser som blir påvirket av
Sykkelstamvegen. 49 oppstillingsplasser i gaten og 49 plasser i garasjeanlegg.
Sykkelstamvegen går i bru over gatenivå og vil danne en slags car-port for gateparkeringen.
Det blir en forbedring av gateparkeringen med både takoverbygg og belysning. Antall
parkeringsplasser vil kunne bli det samme som i dag.

Figur 8-2 Helmer Hanssens gate «by night». Sykkelstamvegen fungerer som car-port for biler i gaten. (Kilde:
Multiconsult)

Deler av garasjeanlegget nord i Helmer Hanssens gate må rives under byggingen av
brukonstruksjonen. Det vil bli vurdert under byggefasen, i samarbeid med borettslaget, om
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det er mest hensiktsmessig å rive hele anlegget eller om deler kan bevares. Garasjeanlegget
er vist som bebyggelse som forutsettes fjernet i plankartet, og arealet er regulert til
parkeringsplass tilknyttet en bestemmelse om at garasjeanlegg er tillatt. Regulert
parkeringsareal i dette området er utvidet vestover, sammenlignet med dagens
garasjeanlegg. Dette for å sikre nok plass til at det er mulig å opprettholde samme antall
parkeringsplasser som i dag. Statens vegvesen vil gi kompensasjon for tapt garasjeanlegg og
beboerne kan da velge om de vil bygge nytt garasjeanlegg eller etablere parkeringsplasser
her. Kompensasjon vurderes i forbindelse med grunnerverv. Antall
parkeringsplasser/garasjer på dette arealet vil være som i dag, 49 plasser.
Etter at Sykkelstamvegen er etablert vil parkeringsdekningen i Helmer Hanssens gate være
tilsvarende dagens situasjon.
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Figur 8-3 Nye parkeringsplasser i Helmer Hanssens gate, under brukonstruksjon og i garasjeanlegg. (Kilde:
Multiconsult)

Parkering i Helmer Hanssens gate under anleggsperioden
Under deler av anleggsperioden vil Helmer Hanssens gate måtte stenges helt. Det legges til
rette for at midlertidig parkering kan etableres innenfor områdene regulert til midlertidig
anlegg- og riggområder, med adkomst via Leif Dietrichsons gate i nord og over Coopbutikken sin parkeringsplass i sør. Figur 8-4 viser et forslag til hvordan midlertidig
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parkering og veger kan etableres. En detaljering rundt dette vil bli avklart i neste planfase, se
kapittel 8.13 om bygging av Sykkelstamvegen.
Rigg- og anleggsområder skal sikre tilstrekkelig areal under bygging av Sykkelstamvegen.
Det er ikke sikkert det vil være nødvendig å benytte alt dette arealet i anleggsfasen. En
detaljering av arealomfang og varighet av anleggsperioden vil fremgå i forbindelse med
prosjektering/byggefase.

Figur 8-4 Skravur viser planlagt riggområde ved Helmer Hanssens gate. Illustrasjonen viser forslag til midlertidig
parkering, gang- og sykkelveg og anleggsveg. (Kilde: Multiconsult)

Polarveien og tilknyttende områder
I parkeringsregnskapet for Polarveien er det kun beregnet parkeringsdekning for de
boenheter som blir direkte berørt i forhold til redusert/forflyttet parkering som konsekvens
av Sykkelstamvegen. Offentlige gateparkeringsplasser i Polarveien og Sverre Hassels vei er
ikke med i regnskapet da disse ikke er regulert og er ikke privat.
Statens vegvesen, i samråd med Transportplanavdeling i Stavanger kommune, har registrert
86 opparbeidete parkeringsplasser for beboerne i Polarveien, selv om få av disse er vist i
gjeldende regulering. Disse plassene er vist med grønn farge i Figur 8-5. Det er også et
offentlig parkeringsområde i sørenden av Solsletteveien med ca. 18 plasser, vist rosafarget i
Figur 8-5.
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Figur 8-5 Parkering i Polarveien – eksisterende situasjon. (Kilde: Multiconsult)

Som konsekvens av at Sykkelstamvegen bygges vil dagens parkeringsforhold bli endret noe.
Polarveien stenges og ny atkomst til eksisterende bebyggelse etableres fra Sverre Hassels vei
i nord og via Solsletteveien i sør. Under bygging av anlegget, vil enkelte parkeringsområder
måtte fjernes/flyttes. Figur 8-6 viser forslag til fremtidig løsning.
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Figur 8-6 Parkering i Polarveien – ny situasjon (Kilde: Multiconsult)

For beboerne i Polarveien vil antall nye opparbeidete parkeringsplasser bli som i dag, 86
plasser. Forskjellen blir at noen plasser flyttes, slik at enkelte beboerne vil måtte gå noe
lengre til bilene sine, mens andre vil få kortere avstand. I og med at parkeringsplassene
reguleres i denne planen, vil parkeringsforholdene bli formalisert.
Det offentlige parkeringsområdet i sørenden av Solsletteveien, som eies av Stavanger
kommune, vil måtte reduseres noe i størrelse og kapasitet (fra ca. 18 til 12 plasser). Dette
skyldes plassering av rampen til undergang, samt etablering av en ny gang- og sykkelveg
over parkeringsplassen for å gi myke trafikanter en trafikksikker kobling mot Auglendsveien.
Beboerne i Sverre Hassels vei parkerer i dag i offentlig vei. Etter innspill fra Stavanger
kommune og parkeringsutvalget i Solsletta borettslag er det nå foreslått å regulere inn 24
private parkeringsplasser mellom blokkene her. Dette for å sikre beboerne parkering på
egen grunn. Det antas at slik en løsning vil kunne øke parkeringsdekning her, og samtidig
bidra til bedret trafikksikkerhet i offentlig veg. Beboerne vil selv stå ansvarlig for
opparbeiding av disse plassene.
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Parkering i Polarveien under anleggsperioden
Det er lagt inn som rekkefølgetiltak at ny adkomst via Sverre Hassels vei, samt fortau og
parkering skal etableres før Polarveien kan stenges for biltrafikk. Nye veger og parkering
mellom blokkene i Sverre Hassels vei omfattes ikke av dette rekkefølgetiltaket. Under
anleggsperioden vil også noe parkering kunne midlertidig erstattes på planlagt riggområdet
ved balløkka.

Sørmarkkroken
Enkelte boliger langs Sørmarkkroken vil få endrede adkomstforhold som følge av at
adkomstvegen skyves noen vestover. Nordre del av Sørmarkkroken blir omregulert til gangog sykkelveg med tillatt kjøreadkomst til Sørmarkkroken 30. Avkjørselen til Sørmarkkroken
30 blir trukket 4 m inn på eiendommen og medfører at garasjen her sannsynligvis må rives
for å opprettholde tilfredsstillende forhold for sikt og manøvrering. Erstatning av garasjen
blir vurdert som del av grunnervervsprosessen.
Sørmarkkroken 2 får også avkjørselen forskjøvet 2-3 m inn på eiendommen. Opparbeidelse
av ny avkjørsel utføres som en del av prosjektet.

Sørmarka Arena
Avkjørselen inn til Sørmarka Arena blir noe endret som følge av tilpasning til
Sykkelstamvegen. Da Sykkelstamvegen legges i eksisterende voll forbi idrettsanlegget
medfører dette kun mindre justeringer inne på parkeringsplassen. Kjørevegen på østsiden av
anlegget opprettholdes med 5 m bredde. Sørmarka Arena mister kun 1 – 2
parkeringsplasser. Adkomst og parkeringsforhold antas å være mer redusert under
anleggsperioden, men dette blir ikke detaljert før i neste planfase. Se kapittel 8.13 om
gjennomføring og bygging av Sykkelstamvegen.

8.5 Støy
Støyskjerming langs Sykkelstamvegen mellom Schancheholen og Sørmarka skal sikre at
støynivået ikke øker ved nærliggende boligområder som følge av prosjektet.
Ny skjerming er vurdert ut fra gitte kriterier:


Det er forsøkt å begrense nye skjermer til høyde 2,5 m over Sykkelstamvegen da
høyere skjermer kan virke ruvende.



Første mål med skjermingen er å skjerme slik at støynivået ikke øker i forhold til
eksisterende skjerming. Dersom en 2,5 m høy skjerm ikke tilfredsstiller dette målet,
er det vurdert høyere skjerm og/eller flytting av skjermen.



Noen steder hvor det ikke er skjerming i dag, er det vurdert effekt av ny skjerm.



Alle vurderinger er gjort for beregninger i høyde 4 m (dersom ikke annet er
beskrevet). I tillegg er beregninger i 1,5 m høyde utført for å vise effekt på
uteområder.

Det er beregnet støy på selve Sykkelstamvegen i 2 m høyde over Sykkelstamvegen. Figur 8-7
viser beregnet støy på dagtid, X-aksen viser profilnummer.
Tiltaksgrensen på 85 dB vil være tilfredsstilt for hele strekningen. Planleggingsgrensen på 75
dB vil kun være tilfredsstilt der det er skjerm mellom Sykkelstamvegen og E39. I noen
områder er skjermen utelatt eller flyttet på vestsiden av Sykkelstamvegen. Støynivået på
Sykkelstamvegen vil for disse områdene ligge over 75 dB. Dette gjelder følgende
strekningsdeler:


Strekning under gangbro ved Polarveien



Strekning under Sørmarka bro



Strekning langs Sørmarka arena
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Figur 8-7 Støy på Sykkelstamvegen med anbefalt skjerming

Høyeste støynivå langs hele strekningen (fra profil 10 til 2050) er beregnet til 82 dB.
Gjennomsnittlig støynivå langs hele strekningen (fra profil 10 til 2050) er beregnet til 74 dB.
Tabell 8-2 beskriver hvor støyskjerming er foreslått langs traséen og hvilke konsekvenser
det gir for syklister og for beboere/andre. For å beskrive konsekvens av støyskjermingstiltak
er det vist til støydifferansekart som illustrerer effekten av støyskjermene sammenlignet med
dagens situasjon. De røde fargenyansene viser forverring, og de grønne fargenyansene viser
forbedring i forhold til dagens støynivå, se Figur 8-8.

Figur 8-8 Fargene er hentet fra støydifferansekartene og viser endring i dB som følge av Sykkelstamvegen og
tilhørende skjerming
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Tabell 8-2 Støytiltak og konsekvens langs Sykkelstamvegen

Schancheholen – SIF-stadion
Foreslått støyskjerming

Konsekvens

I forbindelse med Ryfast er det planlagt 4,5

Syklister blir skjermet da støyskjermen plasseres

m høy skjerming langs Schancheholen og

på østsiden av Sykkelstamvegen.

forbi SIF-stadion.

Figur 8-10 viser støydifferanse sammenlignet

Den planlagte støyskjermen vil tilpasses mot med dagens situasjon. Rødt viser forverring,
Ryfast-prosjektet og plasseres på østsiden av grønt viser forbedring. Figuren viser at
Sykkelstamvegen.

SIF Stadion-området får redusert støynivå med
2-5 db.
Boligområdet ved Schancheholsveien får
støysjerm som følge av Ryfast/Eiganesprosjektet.

Figur 8-9 Foreslått støyskjerming ved Schancheholen –

Figur 8-10 Støydifferansekart ved SIF Stadion

SIF-stadion
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Helmer Hanssens gate
Foreslått støyskjerming

Konsekvens

Langs Helmer Hanssens gate er det lagt inn

Syklister blir skjermet da støyskjermen

skjerm langs østsiden av Sykkelstamvegen.

plasseres på østsiden av Sykkelstamvegen.

Støyskjermen er en del av bru-

Boligområdene vest for Sykkelstamvegen får

konstruksjonen.

en betydelig reduksjon av støynivå. Figur 8-12

2,0 m støyskjerm i glass over 4,5 m

viser at Helmer Hanssens gate og områdene

konstruksjon. Se Figur 6-10. Effektiv

rundt får redusert støynivå med 2-8 db.

skjermhøyde blir en god del høyere enn
eksisterende skjerm.
Skjermen langs Helmer Hanssens gate vil
fungere som en naturlig forlengelse av skjerm
forbi SIF-stadion. Betongkonstruksjon mot
E39 må dekkes med akustiske absorbenter for
ikke å medføre økt støy øst for E39. Se Figur
8-13

Figur 8-12 Støydifferansekart ved Helmer Hanssens gate

Figur 8-11 Foreslått støyskjerming ved Helme Hanssens
gate
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Figur 8-13 Konstruksjon med støyskjerm i Helmer Hanssens gate sett fra motorvegen
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Polarveien - Auglendsveien
Foreslått støyskjerming

Konsekvens

Støyskjermen veksler mellom å ligge på

Syklister vil være uten skjerming på ca. 230 m

østsiden og vestsiden av

av dette strekket, da støyskjermen er planlagt

Sykkelstamvegen på denne strekningen.

på vestsiden av Sykkelstamvegen. Beregnet

Dette for å gi mest mulig effektiv

støy på Sykkelstamvegen går ikke over

skjerming da Sykkelstamvegen passerer

tiltaksgrensen på 85 dB.

under gangbru i Polarveien.

Boligområdene vest for Sykkelstamvegen får

Skjermhøyde varierer fra ca. 2,0 m over

redusert støynivå som følge av foreslått

til ca. 3,0 m over terreng. Skjermhøyde

støyskjermingstiltak. Figur 8-15 viser at

ca. 3,0 m på vestsiden av

Polarveien og områdene rundt får redusert

Sykkelstamvegen er nødvendig for at

støynivå med 1-8 db.

støynivået ikke skal øke i området
mellom skjerm og nærmeste boligrekke.
Se Figur 6-17

Det blir en liten forverring på hjørnet av noen
av bolighusene. Dette er fordi
Sykkelstamvegen medfører at støyskjermen
blir flyttet lenger vekk fra E39 i forhold til
dagens situasjon, og ikke vil være like effektiv.
Støyskjermens høyde er hevet (til 3m) på dette
strekket for å sikre at fasadenivåene blir
noenlunde uendret for disse boligene.

Figur 8-14 Foreslått støyskjerming Polarveien

Figur 8-15 Støydifferansekart ved Polarveien
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Polarveien

SYKKELSTAMVEGEN
Delstrekning Schancheholen - Sørmarka

Figur 8-16 Polarveien med støyskjerm 3 m.
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Auglendsveien – Sørmarka bru
Foreslått støyskjerming

Konsekvens

Sør for Auglendsveien er det planlagt en

Syklister vil være uten skjerming i ca. 200 m

påkobling til Sykkelstamvegen fra

frem mot Sørmarkveien bru. Beregnet støy på

Lysebuveien. Denne påkoblingen medfører at

Sykkelstamvegen går ikke over tiltaksgrensen

eksisterende voll mot Auglendsveien fjernes.

på 85 dB.

Vollen må da erstattes med en ny skjerm for
at ikke støynivået skal øke ved nærmeste
boliger. Skjermingen blir imidlertid noe
begrenset og oppstykket som følge av
siktlinjer.

Boligene i Lysebuveien får redusert støynivå
med 2 – 4 dB. Deler av Sørmarkkroken flyttes
lenger vekk fra E39 som følge av
Sykkelstamvegen. Skjermen følger med
vestover og vil ikke være like effektiv alle

Skjermhøyde varierer fra 2,5 m til 2,8 m over

steder. Rundt profil 1200 oppstår det derfor

terreng. Støyskjermen ligger på vestsiden av

en forverring ved en bolig. Skjermen forbi

Sykkelstamvegen mellom profil 1100 – 1270.

dette området er økt til 2,8 m for at
fasadenivåene skal være noenlunde uendret.

Figur 8-18 Støydifferansekart ved
Figur 8-17 Foreslått støyskjerming ved Sørmarkkroken

Lysebuveien/Sørmarkkroken
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Sørmarka bru – Sørmarka Arena
Foreslått støyskjerming

Konsekvens

Sykkelstamvegen vil gripe inn i store deler av

Syklister vil være skjermet fra Sørmarka bru til

den eksisterende støyvollen mellom Sørmarka

Sørmarka Arena da støyskjermen plasseres på

bru og Sørmarka Arena. For å sikre at

østsiden av Sykkelstamvegen. Langs

støynivået ved boligene i Sørmarkveien ikke

bygningen vil det ikke være støyskjerming

øker som følge av Sykkelstamvegen, er det

spesielt for syklister, da Sørmarka Arena

nødvendig med ca. 2,5 m høy skjerm på

fungerer som en skjerm for områdene

østsiden av Sykkelstamvegen.

nordvest for Sykkelstamvegen. Beregnet støy

Beregninger viser at en ytterligere økning av
skjermhøyde vil gi svært positiv effekt ved at

på Sykkelstamvegen går ikke over
tiltaksgrensen på 85 dB.

flere boliger i Sørmarkveien flyttes fra rød til

Boligene i Sørmarkveien får redusert støynivå

gul støysone.

som følge av foreslått støyskjermingstiltak.

Foreslått støyskjerm på denne strekning
varierer fra 2,5 – 4 m høyde over
Sykkelstamvegen. Dette tilsvarer 2 m heving

Figur 8-15 viser at støyen i Sørmarkveien
reduseres med 3 – 4 dB og flere boliger går
fra rød til gul støysone.

sammenlignet med høyden på dagens
støyvoll.

Figur 8-20 Støydifferansekart ved Sørmarka Arena

Figur 8-19 Foreslått støyskjerming ved Sørmarka Arena
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Sørmarka Arena – Auglendshøyden tunnel
Foreslått støyskjerming

Konsekvens

Sørmarka arena vil skjerme for området

Syklister vil være skjermet fra Sørmarka Arena

nordvest for Sykkelstamvegen. Det vil derfor

til Auglendshøyden tunnel da støyskjermen er

ikke være nødvendig med skjerming langs

plassert på østsiden av Sykkelstamvegen.

Sykkelstamvegen forbi arenaen.

Forbi kunstgressbanen ved Sørmarka Arena vil

Mellom Sørmarka arena og Auglendstunnelen

Sykkelstamvegen gå rett gjennom dagens voll.

vil Sykkelstamvegen medføre at noe av

Selv med skjerm vil det da bli en forverring på

terrenget som fungerer som en voll mot

deler av denne fotballbanen. Ved boligene i

boligene vest for Sørmarka arena, fjernes. For

området vil imidlertid støynivået være

å sikre at støynivået ved boligene vest for

noenlunde uendret.

Sørmarka arena ikke øker som følge av
Sykkelstamvegen, er det nødvendig med minst
1,5 m høy skjerm på østsiden av
Sykkelstamvegen. Ved å øke skjermhøyden
ytterligere 0,5 m vil støy på selve
Sykkelstamvegen tilfredsstille
planleggingsgrensen.
Foreslått støyskjerm: 2,0 m

Figur 8-22 Støydifferansekart sør for Sørmarka Arena

Figur 8-21 Foreslått støyskjerming sør for Sørmarka Arena
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8.6 Luftforurensing
I forbindelse med kommunedelplanene og konsekvensutredningen, ble det gjort
testberegninger og vurderinger av luftkvalitet langs ny sykkelstamveg mellom Sandnes og
Stavanger. På delstrekninger som ligger nær E39 vil det kunne forekomme overskridelser av
grenseverdier i nasjonalt mål og forurensningsforskriften for svevestøv PM₁₀. Det er beregnet
overskridelser ut til 25 m fra senterlinje veg (dvs. inntil 10 -15 m fra vegkant), og det vil
derfor ha vært gunstig å sikre større avstand enn dette mellom Sykkelstamvegen og
motorvegen på de strekningene der dette ikke allerede er innarbeidet. Beregningene er
konservative, og blant annet vil værforholdene i planområdet bidra til at overskridelser av
grenseverdiene trolig vil forekomme svært sjelden. Selv om Sykkelstamvegen planlegges for
bruk året rundt viser erfaringstall at antall syklister er betydelig mindre i kalde perioder
vinterstid hvor luftkvaliteten tidvis kan være dårlig, enn i periodene med god luftkvalitet
øvrige deler av året.
De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning er svevestøv (PM₁₀) og
nitrogendioksid (NO₂). Vegtrafikk er den dominerende kilden til lokal luftforurensning. Eksos
fra kjøretøyer bidrar til utslipp av NO₂ og svevestøv, men det er asfaltslitasje fra
piggdekkbruk som er den største kilden til dannelse av svevestøv.

Hva betyr luftkvalitet i forhold til Sykkelstamvegen?
Beregningene av luftforurensing viser at PM₁₀-nivåene langs E39 potensielt kan være høye, i
enkelte ugunstige tilfeller over grenseverdiene i nasjonale mål og forurensningsforskriften.
Slike overskridelser vil imidlertid opptre svært sjelden. Antall episoder vil være veldig
avhengig av værforholdene vinterstid. I lengre perioder med stabil, tørr og kald luft, slik som
vinteren 2009/2010, vil man kanskje kunne få 5-10 døgn, i mange år sannsynligvis ingen, i
noen år noen få døgn.
De som sykler langs E39 på utsatte dager vil være noe mer eksponert for forurensing enn
bilister langs vegen. Selv om konsentrasjonsnivået av partikler er de samme for begge
gruppene, er respirasjonstakten høyere hos syklister på grunn av høyere aktivitetsnivå. En
samlokalisering av Sykkelstamvegen og E39 er med andre ord ikke ideelt ut fra et
luftkvalitetsperspektiv.
Helsegevinstene av sykling generelt er trolig større enn de negative effektene av periodevis
dårlig luftkvalitet, og flere forhold peker mot at de negative virkningene for syklistene vil
være moderate:


Beregningene er konservative, og målinger i sentrumsområdet i Stavanger viser få
overskridelser de siste årene, selv om det har vært tilfeller av overskridelser de siste
vintrene (2009/2010).



Planområdet har mer vind enn det som ligger til grunn i beregningene. Vinddata viser
at det her er stille kun ca. 4 % av tiden. Vinden bidrar til rask fortynning av partikler
fra vegen.



Planområdet er forholdsvis nedbørrikt. Ved våt vegbane er partikkelspredning av
slitasjepartikler (piggdekkstøv) liten. Også spredningen av forbrenningspartikler
(finpartikler) vil reduseres noe.



Antall syklister vil erfaringsmessig være betydelig mindre i kalde perioder vinterstid
hvor luftkvaliteten tidvis kan være dårlig, enn i periodene med god luftkvalitet øvrige
deler av året.

Kort oppsummert betyr dette at det er stor sannsynlighet for at konsentrasjonene av PM₁₀ vil
være lavere enn det som er beregnet. Videre vil det være et begrenset antall personer som
blir utsatt for høye nivåer når dette opptrer. Også i dagens situasjon går store deler av
sykkelvegtraséene langs trafikkerte veger, og endringene sammenliknet med dagens forhold
er derfor små.
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Gjennomføring av avbøtende tiltak for å redusere partikkelspredning langs utsatte
vegstrekninger bør vurderes for byområdet som helhet. Eksempel på avbøtende tiltak:


Støvbinding med bruk av vegsalt (magnesiumklorid)



Hyppigere renhold av vegbanen, spesielt i tørre perioder på vårparten



Redusert hastighet i utsatte perioder



Lavere piggdekkandel

8.7 Landskap og terreng
Konsekvenser for landskapet er vurdert ut fra om tiltaket vil endre det visuelle bildet av
landskapet. Dette er avhengig av lokalisering og linjeføring, tiltakets dimensjon/skala og
utforming. Traséen går gjennom bolig- idrett- og friområder. Konsekvensene for landskap
er ikke store samlet sett.
Generelt sett vil Sykkelstamvegen medføre en ytterlig oppdeling av et landskap, men dette
landskapet er likevel så sterkt preget av motorvegen at konsekvensene ikke blir store.
Schancheholen – Auglendsveien
Sykkelstamvegtraseen får innvirkning på atkomstveger, beboerparkering og inngangssoner
til bebyggelsen. Generelt er landskapet preget av veger og en ny sykkelveg vil ikke få store
konsekvenser i dette delområdet.
Sykkelstamvegen vil bli synlig i det lokale landskapsrommet. Gjennom boligmiljøene vil den
få økt nærføring.
Auglendsveien– Sørmarka
Nord for Auglendshøyden tunnel ligger Sykkelstamvegen tett inntil E39 og gir liten negativ ingen konsekvens for landskapsbildet. Sør for tunnelen bidrar Sykkelstamvegen til at et
smalt grøntdrag blir mer oppstykket enn i dag.
Sykkeltunnelen blir liggende noe høyere enn motorvegtunnelene. Dette gir den mest
gunstige stigningen og større opplevd avstand til biltrafikken. De visuelle konsekvensene av
denne løsningen er små da traseen ligger tett opp mot motorvegen.
Konsekvenser i anleggsperioden
Mht. estetikk må det blant annet tas hensyn til revegetering og landskapselementer i
anleggsperioden.

8.8 Nærmiljø, friluftsliv, barn og unges interesser
Konsekvenser for dette temaet er i all hovedsak knyttet til eventuelle barrierevirkninger, og
inngrep i eksisterende arealbruk som Sykkelstamvegen vil gi for ferdsel i nærområde, til/fra
målpunkt og friområder. I noen delområder vil Sykkelstamvegen ha konsekvens for områdets
bruksmulighet, attraktivitet og identitetsskapende betydning.
Sykkelstamvegen er i seg selv positivt for dette temaet. Den gir voksne og barn i
nærmiljøene bedre mulighet til å bruke sykkel. Sykling er en del av friluftslivet og det vil
forhåpentligvis gi mindre trafikk i nærmiljøene siden folk erstatter bilbruk med sykkel.
Støy er vurdert i kapittel 8.5 og følger planen som egen delrapport. Dette tiltaket vil ikke
medføre ekstra støy for nærmiljø, friluftsliv, barn og unges interesser. Støy er et tema som
hovedsakelig vurderes i forhold til at støynivået ikke skal øke ved nærliggende boligområder
som følge av prosjektet. Anleggsvirksomheten vil for øvrig gi forbigående støyproblemer.

26. mai 2015

SIDE 98/111

SYKKELSTAMVEGEN
Delstrekning Schancheholen - Sørmarka

multiconsult.no
8 Konsekvenser og virkninger av planforslaget

Schancheholen – Auglendsveien
Da Sykkelstamvegen i hovedsak ligger inntil E39, danner den ingen/ svært liten barriere for
delområdet. Bruksmulighetene vil i liten grad bli påvirket. Påkoblingene, ved SIF-banen og
ved Auglendsveien, gir beboerne i området bedre mulighet til å bruke sykkel, bl.a. til
Stavanger sentrum, Forus/Lura og friområdene i Sørmarka. Sykling er en viktig del av
friluftslivet.
I Helmer Hanssens gate vil Sykkelstamvegtraséen i bru over gateplan kunne medføre at flere
beboere vil sjeneres av innsyn til boligen. Men med de positive virkningene fra
konstruksjonen både som støyskjerm, carport og visuelt, estetisk element (kvalitetsheving i
gaten) vurderes bruen, samlet sett, som et positivt element for nærmiljøet. Etablering av
fortau og fjerning av trapper mellom inngangsparti og gatenivå gjør trafikkarealet tryggere
for myke trafikanter, og inngangspartiene blir lettere tilgjengelig.

Figur 8-23 Siktlinjer fra syklist- og konstruksjonshøyde mot boligblokk i Helmer Hanssens gate. Brukonstruksjonen
kan medføre at noen beboere vil sjeneres av innsyn. (Kilde: Multiconsult)

Noen gatetverrsnitt blir redusert som følge av Sykkelstamvegen, men tiltaket vil i liten grad
endre barrierer, da det ligger inntil E39 som allerede er en stor barriere.
Omklassifisering av Polarveien fra kjøreveg til gang- og sykkelveg medfører omlegging av
adkomstveger inn til området. Alle vurderte alternativer gir inngrep i friområder og arealer
forbeholdt myke trafikanter (se kap. 5.2). De valgte alternativene er de som best bevarer et
sammenhengende grøntdrag. Ny adkomst fra nord via Sverre Hassels vei er lagt langs
nordenden av grøntdraget. Ny adkomstveg inn til Polarvegen fra sør er lagt rundt balløkka
for å bevare et størst mulig sammenhengende grøntdrag. Bruksmuligheten blir opprettholdt
– det vil fremdeles være plass til en balløkke, men arealet blir noe redusert. Resterende areal
vil kunne romme en bane for 5-er fotball (20 x 40 m). En del kantvegetasjon som barn i dag
kan bruke til utforsking, klatring og lignende, vil bli fjernet ved etablering av rampene fra
kulverten opp til Auglendsveien.
Ny adkomst til Polarveien via Sverre Hassels vei medfører at trafikken i Sverre Hassels vei
øker fra ca. 100 til 370 bilturer om dagen (ÅDT). Etter innspill fra Stavanger kommune og
parkeringsutvalget i Solsletta borettslag er det foreslått å regulere inn private
parkeringsplasser mellom blokkene her. Dette for å sikre beboerne parkering på egen grunn.
Samtidig blir Sverre Hassels vei regulert med 2 m fortau mot friområdet. Det antas at denne
løsningen vil bidra til bedret trafikksikkerhet i gaten. Regulering av nye parkeringsplasser på
privat grunn i Sverre Hassels vei medfører tap av blokkenes hageareal på ca. 0,6 daa. Dette
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kan ha negativ virkning for bomiljøet. Konsekvenser for parkeringssituasjonen er beskrevet i
kapittel 8.4.2.
Større deler av Polarveien blir gang- og sykkelveg, og hele boligområdet får et større
sammenhengende nettverk av trygge traséer for myke trafikanter. Dette gjør at Polarveien
som skoleveg blir betydelig forbedret i forhold til dagens situasjon. Det er lagt vekt på å få
til en god tilkobling fra gangbruen mot tilknyttende gang og sykkelvegnett i området, slik at
skolebarn i minst mulig grad må krysse trafikkerte veger.
Dette medfører også at gjennomkjøringstrafikken i Polarveien fjernes og gatemiljøet blir mer
egnet for opphold og lek.

Figur 8-24 Polarveien blir omklassifisert til gang- og sykkelveg. Sykkelstamvegen på et lavere nivå bak
støyskjermen. (Kilde: Multiconsult)

Auglendsveien – Sørmarka
Mellom Auglendsveien og Sørmarka Arena vil ikke etablering av Sykkelstamvegen medføre
store endringer for nærmiljø og friluftsliv. Gatetverrsnitt blir opprettholdt med bredde 5 m
for kjøreveg og 4 m bredde på gang- og sykkelveg, men alt blir forskjøvet litt vestover.
Dette innebærer inngrep i private hageareal. Se kapittel 8.4 for nærmere beskrivelse av
arealinngrep og adkomstforhold.
Dagens trasé for ridesti på sørsiden av Auglendshøyden tunnel kommer i direkte konflikt
med Sykkelstamvegen. Ridestien legges derfor om. Det etableres ikke noe fysisk skille
mellom ridesti og Sykkelstamvegen for å hindre hester å komme inn på Sykkelstamvegen,
men beplantning som buffer skal vurderes der traséene ligger veldig nær hverandre.
Sykkelstamvegen kommer ikke i konflikt med eksisterende turveg i dette området.
Kobling mellom Sykkelstamvegen og Universitetet, sør for Auglendshøyden tunnel, vil øke
bruksmuligheten for syklister sørfra som skal til/fra Universitetet.
Nærområdet til Sykkelstamvegen i Sørmarka er i gjeldende planer regulert til
universitetsområde. Det er påregnelig at det vil bli en fortetting og urbanisering av
omgivelsene til Sykkelstamvegen i dette området.
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Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv i anleggsperioden
Anleggsfasen vil alltid være til en viss belastning for omgivelsene, både i form av
anleggstrafikk og støy fra denne, eventuelle midlertidige omlegginger av trafikkmønster for
en eller flere trafikantgrupper, og midlertidig beslaglegning av arealer. Det er ikke krav om
etappevis utbygging, men på grunn av tiltakets lengde / utstrekning vil det være en fordel å
ferdigstille enkelte deler av strekningen for å korte inn på anleggsperioden i nærmiljøer. For
eksempel på strekninger mellom motorvegrampene, slik at anleggsperioden i det gjeldene
området ikke trekker for langt ut i tid. Det stilles alltid krav til entreprenørene om å ivareta
sikkerheten i anleggsperioden, både for folk flest og for egne ansatte.
Særlige hensyn må tas der anleggsarbeidet foregår i bolig- og friområder, og langs
ferdselsårer til skoler og friområder. God og ”rett-tidig” dialog med skoler, borettslag,
velforeninger og lignende vil redusere sjansen for uønskede hendelser og dårlig omdømme
(se for øvrig ROS-analysen, vedlegg 6).
Sikring av trygg skoleveg under anleggsperioden er lagt som et rekkefølgetiltak i
bestemmelsene.

8.9 Naturmangfold
Sykkelstamvegen har stort sett små og ubetydelig negative konsekvenser for naturmiljøet.
Traseen er for en stor del lagt i bebygde områder og på dyrket mark. De største
naturverdiene finnes i Sørmarka. Naturmangfoldloven §8-12 er vurdert i planarbeidet med
Sykkelstamvegen.

§8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på genererasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan
bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.»
Naturtyper langs traséen ble kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning av
kommunedelplan for Sykkelstamvegen (Multiconsult, på vegne av Statens vegvesen Region
vest, 2011). Kartleggingene tok utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltning sin
Naturbase, Artsbanken, kontakt med fagpersoner i kommuneadministrasjonen,
gjennomgang av tilgjengelige rapporter og ved befaringer til området, samt registreringer i
felt.
Flere av dataene er av eldre dato, og registreringene kan derfor inneholde feil. Likevel
vurderes gjennomført kartlegging som tilstrekkelige for å danne seg et overblikk over ulike
naturtyper innen planområdet. Datagrunnlaget vurderes samlet sett å være god.
Det er i hovedsak i søndre del av planområdet, Sørmarka, det er naturområder.
Ved nordre tunnelpåhugg berøres den gamle løvskogen som har verdi lokalt viktig. Det er et
meget lite areal og bare utkanten av naturtypen som berøres, men Sykkelstamvegen gir et
negativt inngrep. Sørmarka er imidlertid et leveområde for ulike vilt- og fuglearter, og
fungerer som trekkveg for rådyr. Sykkelstamvegen gir altså et nytt inngrep i et grøntområde.
For rådyr som trekker i dette området vil dette medføre en ny barriere, men
Sykkelstamvegen vil bli et lite inngrep sammenlignet med motorvegen, og sykkeltrafikken
gir ikke støy. Tunnelføringen er også med på å begrense det negative omfanget noe
sammenlignet med dagens situasjon som har gang- og sykkelveg i dagen her (Sørmarkruta).
Sykkelstamvegen, med tunnel under Auglendshøyden, vil kunne føre til færre syklister
gjennom friområdet og dermed redusere eventuelle konflikter mot naturlivet i Sørmarka.
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§9 Føre-var prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.»
Det er utarbeidet en YM-plan med oversikt over behovet for tilleggsutredninger i
byggeplanfasen for at tiltaket skal gjennomføres uten negative effekter på naturmangfoldet.
Her beskrives blant annet tiltak som ivaretar hensynet til vannkvalitet i bekker og dammer,
minst mulig inngrep i naturlig vegetasjon, revegetering med lokale arter, og etablering av en
rigg og marksikringsplan for å ivareta naturtyper.

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.»
Det er ikke kjent at det er annen planlagt utbygging innen området som kan påvirke
økosystemet negativt

§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»
Statens vegvesen vil som tiltakshaver bære kostnadene hvis det kommer pålegg om
utbedring eller avbøtende tiltak som forårsakes av tiltaket.

§12 Prinsippet om miljøforsvarlig teknikker, driftsmetoder og lokalisering.
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater».
Konsekvenser for naturmangfold i anleggsperioden
Det er utarbeidet YM-plan som vedlegg til reguleringsplanen (vedlegg 4). Denne beskriver
hvilke utredninger som må gjøres i senere planfaser, og vil stille krav til avbøtende tiltak for
omgivelsene i anleggs- og driftsfasen. Spesielt fokus må rettes mot fare for forurensing til
vann og grunn, og forbyggende tiltak mot dette. I byggeplanfasen skal det utarbeides en
rigg- og marksikringsplan som vil vise hensynssoner til viktige naturtyper slik at inngrepene
i anleggsfasen vil minimeres.
Ved alle områder som skal reetableres som grøntområder, skog eller dyrkbare arealer etter
anleggsperioden, må matjorda tas bort og mellomlagres før man kjører på områdene med
tunge maskiner. Dette for å beholde kvaliteten jorda har i dag, og ikke ødelegge eller
forringe den. Der man ønsker naturlig revegetering er dette for også å bevare matjordlaget
med tilgjengelige frø i, som spirer ved egen hjelp. Dette gjelder riggområdene i Sørmarka og
Sørmarkkroken. Mellomlagring av masser etter prinsipp om naturlig revegetering er noe mer
plasskrevende enn mellomlagring av øvrig matjord. Prinsipper for dette er vist i vedlegg til
YM-planen.
Matjord anses som forurensede masser pga. mye aggressivt ugress og skal ikke blandes
med jord for naturlig revegetering. Rigg- og marksikringsplanen skal vise en oversikt over
hvilke områder med jord som hører sammen for å unngå sammenblanding. Det er ønskelig
at mellomlagring av masser skjer innenfor prosjektområdet, men noe fjernlagring må
antakelig påregnes.
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8.10 Kulturminner og kulturmiljø
Rogaland fylkeskommune har gjennomført en befaring av planområde, 24.4.2014, der det
ikke ble avdekket behov for ytterligere arkeologisk registreringer. Etter varsel om utvidet
planområde, 7.1.2015, vil det være behov for ny befaring av området tilknyttet Sørmarka.
Det er ingen kjente kulturminner eller miljø fra forhistorisk tid og nyere tid som blir direkte
berørt av Sykkelstamvegen.

8.11 Naturressurser
Tunnelen begrenser både arealbeslag og påvirkning for dette temaet noe. Det samlede
arealbeslaget av skog er lite, og dette har ingen stor ressursmessig betydning. Dyrket jord
går ikke tapt.
Planområdet er vurdert å ha liten verdi med hensyn til naturresurser. Konsekvensene av
tiltaket er vurdert å gi ubetydelig til liten negativ konsekvens
Konsekvenser i anleggsperioden
Ca. 8,5 daa av jordbruksarealet like nord for Sørmarkaskråningen er avsatt til midlertidig
tunnelriggområde. Dette arealet er avsatt i samråd med Stavanger kommune for å minimere
inngrepet i kommunens idrettsarealer (iht. gjeldende- og framtidig kommuneplan).
Jordbruksarealet er avsatt til friområde i reguleringsplan
Dersom Sykkelstamvegen etableres før kommunen bygger ut idrettsanlegg her, kan det bli
aktuelt og heller benytte dette arealet til tunnelrigg.

8.12 YM-plan og miljøoppfølging
Det er utarbeidet en Ytre-miljøplan (YM-plan) for reguleringsplanen. YM-planen er skrevet
på basis av kommunedelplanen og utført konsekvensutredning. På dette nivået er
målsettingen å sette fokus på de viktige miljømessige problemstillingene i prosjektet, slik at
det blir tatt nødvendige miljøhensyn i videre arbeid. YM-planen vil bli mer detaljert i senere
faser av prosjektet og vil da danne grunnlaget for beskrivelse i anbudsfasen samt som et
viktig styringsdokument i byggefasen. Tiltak som skal utføres av entreprenør skal
innarbeides i anbudsgrunnlaget.
Krav om utarbeidelse av YM-plan følger Statens vegvesens Håndbok 151.
8.12.1 Miljøutfordringer


Begrense arealinngrep i naturområder med naturlig vegetasjon, særlig på
Auglendshøyden og Sørmarkaområdet, og vegetasjonen langs E39 så langt som
mulig. Det er lite naturområder i områdene i nærheten av planområdet og det er
derfor viktig å ta vare på det som er av naturlig vegetasjon, samt revegetere i
etterkant. Tunnelriggområdet ligger tett opptil gammel lauvskog med lokal verdi.
Naturtypen skal merkes av på mark- og riggsikringsplan.



Hindre spredning av forurensning ved utslipp av anleggsvann og tunnelvann i
anleggsfasen.



Tunnelmassene inneholder sannsynligvis arsen og må deponeres på områder der
samme type fyllitt naturlig finnes i grunnen.



Begrense mest mulig utslipp av støv og forurenset luft fra driving av tunnel og annet
diverse anleggsarbeid i anleggsfasen.



Begrense støy og vibrasjoner i forbindelse med sprengning av tunnel og generell
anleggsstøy for beboere i anleggsfasen.
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Hindre spredning av forurensning ved graving i masser med mistanke om
forurensning, for eksempel ved Sørmarka arena.



Hindre spredning av fremmede skadelige arter.

8.12.2 Miljøfaglige kvalitetskrav
Det er gitt målsetninger og miljøfaglige kvalitetskrav til de ulike temaene som omhandles i
YM-planen. Målsetningene er delvis hentet fra konsekvensutredning av prosjektet, men det
er gjort noen mindre endringer tilpasset plannivået. Relevante forskrifter og andre
styringsdokumenter vil også legge føringer på de ulike tema.
Detaljerte tiltak for anleggsfasen skal innarbeides i tiltaks- og beredskapsplaner som
entreprenøren utarbeider. Føringer for entreprenøren skal innarbeides i rigg- og
marksikringsplaner som utarbeides av byggherren.
I tillegg til å beskrive situasjonen innenfor hvert tema, setter YM-planen mål og forslag til
konkrete tiltak. YM-planen omtaler følgende tema:


Støy og vibrasjoner



Luftforurensning



Forurensning til vann og grunn



Landbruk/naturressurser



Landskap



Nærmiljø og friluftsliv



Naturmiljø



Kulturmiljø



Materialvalg og avfallshåndtering

8.12.3 Behov for ytterligere prosjekteringsgrunnlag


Vurdere behovet for miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeide tiltaksplan for
håndtering av forurensede masser. Det anbefales at det utføres stikkprøvetaking av
masser i støyvoller og i veggrunn som skal graves i for å avklare om det finnes
forurensning langs E39. Tiltaksplan må godkjennes av kommunen før gravearbeider
skal utføres i masser der det er mistanke om forurenset grunn.



Det må vurderes om anleggsvann og tunnelvann fra tunnelen igjennom
Auglendshøyden skal slippes på kommunalt nett eller til resipient. Dette må søkes
om. Det kan bli stilt krav og vilkår til rensing av vannet mm. Ved behov for rensning,
må det settes av plass i riggområdet til renseanlegg.



Fagkyndig besiktelse av eksisterende E39 tunnelløp igjennom Auglendshøyden før
oppstart av sprengningsarbeider. Vurdere behov for besiktigelse av høyspentledning
som går over Auglendshøyden, samt bygninger i nærområdet.



Det er ikke tatt stilling til hvor sprengsteinsmassene fra tunnelen skal deponeres,
annet enn at massene må deponeres på område der samme type fyllitt finnes naturlig
i grunnen.
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8.13 Gjennomføring – prosjektering og bygging
Det videre arbeidet
Arbeidet med Sykkelstamvegen delstrekning Schancheholen – Sørmarka er nå i
reguleringsplanfasen. Når reguleringsplanen vedtas, kan prosjekteringsarbeidet starte
forutsatt at prosjektet har fått tildelt nødvendige midler.
Selv om Sykkelstamvegen blir et prioritert prosjekt i ny Bypakke for Nord-Jæren er det ikke,
på det nåværende tidspunktet, avklart når bygging av Sykkelstamvegen starter. Det er heller
ikke avklart hvor lenge byggearbeidet skal pågå, eller hvor arbeidet skal starte. Slike
spørsmål vil måtte avklares i det videre arbeidet.

Utarbeidelse av tekniske planer
Som en del av det videre arbeidet skal det utarbeides en rekke tekniske planer og
dokumenter. Disse inkluderer


Tekniske byggeplan



Skilt og belysningsplan



Beplantningsplan



Rigg- og marksikringsplan



Trafikkavviklingsplan



Ytre miljøplan



Kvalitetssikringsplan



Trafikksikkerhetsrevisjon



Planer for håndtering av overskuddsmasse, forurenset grunn osv.



Anslag

Før byggearbeidet starter skal disse planer og dokumenter godkjennes av de relevante
myndighetene.

Rigg – og anleggsområder
På plankartet er det foreslått rigg- og anleggsområder, f.eks ved SIF-banene og nord for
Auglendshøyden. Disse områder er nødvendig for å sikre tilstrekkelig adkomst og areal til
anleggsvirksomheter i byggeperioden. Disse områder kan brukes til f.eks. kjøreatkomst for
anleggskjøretøy, etablering av midlertidig parkering for beboere, eller gang- og sykkelveger,
oppbevaring av masse og maskiner, plassering av midlertidige konstruksjoner o.l. Bruk av
rigg- og anleggsområder avklares i rigg- og marksikringsplaner.
Når anleggsarbeidet er ferdig skal disse områder settes i stand etter avtale med berørte
grunneiere, og så vil rigg- og anleggsområder fjernes fra plankartet. Dette er sikret gjennom
bestemmelsene, § 8.1.

Anleggsperioden
Det vil være sannsynlig at selve byggearbeidet deles opp i hensiktsmessige deletapper. En
slik organisering vil avklares gjennom prosjekteringsarbeidet (faseplaner)
I anleggsfasen har byggherren ansvar for å sikre at arbeidet gjennomføres i henhold til
gjelder retningslinjer og krav (gjelder f.eks. støyforhold og arbeidstid). Samtidig har
byggherren ansvar for sikre både arbeidere og andres sikkerhet, f.eks. beboerne og andre
trafikanter. Det skal utarbeides en trafikkavviklingsplan for hver del av prosjektet. Denne
planen skal viser hvordan eksisterende transportbehov kan løses og sikres, inkludert sikring
av atkomst og parkeringsplasser til boenheter, alternative midlertidige løsninger for gangog sykkel osv.
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Det forutsettes at dagens vegnett vil kunne holdes åpent for det meste, men noen
stenginger kan være aktuelt. Ved en lengre stenging, må alternative løsninger vurderes.

Grunnerverv
Grunnervervsprosessen mot berørte grunneiere starter ikke før endelig vedtak av
reguleringsplanen. Når prosjekteringsarbeidet igangsettes, blir de som må avstå grunn
(permanent eller midlertidig) kontaktet direkte av eiendomsseksjonen i Statens vegvesen.
Grunneiere har rett til kompensasjon etter gjeldende bestemmelser.
For en nærmere beskrivelse av konsekvensene for enkelte eiendommer, se kapittel 8.4 og
W-tegninger i tegningshefte (vedlegg 1).
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8.14 Andre konsekvenser og vurderinger
8.14.1 Overvannshåntering – Vann og avløp
I forhold til overvann er det sett på hvor anlegget krysser eksisterende VA ledninger, vurdert
konflikter med eksisterende VA kummer, og foreslått nytt system for oppsamling og
drenering av overvann langs Sykkelstamvegen.
Et viktig konfliktpunkt er DN 1000 fellesledning som krysser/ligger langs hovedtraséen ved
Sørmarka Arena (fra ca. profil 1470 til 1540). Denne strekningen og tilhørende kummer må
legges om utenfor traséen, mest sannsynlig på østsiden av Sykkelstamvegen.
I forhold til tunnel er det foreslått lukket overvannssystem med drensledning og eget system
for oppsamling av vaskevann. Det skal etableres oppsamlingskum for vaskevann.
GH-tegninger i tegningshefte (vedlegg 1) viser skissert løsning for overvannshåndtering.
8.14.2 Nærhet til hovedvannledning (VL1200) i Sørmarka
Anleggsadkomst til Sykkelstamvegen på sørsiden av Auglendshøyden tunnel er lagt over
hovedvannledning Tjensvoll - Langevatn, som ligger i Sørmarka, ledningen er eid av IVAR.
Adkomsten er lagt her for å benytte samme adkomst som allerede er regulert i delstrekning
Sørmarka – Smeaheia. Selve Sykkelstamvegen ligger i god avstand til hovedvannledningen,
ca. 70 m.
Under anleggsarbeidet kan det være en potensiell konflikt med hovedvannledningen. IVAR
må tas med på råd i byggefasen. Krav til rystelser og kontroll av dette, samt fylling av
masser over vannledning, må godkjennes av IVAR. Dette tas med i reguleringsplanens
bestemmelser som rekkefølgekrav.

Figur 8-25 Anleggsadkomst på sørsiden av Auglendstunnelen er lagt over hovedvannledningen (hensynssone
H140_)
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8.14.3 Nærhet til høgspentlinje gjennom Sørmarka
Foreslått tunnelriggområde ligger under høyspentlinjene på nordsiden av Auglendshøyden.
Store deler av arealet er regulert til faresone iht. forslag i ny kommuneplan.
Anleggsvirksomheten vil måtte ta høyde for de begrensinger som gjelder for arbeid og
opphold under høyspentlinjene.
Det er lagt en bestemmelse til faresonen om at lagring av sprengstoff og varig oppholdsrom
ikke tillates innenfor faresonen. Videre henvises det til § 6-4 i Forskrift om elektriske
forsyningsanlegg, som beskriver avstand fra høyspentlinje til bygninger og lagerplasser.

Figur 8-26 Tunnelriggområdet ved Sørmarka ligger under trasé for 132 kW høyspentlinjer.

8.14.4 Konsekvenser ved en eventuell utvidelse av motorvegen
Det er utarbeidet en rapport for å belyse konsekvenser Sykkelstamvegen vil kunne gi for en
ev. utvidelse av E39 (Multiconsult, 2014/vedlegg 5).
Tverrsnittet er smalt langs store deler av strekningen, men rapporten viser at motorvegen
kan utvides til 6 felt dersom det brukes rekkverk som sikring ved bruer, murer og
støyskjermer som ligger innenfor sikkerhetssonen til motorvegen.
Rapporten viser to punkter langs den foreslåtte traseen for Sykkelstamvegen som vil kunne
komme i konflikt med en eventuell utvidelse av motorvegen til 6 felt med H9 standard. Dette
er punkter hvor traseen kommer i konflikt med avgrensningslinjen fra forstudien utført av
Statens vegvesen. Men ved å etablere kjøresterkt rekkverk som krever mindre arbeidsrom så
vil motorvegen kunne utvides til 6 felt med 3 m skulder, i samsvar med H9 standard.
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Dersom motorvegen utvides med H7 standard vil konflikten mellom fremtidig E39 og
Sykkelstamvegen være mindre enn beskrevet i rapporten.
Ved ev. utvidelse av motorvegen, skal trafikken på Sykkelstamvegen kunne opprettholdes
med tilnærmet kvalitet når det gjelder sikkerhet, framkommelighet og trygghet.

Figur 8-27 Konfliktpunkt ved SIF stadion.

Figur 8-28 Løsning med støyskjerm og kjøresterkt rekkverk gjør at Sykkelstamvegen ikke kommer i konflikt med en
utvidelse av E39 med H9 standard.
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Figur 8-29 Konfliktpunkt ved Sørmarkveien bru.

Figur 8-30 Snittet viser hvordan Sykkelstamvegen er planlagt under Sørmarkveien bru. Ved bruk av rekkverk (W3
eller bedre med arbeidsbredde <1,0 m) er det plass til utvidelse av E39 uten at bruen påvirkes.
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