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Formingsveilederen er utviklet i forbindelse med reguleringsplanen for Sykkelstamvegen, 
delstrekning Schancheholen – Sørmarka. Formingsveilederen tar for seg overordnede 
prinsipper som gjelder for hele strekningen fra Schancheholen til Oalsgata og prinsipper 
som er spesifikke for delstrekningen Schancheholen - Sørmarka.

Regjeringen vil løfte arkitekturen og hverdagslandskapet i forbindelse med arbeidet om 
et bærekraftig samfunn, og har nedfelt politikken sin i Stortingsmelding Nr. 21 (2004-
2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Dette er forankret i Nasjonal 
transportplan 2014-2023. 

Statens vegvesen har videre utformet en strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet – 
en arkitekturstrategi. Arkitektur har en egenverdi, men er også et virkemiddel for å skape 
attraktive og funksjonelle/universelt utformede anlegg og omgivelser som gjør at enda 
flere går, sykler og reiser kollektivt i byer og tettsteder.

Denne formingsveilederen skal bidra til å skape god kvalitet og sikre helhetlig utforming 
for det visuelle miljøet langs Sykkelstamvegen, sett fra vegen og omgivelsene. Det gis 
prinsipper for vegens tilpasninger til landskapet med tilhørende konstruksjoner. Temaet 
reiseopplevelse er behandlet på overordnet nivå.

Formingsveilederen er utarbeidet av Multiconsult AS og Statens vegvesen region vest. 

Karen Hatleskog Zeiner, Espen Eek, Gina Skogen, Arne Øvstebø, Ellen Skartveit, Anette 
Flesjø, Åsta Midtbø, Susanne Sandelius, Anne Siri Lingaas og Matthias Hundt har vært 
medvirkende fra Multiconsult.

Siri Warland, Siw Øie Norheim, Franka Häussler, Matthew Millington og Jan Geir Fjogstad 
har vært medvirkende fra Statens vegvesen.

Forord
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Nord-Jæren er en ekspansiv region som står ovenfor store trafikale utfordringer. Ny 
sykkeltrasé – sykkelstamveg - mellom Stavanger og Sandnes via næringsområdet Forus 
er et av tiltakene for å redusere biltrafikken. Det er en målsetning i regionen å overføre 
arbeidsreiser fra personbil til sykkel. Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes er 
den første ekspressvegen for sykkel som er bygget her i landet og et pilotprosjekt i norsk 
sammenheng. 

Formålet med formingsveilederen er å utdype prosjektets ambisjonsnivå med hensyn 
til utforming, samt legge føringer for landskapsutforming, kunstnerisk utsmykning, 
belysningskonsept og konstruksjoner. Helhetlig utforming og fremheving av særegne 
konstruksjoner er viktig for å skape et visuelt vellykket anlegg.

Formingsveilederen er delt inn i fire hoveddeler: Grunnprinsipper, Forming, Konstruksjoner 
og utstyr og Delstrekning: Schancheholen - Sørmarka. De tre første kapitlene omhandler 
hovedgrep og prinsipper som gjelder for hele strekningen. Det siste kapittelet omhandler 
landskapsanalyse og formgivningsgrep som er spesifikke for delstrekningen. 

Innledning
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Madlaveien–Schancheholen
Schancheholen–Sørmarka
Sørmarka–Smeaheia
Smeaheia–Oalsgata
PåkoblingspunktPPP

Sykkelstamvegen - et pilotprosjekt

Statens vegvesen arbeider med reguleringsplaner for en effektiv og trafikksikker 
veg for syklister mellom Stavanger, Forus og Sandnes. Målet med prosjektet er 
å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel i en ekspansiv region med store 
trafikale utfordringer. Prosjektet er det første av sitt slag i Norge og er i så måte 
et pionerprosjekt. 

Sykkelstamvegen går fra Madlaveien i Stavanger, gjennom tunnel under 
Auglendshøyden og til Smeaheia i Sandnes, hvor den kobler seg på 
Oalsgata. Traséen er for det meste lagt langs E39 og er forbeholdt syklister. 
Sykkelstamvegen har en bredde på 4,5 m og er fysisk adskilt fra omgivelsene. 
Adkomst til Sykkelstamvegen skjer via utvalgte påkoblingspunkt langs traséen. 

Traséen er på 13 km og er delt inn i fire delstrekninger. Madlaveien – 
Schancheholen i Stavanger kommune er en del av Eiganestunnelprosjektet. 
Reguleringsplanen er vedtatt og bygging startet. Reguleringsplanen for 
delstrekningen Schancheholen – Sørmarka skal til førstegangsbehandling våren 
2015. Reguleringsplanene for Sørmarka – Forus i Stavanger kommune og Forus 
– Smeaheia i Sandnes kommune ble vedtatt rundt årsskiftet 2014/2015. Sør og 
nord for Refsnesvegen er en strekning på ca. 600 meter påbegynt i forbindelse 

med Forus næringspark. Delstrekningen Smeaheia – Oalsgata i Sandnes 
kommune planlegges på et senere tidspunkt.  

I utformingen av formingsveilederen er det lagt vekt på å skape en helhetlig 
strekning med en identitet som understreker Sykkelstamvegen som 
pionerprosjekt. Samtidig er enkelte delstrekninger påbegynt før ferdigstilling av 
formingsveilederen og vil derfor avvike noe fra retningslinjene i veilederen. Dette 
sees ikke nødvendigvis på som noe negativt, men som en del av historikken i 
prosjektet. 



Grunnprinsipper

Kapittelet Grunnprinsipper omhandler overordnede prinsipper som ligger til grunn 
for utformingen av Sykkelstamvegen. Sykkelstamvegen er et pilotprosjekt som 
skal få  en særegen identitet som bidrar til å løfte sykkelen som transportmiddel.
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Visjon - Den grønne snarvegen

‘...Marianne har levert de to minste i barnehagen og 
klokka er ti på åtte. Hun tar på hjelmen og sykler mot 
jobben. Snart er hun på Sykkelstamvegen og nyter å 

kjenne vinden i ansiktet. Et kjapt blikk på klokka viser 
fem på, bare ti minutter på sykkelen nå, så er hun 

fremme. Hun kaster et blikk på E39 - biler i kø. Er det 
ikke Jon fra kontoret i Volvoen der? Hun vinker. Jeg er 

nok fremme før deg, tenker hun, og trår på...’ 

Hovedmålet for Sykkelstamvegen er å få en overføring av arbeidsreiser fra personbil 
til sykkel. Dette er miljøvennlig samtidig som man oppnår en betydelig helsegevinst 
for den enkelte reisende. Sykkelstamvegen er et pionerprosjekt i norsk sammenheng, 
og utformingen av anlegget skal reflektere denne posisjonen. 

«Den grønne snarvegen» signaliserer at Sykkelstamvegen er miljøgunstig for 
individ og samfunn og motiverer til en helhetlig grønn tankegang i planlegging 
og prosjektering. Man skal løfte sykkelen som transportmiddel og bidra til positiv 
omdømmebygging.  I dette ligger dessuten en målsetting om å benytte kortreiste 
og bæredyktige materialer fra lokale leverandører. 

Sykkelstamvegen er den raskeste vegen til Forus fra Stavanger og Sandnes, i tillegg til 
at store deler av strekningen går gjennom grønne omgivelser. Visjonen innebærer at 
Sykkelstamvegen skal være en effektiv og attraktiv snarveg.  Den grønne snarvegen 
har en helhetlig og gjennomgående utforming som gir rom for opplevelser langs 
vegen. Den er attraktiv, har en tydelig identitet og fremstår som et reelt alternativ 
til bilen.
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Identitet

Sykkelstamvegens identitet er strekningens egenart – egenskapene som gjør 
at man vil kjenne igjen Sykkelstamvegen som den grønne snarvegen. Den 
grønne snarvegen skal være snar, grønn, lys og moderne - disse fire stikkordene  
underbygger den videre utformingen. 

Sykkelstamvegen er den raskeste vegen til Forus fra Stavanger og Sandnes. Snar 
henviser til en effektiv strekning som har gode stigningsforhold, er lesbar og har 
tydelige påkoblinger. 

Det grønne henspiller på miljøriktige løsninger, som holdbare og bestandige 
materialer og energisparende belysning. Strekningen skal ha en grønn identitet 
i egenskap av å være et miljøvennlig alternativ samtidig som opplevelser av 
vegetasjon og landskap - «det grønne» - vektlegges. 

God belysning er viktig for lesbarheten og for å oppnå en trygg og oversiktlig 
strekning. Belysning benyttes også som et identitetsskapende element og til å 
skape en sammenhengende strekning. Særegne lysmaster benyttes langs hele 
strekningen og danner en visuell sammenheng. 

Strekningen skal ha en moderne fremtoning. Sykkelstamvegens elementer skal 
være av høy arkitektonisk kvalitet og ha et urbant uttrykk.

Strekningen går gjennom ulike typer landskap. Utformingen skal tilpasses 
lokaliteten og landskapet, samtidig som den skal ha sin egen distinkte karakter. 
Sykkelstamvegen skal forme en gjenkjennbar, helhetlig og variert strekning 
gjennom ulike typer landskap. Det legges stor vekt på reiseopplevelse langs 
traseen, så vel i form av landskapsopplevelser som arkitektoniske og kunstneriske 
opplevelser. 

Virkemidler

Det finnes ulike virkemidler for å oppnå en helhetlig og gjenkjennbar strekning. 
Det skilles mellom strekningens horisontale og vertikale flater. 

Dekket utgjør strekningens horisontale flater. Dekket kan benyttes til å skape 
identitet og som informasjonsbærer, eksempelvis ved bruk av farge i påkoblingene. 
Bildet under er fra en sykkelveg i Belem i Lisboa hvor man ved hjelp av grafiske 
virkemidler i dekket har skapt en tydelig identitet.

Med vertikale flater menes blant annet støyskjermer, skjæringer, underganger, 
rekkverk, belysning og skilter. En helhetlig og sterk identitet skapes ved hjelp av 
en kombinasjon av helhetlige, gjennomgående elementer samt landemerker og 
opplevelsespunkt undervegs. 
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Reiseopplevelse

Sykkelstamvegen tilrettelegges kun for syklister. Hovedbrukergruppen av 
Sykkelstamvegen vil være jobbreisende som benytter strekningen til og fra jobb, 
morgen og ettermiddag. Strekningen vil dessuten bli benyttet av fritidsreisende 
og nye brukere / “av-og -til-brukere”. Dette er grupper med ulike behov. 
Jobbreisende har generelt høy fart og kjenner strekningen godt. Fritidsreisende 
har i større grad behov for å orientere seg og har som regel bedre tid. Utformingen 
av Sykkelstamvegen skal være tilfredsstillende for alle syklister.

I tillegg til brukeropplevelse er opplevelsen av Sykkelstamvegen sett fra 
omgivelsene og motorvegen viktig. Sykkelstamvegen skal ha en utforming 
som bidrar positivt til omgivelsene, samtidig som den skal bidra til positiv 
omdømmebygging. Sett fra motorvegen er dette spesielt viktig da den sender et 
signal til bilister som står i kø morgen og ettermiddag.

Kriterier for en positiv reiseopplevelse

For at reiseopplevelsen skal være meget god, viser håndbok V712 til en del 
kriterier som bør være oppfylt for kjørende. Kriteriene legger vekt på det visuelle. 
Disse er direkte overført til syklister. Sansene for inntrykk av duft, støy, vær og vind 
får en sterkere betydning for syklister enn bilister, men er ikke tillagt stor vekt i 
vurderingene. Tema  om forurensing skal være omtalt i Ytre miljøplan. 

Kriterier for meget god visuell reiseopplevelse:

- Vegens linjeføring skal gi trafikanten en god opplevelse av vegens omgivelser, 
og den skal være tilpasset både trafikant og landskap.

- Sekvensene skal ha god opplevelseskvalitet. Reisens sekvenser bør ha 
omgivelser som er lette å lese og som samtidig gir god stimulans.

- Reisen skal inneholde et tilstrekkelig antall referansepunkter som skal fungere 
som orienteringspunkter og høydepunkter, og skape en forventning.
- Reisen skal ha en rytme. Rytmeforløp defineres som avstanden mellom ulike 

opplevelsesinntrykk. Rytmen vurderes mellom sekvenser og referansepunkter 
i hovedsekvensen. Det bør være gode overganger mellom disse. Det optimale 
rytmeforløpet vil ha en tidsramme på 3-8 minutter, dvs. 1250 – 3300 m med en 
fart på 25 km/t.

- Reisen skal ha god veksling og variasjon mellom ulike sekvenser. Sekvenser 
er områder med visse fellestrekk. Disse kan være karakterisert ved åpenhet, 
karaktertrekk ved landskapet og lignende.

- Den reisende skal kunne oppleve landskapets særpreg eller spesielle 
karaktertrekk.

Mennesket må se en utsikt i 5 sekunder for å danne seg et klart inntrykk av 
motivet. Det tilsvarer en strekning på 35m i 25 km/t (eller 48 m i 35 km/t). 

Kort oppsummert vurderes reiseopplevelsen ut fra en sammenheng mellom 
linjeføring, romlighet og utsikt, opplevelseskvaliteter, variasjon og rytme.
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Sykkelstamvegen planlegges med bredde  på minimum 4,5 m (0,25 m skuldre  og 
4,0 m kjørebane med fast dekke) 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 
- maksimal stigning på 7 % for lengde 35 - 100 m 
- maksimal stigning på 8 % for lengde 3 - 35 m 
- horisontalkurvatur skal være minimum 40 m 
- asfalt skal være jevn og uten skjøter

Sykkelstamvegen skal oppmerkes med gul midtstripe og hvite kantlinjer. 
Linjeføringen skal ivareta god sikt. Siktkrav i påkoplingspunkt/kryss er iht. 
kommunedelplanen satt til 6 x 50 meter, og stoppsikt skal være 35-50 m avhengig 
av stigning (iht. høringsutgaven av håndbok 017, 2012). Ny sykkelhåndbok, V122 
(2013), gir imidlertid siktkrav på 8 x 50 meter. Dette kravet legges til grunn for 
videre planlegging og er innarbeidet i planen for delstrekning Schancheholen 
- Sørmarka. 

Sykkelvegstandard

SykkelvegSkulder Skulder
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Universell utforming

Sykkelstamvegen skal være tilgjengelig for alle typer syklister. God 
fremkommelighet på sykkel og de valg som er tatt for bredde legger opp til at 
utformingen av Sykkelstamvegen i seg selv tar hensyn til universell utforming. I 
tillegg stilles det krav til ivaretakelse av utsatte grupper, dette kan eksempelvis 
være allergikere eller syklister med nedsatt syn.

For å skape gode løsninger er det viktig at prinsippene for universell utforming 
integreres på et tidlig tidspunkt og ivaretas i alle ledd i planlegging, bygging, drift 
og vedlikehold, i henhold til Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater 
(Vegdirektoratet 2011). 

Orientering

Sykkelstamvegen og områder i tilknytning til denne bør formes med en god 
lesbarhet og logisk romforløp som legger til rette for god orienteringsevne. 
Orientering bør styrkes ytterligere i påkoblingspunkt ved hjelp av klar fargebruk 
og økt belysningsnivå. Belysning kan dessuten brukes som orienteringselement. 
Lyspunkter i en rekke kan gi informasjon om form og forløp på vegen. Det er 
derfor viktig å unngå at formen som belysningspunktene danner blir villedende. 
Sykkelstamvegen må skilles fra andre formål, det må tydelig fremkomme at 
anlegget kun er ment for syklister. 

Trygghetsfølelse

Følelse av utrygghet er en barriere som hindrer mange i å bevege seg fritt i det 
offentlige rom, spesielt på kveldstid.  Mennesker føler seg generelt mer utrygge 
i avsidesliggende omgivelser. Utformingen av de fysiske omgivelser er også et 
viktig aspekt - attraktive omgivelser som bærer preg av å være godt vedlikeholdt 
oppleves ofte som trygge. Høyt fokus på estetikk har derfor en verdi i seg selv.
Aspekter som kan forårsake utrygghet inkluderer:
 -Dårlig sikt
 -Manglende/ utydelig informasjon
 -Mangelfull belysning
 -Dårlig vedlikehold

Fire designprinsipper er sentrale for å legge til rette for opplevelse av trygghet, 
nemlig tydelige siktlinjer, god belysning, tydelig informasjon og høyt nivå på 
vedlikehold.

1 Tydelige siktlinjer

Syklistene på Sykkelstamvegen skal kunne se og bli sett. Vegens forløp skal være 
tydelig og man skal unngå å plassere vegetasjon slik at traséen blir uoversiktlig og 
mennesker har mulighet til å skjule seg. Sistnevnte er spesielt aktuell i påkoblinger. 

Det skal legges til rette for god utsikt fra Sykkelstamvegen mot omgivelsene og 
motsatt. Kombinasjoner av støyskjerm på en side og høye skjæringer på motsatt 
side er spesielt uheldig.

2 God belysning

God belysning øker potensialet for «positiv overvåkning» og man skal unngå 
«mørke hull» langs traseen. Belysning kan dessuten benyttes til å understreke 
vegens forløp og lokalisering av påkoblinger. 

3 Tydelig informasjon

Mangelfull og tvetydig informasjon langs strekningen kan skape usikkerhet. 
Skilting skal være enkel og oversiktlig. Informasjonen langs strekningen kan ha 
flere lag så vel i det horisontale som det vertikale planet. 

 4 Høyt nivå på vedlikehold

For at Sykkelstamvegen skal gi inntrykk av å være ivaretatt er det viktig å ha et 
høyt nivå på vedlikehold. Det skal benyttes vedlikeholdsvennlige materialer og 
vegutstyr skal være enkelt å bytte ut ved skade.

Miljø, astma og allergi 

Allergifremkallende planter bør unngås i parklignende områder, mens det kan 
tillates moderat bruk ved tilbakeføring av naturområder der dette fantes i vill 
tilstand. Det vil si at det ved tilbakeføring  til noenlunde naturlikt område i Sørmarka 
kan tillates. De vanligste allergifremkallende trær er or, hassel og bjørk. Timotei og 
hundegress er allergifremkallende gressarter.
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kunstverkene bør det også være mindre punktvise kunstverk langs traséen som 
skaper stimuli for den reisende. Forslag til slike steder er vist på kartet på side 17. 
De større kunstverkene kan gjerne være et samarbeid med NuArt, mens de små 
kunstverkene kan utformes av lokale kunstnere.

NuArt er en internasjonal festival som har blitt arrangert i Stavanger siden 2001. 
Festivalen fokuserer på gatekunst og er en av verdens mest anerkjente festivaler 
innenfor denne sjangeren. Det som menes med gatekunst er ulike typer ikke-
kommersiell billedkunst som er oppført i det offentlige rom, oftest anonymt på 
husfasader og andre steder i bymiljøer, for eksempel som grafitti, sjablongmalerier 
eller fortaustegninger utført av amatørkunstnere. 

Gatekunst er en kunstform som er velegnet til å utsmykke store flater langs 
Sykkelstamvegen. Et godt kunstnerisk program bestående av langstrakte og 
punktvise elementer vil bidra til en positiv reiseopplevelse og samtidig sette 
Sykkelstamvegen på kartet. 

Kunst i prosjektet

Kunst i vegprosjekter vektlegges oftere enn før. Kunst i underganger, tunneler, på 
bruer og andre offentlige steder langs veg, er et viktig element av den helhetlige 
utformingen av et veganlegg.

Kunst er et effektivt virkemiddel for å skape variasjon og bryte opp monotonien 
på en strekning.  Langs Sykkelstamvegen er det først og fremst næringsområdet 
Forus hvor man ser et behov for å tilføre stimuli i form av kunst. Eksempelvis er en 
større vegg nær Kvadrat kjøpesenter godt egnet for utsmykning over en lengre 
strekning. Dette er en god plass til å fremme kunst da denne veggen er synlig for 
bilister på E39 og syklister på Sykkelstamvegen. 

Opplevelsene langs Sykkelstamvegen vil være i fart på sykkelen. Det er dermed 
viktig at eventuell kunst tilpasses bevegelse og fart, samtidig som kunsten ikke 
tar altfor mye fokus fra syklisten. Kunsten bør for eksempel være langstrakt 
for bedre perspektivisk oppfattelse. Kunstverket kan forandre seg i tetthet og 
oppløsning ut i fra hastigheten og bevegelsen til syklisten. I tillegg til disse større 

NuArt, Ernst Zacharevic Mirror bicycles, Olafur Eliasson
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Den argentinske kunstneren Hyuro laget 
et langstrakt kunstverk på en 271 meter 
lang vegg i København. Kunstverket er 
utformet slik at man ser en bevegelse 
på veggen når man kjører forbi. Kunsten 
er nedtonet i farger og virker ikke for 
prangende for sine omgivelser.
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Madlaveien–Schancheholen
Schancheholen–Sørmarka
Sørmarka–Smeaheia
Smeaheia–Oalsgata
PåkoblingspunktPPP

En slitt trafostasjon står langs turvegen 
i Schancheholen. Denne kan få et 
“ansiktsløft” ved å male en vegg med 
gatekunst eller kle fasaden delvis inn 
på en eller flere sider. Undergangen 
ved Auglends-krysset får lange murer 
som med fordel kan tilføres kunst. 

Undervegs der traséen blir ensformig 
kan en godt tilføye kunst i diverse 
punkter, eksempelvis mellom 
Sørmarka og Forus.

Ved Kvadrat kjøpesenter vil det 
komme en lang murvegg som kan 
utsmykkes med kunst for både 
syklister, gående og bilister.

Eksempel på mulige steder for innslag av kunst





Forming

Kapittelet forming omhandler overordnede formingsgrep som gjelder for hele 
strekningen. Det er utviklet noen hovedgrep som skal ivareta en helhetlig og 
variert strekning. Det fokuseres på grønne opplevelser langs strekningen. 
I bynære og bebygde strøk benyttes beplantning, og i landlige strøk er det 
ønskelig med et mer naturlig landskapsbilde. Påkoblingene er sentrale punkt 
på strekningen og understrekes ved hjelp av en rødoransje farge i dekket og et 

høyt nivå på belysning.. 
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Hovedgrep utforming

Som nevnt innledningsvis er høy arkitektonisk kvalitet og god landskapstilpasning 
viktig for å skape identitet og løfte sykkelen som transportmiddel.

For å skape en helhetlig strekning er det lagt vekt på å definere et antall 
overordnede formgivningsprinsipper som integreres i elementene langs 
strekningen og som bidrar til å bygge opp under en felles identitet. Det 
skilles mellom langsgående elementer og enkeltelementer/punktopplevelser. 
Langsgående elementer inkluderer støyskjermer, rekkverk og murer. Eksempler 
på sistnevnte er påkoblingspunkter, brukonstruksjoner, underganger og 
sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden. De langsgående elementene bør 
være mest mulig standard for hele anlegget. Enkelte elementer kan variere ved 
behov, forutsatt at de er i tråd med de overordnede designprinsippene. 
 

Lesbarhet

Det legges stor vekt på å skape en strekning som er lesbar og logisk å følge. 
I tillegg til midt- og sidestriper og skilting, bidrar utformingen av omgivelsene 
til å forsterke orientering. Påkoblingspunkter markeres visuelt på ulike måter 
og belysning langs vegen og i konstruksjoner danner naturlige ledelinjer. 
Utformingen av anlegget sier dessuten noe om hvor man befinner seg på 
strekningen.

Bevegelse og dynamikk

Fellesnevneren for brukerne av Sykkelstamgvegen er å være i bevegelse. 
Bevegelse og dynamikk er samlende begrep for Sykkelstamvegen og uttrykkes 
gjennom en kurveform som tas opp på ulike måter i støyskjermer, underganger, 
sykkeltunnelen og sykkelbruen langs Helmer Hanssens gate. 

Landskap og omgivelser

Strekningen i Sandnes kommune går stort sett i terrengnivå, men krysser både 
over og under eksisterende veger flere steder. Det blir lite skjerming mot E39, 
så det blir utsikt til begge sider av Sykkelstamvegen. På Stavangersiden, fra 

Schancheholen til Sørmarka, går deler av strekningen i høye fjellskjæringer 
og jordfyllinger. For å dempe inntrykket av lange og/eller høye skjæringer og 
murer vil disse brytes opp med naturstein, kunst på vegger eller klatreplanter. 
Mot E39 vil det gå en mer eller mindre sammenhengende støyskjerm, så utsikten 
blir hovedsakelig mot vest fra Schancheholen til Sørmarka. Opplevelsene for 
syklistene blir her redusert. For å gjøre strekningen mer opplevelsesrik er det 
lagt vekt på god utforming og god kvalitet på materialer i forbindelse med 
konstruksjoner som bruer, underganger, rekkverk, støyskjermer og innslag 
av kunst på vegger og effektfull belysning. Effektbelysningen på bruene og 
i undergang/tunnel endres gradvis og sørger for at strekningen oppleves 
forskjellig fra gang til gang. Påkoblingene får også en egen gjenkjennbar 
utforming i dekke og belysning. På grunn av arealmangel vil det bli bli fjernet 
langt flere trær og planter enn det blir plantet tilbake, og strekningen mister mye 
av det grønne preget. Dette vil merkes best fra Schancheholen mot Sørmarka. 
Det grønne blir erstattet med arkitektonisk utformede konstruksjoner, som 
bruen langs Helmer Hanssens gate. Det skal likevel i størst mulig grad tilstrebes 
beplanting i sidearealer, fra trær til busker, klatreplanter og gress. 

Større grønne innslag vil opprettholdes langs Sørmarka og landbruksmarkene 
ved Jåttå/Grannes. Strekningen mellom Granneskrysset og Solasplitten 
kjennetegnes ved dyrka mark på den ene siden og nærhet til E39 på den andre 
siden. Mellom Kvadrat og Smeaheia går Sykkelstamvegen gjennom nærings- og 
boligbebyggelse.

Sykkelstamvegen kan oppleves som et stort inngrep i omgivelsene for beboere 
langs tiltaket, som langs Helmer Hanssens gate, Lysebuveien/Sørmarkkroken, 
Polarveien og delvis i Smeaheia. Vegetasjon vil være med på å dempe dette 
massive inntrykket, og bør plantes der det er mulig. 
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Reiseopplevelse

Idealet er at reisen skal være en sammenhengende positiv opplevelse for 
syklisten. Reiseopplevelsen bør ha en god rytme og gi den reisende stimulans 
tilpasset fartsnivået. Opplevelseskvaliteten bestemmes av stimulansgrad sett i 
sammenheng med omgivelsenes lesbarhet. Monotone omgivelser vil f.eks. gi lav 
stimulans, men være enkle å lese for trafikanten. 

For Sykkelstamvegen vil konstruksjonene langs E39 bli synlige. De mest 
markerte vil fungere som landemerker, som sykkelbruen langs Helmer Hanssens 
gate, S-bruen over E39 og Y-bruen ved Granneskrysset. Belysningspunkter i 
påkoblingene vil bli spesielle, og kan enkelte steder også oppfattes av bilistene. 
Disse fungerer som milepæler og markører på strekningen.

Belysning som identitetsskaper

Belysning er et effektivt virkemiddel for å skape stemning og variasjon langs 
strekningen. Effektbelysning brukes dessuten til å binde sammen strekningen 
og benyttes på bruer, i underganger og i sykkeltunnelen.
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Vegetasjon

Vegetasjon plantes etter regler og forskrifter med tanke på sikt og avstand fra 
Sykkelstamvegen, og anbefalingene i «Grøntveileder for Region vest» fra Statens 
vegvesen bør følges. Det bør generelt velges robuste planter som krever lite 
vedlikehold.

Ved valg av vegetasjon bør det tas hensyn til ulike omgivelser i de forskjellige 
sekvensene. I næringsområdene kan man benytte en mer kultivert vegetasjon. 
Vintergrønne planter, som eksempelvis rododendron, skaper flotte fargeøyeblikk 
i blomstringen, er en grønn skjerm hele året og mister ikke bladene på 
samme måte som løvfellende busker. Dette bør kombineres med planter som 
akkumulerer godt luftforurensing, se eget avsnitt. Der det er landlige omgivelser 
langs Sykkelstamvegen kan det benyttes stedegen og mer naturlik vegetasjon.

For å få et best mulig resultat når det gjelder vegetasjon er det viktig at 
etablering av vegetasjon skjer så snart jord er lagt ut i anleggsperioden. Planting 
bør helst skje på våren, og ikke senere enn oktober. Slik oppnås en raskest mulig 
tilgroing og faren for erosjon reduseres. All terrengbehandling bør være ferdig 
før anlegget åpner.

Naturlig revegetering av skogbunnen i den gamle bjørkeskogen i Sørmarka skal 
gjennomføres etter metode fra Statens vegvesen Region nord, ved Elisabeth 
Kongsbakk. Dette skal inngå i rigg- og marksikringsplanen for å sikre nødvendige 
arealer til midlertidige deponiområder for jordrankene.

Rognspirea Alperips Rododenron Eføy

På mineralrik undergrunnsjord anbefales følgende jordtykkelser: 
  - Grasareal - min. 10 cm. 
  - Buskfelt -  min. 40 cm 
  - Trær - min. 70 cm.

Busker

En blanding av busker med ulike høstfarger gir et fint fargespill som vil friske 
opp langs sykkeltraséen. Innslag av vintergrønne planter gir farge hele året, og 
skaper mindre problemer som glatt asfalt grunnet løv. Vintergrønn eføy bør 
benyttes som klatreplante der det er for smalt for busker, eller i fjellskjæringer 
som trenger et grønt løft. Støyskjermer bør også dekkes med klatreplanter der 
det er plass. Det skal være en god variasjon av klatreplanter  og åpne felt med 
glassfelt og synlig relieffmønster. Klatreplanter myker opp harde og ensformige 
flater og omgivelser. Nærmest Sykkelstamvegen bør buskene være lave for å 
opprettholde god sikt. En stripe med gress mellom sykkelveg og buskfelt vil 
være nødvendig. Alle busker skal stå minimum 6 m fra E39, målt fra hvitstripen. 

I næringsområder vil innslag av kultiverte planter som vintergrønn rododendron 
eller andre blomstrende planter gi en god fargeeffekt i mai måned. Det anbefales 
sammenhengende felt med samme type med en meter som maksimal høyde. 
Andre eksempler kan være rognspirea, som kan benyttes både i landlige og 
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Eføy

bymessige omgivelser. Denne får fine høstfarger og har en blomsterstand som 
står ut vinteren.

I landlige omgivelser bør det generelt brukes mer naturlike busker, og det bør 
revegeteres så langt det er mulig der vegetasjon fjernes under anleggsarbeidet. 
Landbruksjord skal ikke brukes til revegetering da det er sterkt ugrasbefengt. 

Ved påkoblingspunkt anbefales bruk av sedumdekke der en ikke ønsker høyere 
beplantning.

Vegetasjon skal holdes lav og under 0,5 m i frisiktområder. Rundt 
undergangåpninger er det viktig å begrense høyden på vegetasjonen slik at den 
ikke tar dagslys inne i undergangen. 

Trær

Trær skal bidra til å gi en god opplevelse for de syklende langs Sykkelstamvegen. 
Det anbefales derfor gjennom næringsområdene å etablere sammenhengende 
rekker av trær og tydelige innslag av grønt der det er plass. I de mer landlige 
omgivelsene bør det grønne preget opprettholdes, og trær kan etableres 
gruppevis langs strekningen. Det må velges trær som tåler mye vind for at 
anlegget skal se frodig ut.

I næringsområdene kan det med fordel benyttes trær med urban karakter. 
Agnbøk vil passe godt her og krever lite vedlikehold. Agnbøken har blad som 
sitter under store deler av høsten. Den får heller ikke bær som kan forårsake glatt 
kjørebane for syklistene. 

Andre eksempler er rogn med røde/hvite bær, som er et robust tre. Ved bruk av 
rogn i disse områdene bør det være av en kultivert type for å gi et urbant preg. 

Kultivert rogn kan kreve noe mer vedlikehold på grunn av at de gir mer bær. 
Disse sortene må derfor ikke plasseres rett ved Sykkelstamvegen, men gjerne i 
grupper i områder langs Sykkelstamvegen eller påkoblingspunkter.

Innslag av prydkirsebær med praktfull, intensiv blomstring i mai med en sky av 
rosa blomster, kan benyttes andre steder. Sorten Amanogawa er en søyleform 
som vil kunne plasseres selv der det er begrenset plass uten å komme i konflikt 
med syklistene. 

I landlige omgivelser og boligstrøk bør det brukes løvfellende trær av et mer 
naturlikt utseende. Her kan furu benyttes. Et eksempel på et smalt tre er italiensk 
or. Den har et pyramidisk voksesett og trenger derfor ikke skjæres så mye, og den 
får heller ikke bær. I skog- og jordbrukslandskapet velges trær og busker som til 
sammen former naturlige grupperinger. Det bør velges naturlik vegetasjon som 
krever lite vedlikehold.

Greiner fra trær skal ha en minsteavstand fra Sykkelstamvegen på 2 m ut til 
siden og 3 m i høyden. Trær i en avstand på 2-4 m fra Sykkelstamvegen skal være 
høystammede. Stammehøyden skal være 3 m, og for nyplantede trær stammes 
disse opp gradvis etter hvert som trekronen tåler det.Trær bør plasseres slik at de 
kan vedlikeholdes fra Sykkelstamvegen. Alle trær skal stå minimum 8 m fra E39, 
målt fra hvitstripen på flatt terreng. Ved bruk av voller eller kjøresterkt rekkverk 
kan trærne stå nærmere.

For at Sykkelstamvegen skal være trygg å sykle på må løv og annet som kan gjøre 
dekket glatt holdes rent til enhver tid. Utsatte områder er påkoblingspunkter der 
folk bremser for å svinge av eller i bunn av lengre bakker. 

FuruKultivert form for rogn AgnbøkKirsebær
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Beskyttelse av trær i byggefasen

Spesielt verdifulle og utsatte trær skal sikres med eget gjerde mot skader på 
stamme, greiner og komprimering av rotsonen. Dette gjelder spesielt for 
blodbøken ved Sørmarka Arena, bjørken i Helmer Hanssens gate og de to 
eiketrærne sør for Polarveien, se vedlegg til formingsveilederen.

Nødvendig foryngelsesbeskjæring skal foretas minst ett år i forveien dersom det 
blir inngrep i rotsonen, slik at treet  tåler inngrepet bedre, og ikke utgjør noen 
trafikkfare. Sertifisert trepleier med ETW-sertifikat skal tilkalles for vurdering. 
Trepleieren skal også skjære rene snitt med håndholdt sag av både grener og 
røtter. Røttene skal dekkes til og ikke utsettes for unødvendig uttørking.

Vegetasjon som renser luften

Bioforsk Vest har, sammen med et polsk universitet, forsket på luftforurensing 
og filtrering av partikler på blader til trær og busker. Det viser seg at særlig de 
vintergrønne plantene har god effekt, slik som furu (Pinus sylvestris), barlind 
(Taxus baccata) og eføy (Hedera helix). Av disse er furu i en særstilling. Flere 
løvfellende arter er testet, og av disse kommer blant annet japanskimmia, 
flikkranstopp, syrin ‘Palibi’ og rognspirea best ut. Dette er hentet fra en artikkel 
i International Journal of Phytorediation: «Particulate matter on foliage of 13 
woody spesies: Deposition on surfaces and Phytostabilisation in waxes – a 3–
year study», 2012 og artikkelen «Plant species differences in particulate matter 
accumulation on leaf surfaces», 2012). 

Noen av disse plantene, og særlig furu og eføy, bør benyttes ved planting av ny 
vegetasjon langs Sykkelstamvegen for å gi best mulig luftkvalitet rundt E39. Det 
er ikke mange steder langs Sykkelstamvegen det er plass til furu. Den bør ikke 
stå for nær E39 ettersom den ikke liker direkte saltsprut. 

Kartlegging av eksisterende vegetasjon

Det er foretatt en grov kartlegging av vegetasjon langs strekningen for å 
registrere hvilken type vegetasjon som går tapt langs strekningen. Se vedlegg A 
og B for en kartlegging av henholdsvis vegetasjon langs strekningen Sørmarka 
- Smeaheia og Schancheholen - Sørmarka.

Delstrekning Sørmarka - Smeaheia

Det er ikke observert noen enkeltstående store og flotte trær på strekningen 
av stor verdi. En trerekke av platanlønn i etableringsfasen, i krysset i av- og 
påkjøringsrampen fra E39 ved Posten, går sannsynligvis tapt mellom påkobling 
og Sykkelstamvegen. Randvegetasjon med søylepopler, bjørk og buskfelt i 
voksenfasen mot E39 og som skjerming mot annen trafikk i Granneskrysset vil 
gå tapt til fordel for sykkelbruer. Nyplanting på restarealer er mulig. Ytterkanten 
av buskfelt i Smeaheia og mot noen næringsområder må fjernes, men dette er 
små inngrep som ikke er av særlig betydning. Noe landbruksjord og grasarealer 
går tapt. Det største inngrepet er i Sørmarka, der godt etablert blandingsskog 
av vanlige norske viltvoksende arter som bjørk, rogn, selje og furu fjernes. Noe 
kan tilbakeføres i den ene fyllingen. Busker og trær som er observert generelt på 
strekningnen er vanlige viltvoksende arter som bjørk, furu, gran (plantet), rogn, 
selje og osp. Noe léplanting i form av gran og thuja fjernes på Jåttå. Léplanting 
må reetableres på nytt på den andre siden av Sykkelstamvegen.

Blodbøken ved Sørmarka Arena Bjørken ved Helmer Hanssens gate
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Delstrekning Schancheholen - Sørmarka

Trerekken langs Helmer Hanssens gate og mesteparten av trearealet langs 
Polarveien vil forsvinne, og utgjør det største tapet av trær. Blodbøken ved 
Sørmarka Arena og de to eiketrærne ved friområdet til Polarveien har man klart 
å bevare. En flott bjørk mellom blokkene i Helmer Hanssens gate bør bevares 
dersom det er mulig. Busk- og trevegetasjon mot E39 langs Sørmarkkroken 
forsvinner, og erstattes av støyskjerm. Dette anses ikke som like prekært 
ettersom husene ligger i skogkanten og beboerne fortsatt beholder skogen bak. 

Videre gis en mer utførlig informasjon på markante trær og trerekker som går 
tapt etter utførte registreringer. Jordvollen med trerekkene langs SIF-banen, 
bestående av en rekke av ca. 40 voksne søyleosp på en 8-10 m høyde mot E39 og 
en rekke med like mange høystammede grantrær i 6-8 m høyde mot SIF-banen, 
fungerte tidligere som en buffer mot E39. Disse har blitt fjernet som følge av 
Ryfast-prosjektet og erstattes med en støyskjerm.

Trerekken langs Helmer Hanssens gate utgjør i hovedsak 19 hestekastanjer med 
innslag av platanlønn, med høyde på mellom 9-10 m og 7-8 m helt i sør. 

En stor og flott selje ved gangbruen i Polarveien vil forsvinne. Grøntområdet 
sør i Polarveien blir redusert som følge av Sykkelstamvegen og ny adkomstveg. 
Trærne som skjermer visuelt og tar en del støvpartikler fra vegen fjernes. Noe av 
dette kan plantes tilbake.  

Annen vegetasjon som fungerer godt som buffer mot E39 er en bergknatt med 
buskfuru langs Lysebuveien. 

Vegetasjon og lokalklima

Det blåser en del på Nord-Jæren. Trær og høye busker kan dempe vind og snøfokk 
og lage et bedre lokalklima langs Sykkelstamvegen. Forsterkende vindeffekt,  
som vindtunneler, kan derimot oppstå mellom trange konstruksjoner som 
eksempelvis mellom støyskjerm og høye murer. Det er ikke foretatt simulerte 
vindmålinger langs traséen, men generelt kan man si at man det er lite rom for 
vegetasjon på den bynære strekningen mellom Schancheholen og Sørmarka. 
Her kan de omkringliggende boliger og trær være med på å dempe vinden til 
en viss grad. I Sørmarkaområdet vil omkringliggende skog og nyplantning langs 
Motorvegen dempe noe av vinden. Videre i retning Sandnes er landskapet mer 
åpent og mer vindutsatt. Enkelte steder, som på strekningen fra Diagonalen til 
Solasplitten, bør det plantes rekker med léplanter med trær og eventuelt busker. 
Det bør være åpninger mellom rekkene slik at syklistene får noen gløtt ut over 

markene. Grøntarealet er kun 2 m bredt, og det vil derfor kreve årlig beskjæring 
for å holde sykkelvegrommet åpent. Vollen ut mot motorvegen bør tilplantes 
med lave til mellomhøye busker.

Fremmede arter

Det er ikke foretatt noen registrering av fremmede arter på strekningen 
Sørmarka-Smeaheia, dette må gjøres før anleggsstart. På strekningen Sørmarka 
- Schancheholen er registreringer utført, og funnene omtales i Ytre miljøplan.
Av fremmede plantearter etter Svartelista er det observert tre områder med 
forekomster av disse. Kjempespringfrø er observert på fyllmasser sørvest for 
Sørmarka arena. Parkslirekne er observert i rabatt mellom Sørmarkkroken og 
Sørmarkveien og like ved SIF-banen.  Mer om plassering står i Ytre Miljøplan. 
Plante- og vekstmasser fra slike arealer skal håndteres på en sikker måte, ifølge 
Naturmangfoldloven. Statens vegvesen har en handlingsplan for håndtering av 
fremmede arter. Dette står beskrevet i «Regional handlingsplan mot fremmede 
skadelige arter, Statens vegvesen region vest» fra 2011.
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Utforming av terrenget

Utforming bør tilpasses landskapet langs strekningen, og ivareta hensyn der 
forholdene byr på utfordringer.

Sykkelstamvegens nærhet til E39 er en utfordring med tanke på støy, eksos og 
støv. Skjerming for syklisten bør derfor vurderes stedvis. Der Sykkelstamvegen 
går gjennom grønne og mer landlige områder bør den grønne framtoningen 
opprettholdes. Der Sykkelstamvegen går gjennom mer grå og monotone 
områder bør vegetasjon få stor plass i utformingen. Vegetasjonsbruk vil her 
bidra til skjerming, mer estetiske omgivelser og  økt opplevelsesverdi. Det er 
knapt med areal for treskjerming grunnet liten sikkerhetsavstand mot E39 og 
Sykkelstamvegen, og buskfelt er er mest aktuelt der det er nok plass.

Vegetasjonsbruk må være i samsvar med krav om drift og vedlikehold av anlegget.

Terrengtilpasning

I detaljeringen av Sykkelstamvegen bør vegen legges slik at terrengingrepet blir 
minst mulig.

Helning bør  være maks. 1:2 på jordfyllinger.

Helning bør være minimum 1:8 ved bakkeplanering mot jordbruksareal, slik at 
arealet fortsatt er dyrkbart. Terrenget kan med fordel være enda slakere.

Overganger til eksisterende terreng skal formes slik at skillet mellom terreng og 
vegskråning ikke blir for skarpt. Dette gjøres ved at skråningstopper og – bunner 
avrundes med en gradvis skråningshelning, se illustrasjon til høyre.

Prinsipp for skjæringer

For å få en best mulig tilpassing til eksisterende terreng bør den øverste 1/3 del 
av høye skjæringer avrundes bakover mot eksisterende terreng og avrundes 
sidevegs. Skjæringen vil da virke lavere og få bedre tilpasning mot eksisterende 
terreng. Helningen på skjæringen bør ikke være brattere enn 10:1, se illustrasjon.

  
Del av jordbruksareal

fall 1:8
1

8

Jordfyllinger og helningsgrader.

Avrunding

  

Avrunding

fall 1:2

1

2

  1/3H

H

Min 1,5m
Til venstre: fjellskjæring med avrundet topp, øverste tredjedel skråsprenges.
Til høyre: fjellskjæring med vegetasjon.
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Avrunding av topp skjæring vil noen steder komme automatisk på grunn 
av  strøkretningen på fjellet, da må en være ekstra påpasselig med tilsvarende 
avrunding på motsatt side av vegen, der strøkretningen på fjellet vil jobbe mot 
uttrykket en ønsker å oppnå.

Der det er skjæring på én side av Sykkelstamvegen, kan skjæringen reflektere 
støy til syklister og eventuell støyfølsom bebyggelse på motsatt side av E39. Det 
bør tilstrebes å gjøre skjæringene så lite reflekterende som mulig ved hjelp av 
beplantning. Skjæringer plasseres slik at det kan beplantes foran skjæringen der 
det er mulig. Det bør derfor settes av minimum 2 meter bredde for beplantning. 
Trær bør velges ut i fra at traséen skal ha et åpent uttrykk. Se illustrasjoner på 
forrige side. 

Overvannshåndtering og grøfter

Overvannet bør så langt som mulig håndteres lokalt og renses og fordrøyes før 
det slippes ut i naturen. Der det er mulig går vannet til terreng. Ellers bør vannet 
gå til åpen grøft. Grøfter bør være grønne fordi Sykkelstamvegen da vil fremstå 
som mer åpen. 

Riggområder og massedeponier

Riggområder eller midlertidige anleggsområder bør anlegges på områder som 
er regulert til formålet eller på områder som senere skal opparbeides. Rydding av 
trær og busker kun for å etablere riggområde bør unngås. 

Arealer til rigg og drift bør kunne tilbakeføres til dagens tilstand eller til høyere 
standard. Hvis ikke dette er mulig bør områdene ikke tas i bruk som riggarealer 
eller massedeponi. Naturområder bør bare unntaksvis benyttes som riggareal 
eller massedeponi. Riggområder opparbeides snarest mulig etter at riggområdet 
er fraflyttet. 

Det bør unngås å benytte dyrket mark til massedeponier med mindre dette er 
avtalt som jordforbedrende tiltak.  Permanente massedeponier bør kun anlegges 
der det er mulig å integrere deponiene naturlig i landskapet, og kun der arealet er 
regulert til formålet. 

Anleggsveger

Alle anleggsveger skal legges på en slik måte at de medfører minst mulig 
terrenginngrep og slik at de ikke gir sår i terrenget som vil bli synlige permanent. 
Anleggsvegene skal plasseres slik at de ikke gir varig skade. 

Terreng og vegetasjon tilbakeføres til opprinnelig tilstand eller bedre når 
anleggsvegen ikke er i bruk lenger. 

Areal for anleggsdrift avgrenses i marken for å hindre at større areal enn nødvendig 
tas i bruk til anlegssvirksomhet. Det må i størst mulig grad unngås å benytte dyrket 
mark til anleggsveger. 

Det henvises videre til Ytre miljøplan.
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Påkoblinger

Det er viktig å få til gode og lesbare påkoblingspunkt eller kryssområder. 
Kryssing av stier, gang- og sykkelveger og bilveger skal skje adskilt fra 
Sykkelstamvegen. I påkoblingspunkt må det sikres fri sikt på minimum 
6x50m. Det er imidlertid ønskelig å oppnå 8x50m. Selve kryssene utvides 
med avsyklingsfelt for lettere å kunne slippe syklister inn og ut på 
Sykkelstamvegen.

Påkoblingsområdene skal utformes slik at syklistene både på      
Sykkelstamvegen og de lokale sykkelvegene får signal om at de kommer 
til et kryss i god tid. Varslingen gis i form av farget dekke, først i striper før 
en kommer inn i selve påkoblingen, deretter i heldekkende farge i selve 
kryssområdet. Dekket skal være kornet for best mulig friksjon. Det skal 
benyttes et belegg som gir god og klar farge, og som gir klar kontrast til 
asfalten og oppmerkingen.

Alle påkoblingene skal ha lik utforming. Påkoblingene får et rødoransje 

dekke for å gi god kontrast til asfalten og omgivelsene. Fargen kan tas opp i 
vinduspartier i støyskjermer for å skape en helhetlig estetisk sammenheng. 
Det skal være et høyere nivå på belysningen i påkoblingspunktene, dette kan 
eksempelvis oppnås ved bruk av lyskastere. I tillegg er det ønskelig at de fem 
nærmeste lysmastene har en lanterne på toppen for å forsterke orientering. 

Påkoblingsområdene må være gjenkjennbare og mest mulig lesbare. De 
skal markeres med vikepliktsskilt og med oppmerking av kanalisering i 
sykkelbanen på Sykkelstamvegen. Bruk av vegetasjon må eventuelt være lav 
og ivareta krav til frisikt. 

Striper med farget dekke i flukt med asfalt

4,5 m avstand mellom striper 3 m lang stripe

Avtagende stripelengde

25 cm stripe

Ikke opphøyd asfalt

Lysmast med lanterne

Lyskaster
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Illustrasjon av påkobling med lyskaster og rødoransje dekke. 





Konstruksjoner og utstyr

Langsgående elementer som rekkverk og støyskjermer får sin egen særpregede 
formgivning som bidrar til å binde sammen strekningen. Støyskjermene er de 
lengste bygde elementene langs Sykkelstamvegen, og i tillegg til utsyn/innsyn og en 
helhetlig utforming, er det lagt vekt på å skape muligheter for variasjon. Underganger 
og bruer er punktopplevelser på strekningen, disse får også en egen utforming. Det 
legges stor vekt på integrering av belysning, så vel funksjonell som effektbelysning. 

Enkelte elementer utheves spesielt og blir landemerker på strekningen. 
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Standard konstruksjoner

Bruer og underganger langs strekningen får et eget formspråk som binder dem 
sammen og bidrar til en helhetlig utforming.  Det er utviklet et eget brutversnitt, 
brurekkverk og undergangsdesign. Enkelte konstruksjoner utheves 
imidlertid spesielt og får en egen utforming. Av disse kan sykkeltunnelen, 
brukonstruksjonen ved Helmer Hanssens gate og undergangen ved 
Auglendsmyrå nevnes. Videre langs strekning bør Y-bruen ved Grannes samt 
S-bruen over E39 behandles spesielt, da disse har en særpreget form. S-bruen 
er dessuten svært synlig fra motorvegen.

Standard bru

Det er flere bruer i prosjektet. Bruene utgjør en viktig del av vegen og skal ha 
god stedstilpasning både i landlige omgivelser og i mer urbane områder. Det 
skal legges vekt på hvordan bruene vil fremstå visuelt, både for de som sykler 
på Sykkelstamvegen og der bruene blir synlige fra andre veger og områder 
rundt. 

Det er utviklet to ulike brutverrsnitt som skal benyttes på sykkelbruene. 
Ved tykkelser opp til ca. 900 mm får tverrsnittet en særegen bueform med 
én radius. Ved tykkelser over ca. 900 mm får tverrsnittet en kurve med 
to ulike radier, dette fordi bruen vil virke tung ved høye tverrsnitt. 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 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. Areal 
under broer i grøntområder vil ha skyggepartier der det ikke vil vokse noe. 
Disse områdene bør plastres med stein eller annet belegg.

Standard brutverrsnitt. Tverrsnittet til venstre viser brutverrsnittutforming ved 
tykkelser opp til ca. 900 mm. Tverrsnittet til høyre viser tykkelser over ca. 900 mm.
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Standardutforming undergang: Kombinasjon av funksjonell og effektbelysning i form 
av LED-belysning i himling og vegger. Farget effektbelysning langs vegger.

Standard undergang

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: 3100 h x 5000 b. Vegen bør ha en linjeføring 
som ivaretar god sikt gjennom undergangen. Murvanger skal gå parallelt med 
undergangportalen 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, og kan med fordel ha en 
spesiell belysning. 

For å skape variasjon og samtidig forankre designet i det estetiske programmet for 
Sykkelstamvegen er det utviklet et eget lyskonsept for undergangene. 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 dekke langs 
veggene. Dette er beskrevet under belysning. 
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Støyskjermer

Det er viktig å få til en helhetlig utforming der det er pålagt støyskjerming 
langs Sykkelstamvegen. Det er hovedsakelig boligområder som skal skjermes. 
Skjerming anbefales også hvor man har lange, sammenhengende strekninger 
med høyt støynivå for syklistene. 

Skjermene skal være av høy arkitektonisk kvalitet og tilpasses omgivelsene. De 
plasseres i tilknytning til bygningene og landskapet og forholder seg ikke bare til 
sykkeltraséen. 

Støyskjermer utføres i tre. Det foretrekkes en overflatebehandling som er lys og 
gjennomsiktig slik at treverket viser gjennom. Skjermene refererer til hovedgrepet 
«bevegelse og dynamikk», eksempelvis ved hjelp av spiler på begge sider av 
skjermen som danner en bølgeform i bevegelse. Spilene kan få en farge for å 
understreke formen, inspirasjon kan hentes fra gatekunst-teknikken «zebrating». 

Det skal benyttes glass for å sikre lys og utsikt. Vinduspartiene skal konsentrere seg 
rundt påkoblingspunkt og for eksempel underganger, for å kunne skape liv rundt 
og poengtere disse. Vinduer vil skape kontakt mellom de ulike sidene av skjermen, 
og er en effektiv måte å bryte opp monotone flater på. Glass som benyttes i 

disse vinduene bør være i sikringsglass. Det er ønskelig å benytte fargetoner 
i glassfeltene som skaper liv langs vegen. Eksempelvis kan påkoblingene 
understrekes ved hjelp av glass i en rødoransje tone. Farget glass vil også hindre 
at fugler flyr på skjermene og det vil skape en god kontrast til treskjermen.

Skjermen plasseres som en hovedregel langs vegsiden av strekningen. Enkelte 
steder blir det aktuelt å flytte skjermen til boligsiden, for å unngå svært høye 
skjermer. Ved behov for skjerming på begge sider av Sykkelstamvegen er det 
viktig å sørge for tilstrekkelig innsyn og legge til rette for sosial kontroll. 

Skjermene skal være enkle å vedlikeholde. Tagging og annet hærverk skal lett 
kunne fjernes uten å etterlate flekker eller endring i overflaten. Ved behov skal 
deler av skjermen enkelt kunne erstattes. 

Skjermer og mur/voll bør avsluttes med en visuell forankring i omgivelsene. 
Forankringen kan gjerne ha en skrå eller avrundet avslutning mot terreng. I 
områder hvor det er nok plass kan skjermene beplantes med klatreplanter. 

Konkret plassering, høyde og effekt av støyskjermer beskrives i egen Støyrapport 
E39 Sykkelstamvegen Schancheholen - Sørmarka.

Støyskjermer med konsentrasjoner av farget glass i påkoblingspunkt.
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Støyskjermer med “zebrating”-effekt.
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Belysning

Belysning er et viktig formingselement som bidrar til å binde sammen strekningen 
og skape stemning og identitet. Foruten generell belysning tenkes effektbelysning 
brukt på konstruksjoner.

Generell belysning

Det er viktig å få til et helhetlig belysningsprogram langs Sykkelstamvegen. 
Mastene skal stå 1,5 m fra vegskulder. I påkoblingene vil det være behov for mer 
lys fra flere kanter. Mastene bør ikke være høyere enn 6 - 8 m, eventuelt litt høyere 
i selve påkoblingspunktene. Sykkelstamvegen skal ha belysningsklasse S1 som 
tilsvarer en belysningsstyrke på minimum 15 lux.

Lysmastene bør være varmforsinket og pulverlakkert og ha en metallisk og 
ubehandlet framtoning. RAL 9007 Grey Aluminium fra Vik Ørsta tilfredsstiller dette 
behovet. Armaturene skal være enkle og tidløse. LED-armaturer bør benyttes, da 
dette er energibesparende og miljøvennlig. Armaturer som «Lavinia system» fra 
iGuzzini eller tilsvarende har et enkelt og dynamisk formspråk som vil kunne passe 
inn på denne strekningen. Påkoblingene kan understrekes spesielt, eksempelvis 
ved bruk av «Multi Woody» fra iGuzzini. Denne lysmasten har spotter som kan stilles 
inn slik at de lyser opp hele kryssområdet. Lysstrå fra iGuzzini kan i tillegg være 
elementer i påkoblingene som bryter opp belysningen langs Sykkelstamvegen.

Det kan benyttes et styringssystem med sensorer for å bryte opp monotone 
strekninger som gir lav opplevelsesverdi. Sensorene muliggjør en dempet 
belysning når det ikke er bevegelse på sykkelvegen, for så å øke i styrke når 
syklister passerer. Sensorene skal ha en begrensning og bare fange opp 
bevegelse innenfor Sykkelstamvegens bredde (4,5 m). Intensitet i variasjonen på 
belysningen må ikke være så stor at den er til sjenanse. Dette er nok mer aktuelt 
på strekningen Sørmarka - Smeaheia, eksempelvis i næringsområder. 

Belysningskonsept effektbelysning

Belysning av underganger, bruer og tunnel er viktig for at det skal føles trygt å 
ferdes her. Belysning i himling og langs ledelinjer bør vektlegges. I tillegg til den 
funksjonelle belysningen benyttes effektbelysning som et element for å skape 
stemning, variasjon og identitet.

Det finnes to sentrale variabler som er viktige i belysningskonseptet, nemlig 
inne/ute og sommertid/vintertid. Belysningen i underganger og sykkeltunnellen 
vil ha effekt gjennom hele døgnet. Effektbelysning på bruer følger gatelysnettet. 
Belysningen ute vil ha størst virkning vinterstid, og da i månedene oktober/
november til februar. Dette er også den tiden på året hvor man trenger mest 
motivasjon for å ta sykkelen fatt. 

Effektbelysningen varierer i farge og intensitet gjennom 
døgnet. Det er ønskelig at hele strekningen har én farge på et 
gitt tidspunkt. Skiftene bør være så langsomme at man ikke 
nødvendigvis oppfatter selve endringen. Utgangspunktet er 
at strekningen vil oppleves ulikt fra gang til gang.  
Belysningskonseptet kan si noe om årstider og tid på døgnet. 
Eksempelvis kan vårjevndøgn, sommersolverv, høstjevndøgn 
og vintersolverv understrekes spesielt ved hjelp av belysning.

Det bør benyttes en belysningsdesigner i detaljeringsfasen 
som utvikler en belysningsplan for hele prosjektet. I 
videreutvikling av konseptet er det svært viktig å ta hensyn 
til at belysningen ikke skal virke forstyrrende på syklister og 

Inspirasjon belysning, James Turrell.
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Til venstre: Lavinia, iGuzzini. I midten: MultiWoody, iGuzzini. Til høyre: Typha, iGuzzini.

Typha, IGuzzini.

omgivelser. Belysningen skal vurderes opp mot trafikksikkerhetsmessige forhold 
og den skal ikke ha en blendende effekt, verken på brukere av Sykkelstamvegen 
eller dens omgivelser.

Vedlikehold

Ved valg av armatur skal vedlikehold være i hovedfokus. I rekkverk, underganger 
og på bruer bør armatur som kan kobles sammen benyttes, slik at defekte 
elementer enkelt kan byttes ut. Armaturet skal ha lang levetid og skal være sikret 
mot hærverk på best mulig måte.
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Støttemurer

Der hvor det er behov for å begrense inngrepet benyttes det stablemur / lødde 
murer av naturstein. Bruk av naturstein skal være et estetisk formelement som 
gjentas i anlegget. Murene vil være med på å skape et helhetlig visuelt uttrykk. 

Generelt skal murer utformes og plasseres med hensyn til best mulig 
terrengtilpassing og ikke minst mulig murflate.  Murer bør vurderes satt opp for å 
spare eksisterende vegetasjon.

I områder hvor man vil få mur som kommer parallelt med og synlig fra 
Sykkelstamvegen, bør det tilstrebes en helning på 10:1 på visflate mur. Dette 
gjelder spesielt i næringsområder og byområder i alle Sykkelstamvegens etapper.

I tilfeller der større, grønne områder grenser til mur, og ved opparbeiding av mur 
som skal tåle trafikkbærende last, kan helning på mur gå ned mot  5:1 og 4:1.

Murer tilpasses eksisterende situasjon med hensyn til utføring og 
materialvalg. Murer kan benyttes til utsmykning om de utføres i 
betong, for eksempel grafittikunst. 

I boligområder og i  landlige omgivelser bør murer opparbeides av 
naturstein. Der det er trangt om plass, og vegetasjon kan spares, 
bør muren ha  helning 10:1. 

Muren opparbeides maskinelt og det benyttes i utgangspunktet 
klasse 2 mur, fugestørrelse inntil 20 % av høyden på den 
aktuelle steinen og med 3-4 skiftlag per høydemeter mur (små 
maskinstein). På høye murer er det naturlig å bruke større stein 
nederst i fundamentet for å skape en solid og stabil mur. 

Det kan være naturlig å utforme mur i sammenheng med 
støyskjerm langs områder av traséen som er utsatt for støy.

Stedegen stein skal prioriteres og det er ønskelig at steinsorten 
har en viss grad av fargespill, eksempelvis Rennesøystein med 
brunspett. 

Eksempel på en estetisk vellykket natursteinsmur, portalen til 
Lærdalstunnelen, Landskapsfabrikken.



39

Rekkverk

Det utvikles et eget Sykkelstamveg-rekkverk som benyttes på bruer og langs 
vegen. Det legges vekt på sikkerhet og transparens. Rekkverket skal ikke ha noen 
utstikkende deler, 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. Rekkverk og gjerder må forøvrig 
dimensjoneres i henhold til Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder, 
Vegdirektoratet 2013.

Brurekkverk

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. 

Rekkverk/gjerde

Rekkverk benyttes hvor det er behov for å skille Sykkelstamvegen fra øvrig trafikk.  
Gjerde benyttes hvor avstanden mellom sidehinder og hvitstripe er mindre enn 
1,5 m. Rekkverket/gjerdet har samme formspråk som brurekkverk. I områder med 
tilstrekkelig le og solforhold kan rekkverk beplantes med klatreplanter.  

Ved behov for kjøresterkt rekkverk kan rørrekkverk av typen Sicuro benyttes. 

Håndlist med integrert belysning

X-tend spent mellom to rør

Til venstre: standard brurekkverk
Til høyre: standard rekkverk/gjerde

Standard brurekkverk, Helmer Hanssens gate
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Øvrig vegutstyr

Det er ønskelig at det utvikles en særegen grafisk identitet som understreker 
Sykkelstamvegen som pilotprosjekt og som benyttes på skilting, informasjonstavler 
og eventuell informasjon i vegdekket. 

Skilt og vegmerking

Skilt plasseres lett synlig med 1,5 m avstand til asfaltkant, og plasseres sammen 
med belysning der det er mulig. Skiltstørrelsen anbefales å være i størrelse LS. Det 
kan eventuelt vurderes om man bør øke skriftstørrelsen for bedre synlighet samt 
om skiltene langs strekningen bør plasseres i syklistens øyehøyde. Skiltoppheng 
bør være varmforsinket og pulverlakkert og ha en metallisk og ubehandlet 
framtoning

På samme måte som på kjøreveg skal det på Sykkelstamvegen markeres gul 
midtstripe og hvit kantlinje. Det må påses at det brukes vegmaling som ikke er 
glatt. 

Kanter og kummer

Av trafikksikkerhetshensyn bør bruk av kantstein langs strekningen 
begrenses. Det bør ikke plasseres kummer i traséen. 

Informasjonstavler

Ved startpunktene i Stavanger og Sandnes og i påkoblingspunkt 
mellom Sykkelstamvegen og ordinær gang- og sykkelveg 
bør det settes opp informasjonstavler som orienterer om 
Sykkelstamvegen. Informasjonstavlene bør ha en utforming som 
inviterer til interaksjon og bør i utforming og materialbruk tilpasses 
det overordnede designkonsept. Dersom det skal monteres 
informasjonstavler nær konstruksjoner skal det vurderes om tavlen 
kan integreres i denne. 

Tellepunkt

Som en motivasjon for syklisten bør det på strategiske steder settes opp tellepunkt 
eller målestasjoner. I tillegg til å telle antall passeringer i døgnet, vil disse kunne 
måle farten syklisten har og regner samtidig ut hvor lang tid en vil bruke frem til 
neste målpunkt med den farten en har i øyeblikket. 

Det foreslås flere tellepunkt med informasjon til syklistene. Foreslått plassering er 
mellom Madlaveien og Forus, like sør for Granneskrysset og mellom Stangeland 
og Lura, for eksempel ved Kvadrat. 

Ytterligere steder som kan vurderes er: ett tellepunkt mellom gang- og sykkelvegen 
som kommer vestfra langs fv. 44 ved Smeaheia og Somaveien, ett mellom 
Løwenstrasse og Forusbeen og ett mellom Madlaveien og påkoblingspuktet ved 
SIF stadion. 

Til venstre: murvegg som informasjonsbærer, Belem, Lisboa. 
Til høyre: Sykkelteller, Oslo.



Delstrekning
 Schancheholen - Sørmarka

Delstrekningen fra Schancheholen til Sørmarka går hovedsakelig langs E39 
og gjennom boligbebyggelse, landlige omgivelser og videre gjennom en 350 
meter lang sykkeltunnel. Dette kapittelet omhandler en beskrivelse av dagens 
bylandskap, landskapets sekvenser, utforming av Sykkelstamvegens sidearealer 
og en beskrivelse av reiseopplevelsen. Strekningen består av flere markante 

konstruksjoner som utformes som landemerker på strekningen. 
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Dagens bylandskap

I dette kapittelet beskrives dagens bylandskap først generelt og deretter mer 
detaljert for delstrekningene, heretter kalt sekvenser, med vekt på karakteristiske 
trekk og verdier i området. Dette danner grunnlag for å sikre eller framheve 
verdifulle elementer i planleggingsprosessen. Tap av eksisterende vegetasjon 
beskrives på side 24.

Landskapet langs traséen for Sykkelstamvegen 

Strekningen ligger på Nord-Jæren, der landskapet er relativt jevnt og flatt i nordre 
del, men med enkelte oppstikkende knauser av fyllitt. I Sørmarka møter man et 
stort berg som må passeres. Strekningen består hovedsakelig av boligbebyggelse 
i nord, og skogsområder i sør. Overordnet sett er hele området brutt opp av 
motorvegen som strekker seg gjennom landskapet og danner en barriere. 
Bebyggelsen på begge sider av vegen er skjermet med en langsgående treskjerm 
og med støyvoll mot Sørmarka.

Kultur- og bebyggelseslandskapet i dag

Nordre del av strekningen består av boligområder. Dette er 
områder med eneboliger og frittliggende lavblokker og rekkehus 
fra 1950-60-tallet, med store friarealer og åpne gressflater med 
innslag av tregrupper. Ved Saxemarka går E39 gjennom en 
fjellskjæring. Kulturlandskapet langs Sørmarkveien er et fint innslag 
med tradisjonell gårdsdrift. Ved Sørmarka, sør for Auglendsveien, 
ligger enkelte frittliggende eneboliger i skogranden mot 
Sørmarkkroken. Sørmarka Arena ligger på en åpen slette tett på 
E39. Området sør for arenaen er et grønt innslag men vil mest 
sannsynlig bygges ut på sikt. Deler av området ser idag ut som 
en lagerplass for fyllmasser.  E39 ligger øst for tiltaksområdet, og 
noe lavere i terrenget. Østsiden av E39 veksler mellom bolig- og 
næringsområder, også delvis skjermet bak en støyskjerm. Den 
største delen av strekningen er skjermet med støyskjerm eller 
støyvoll mot E39. 

Vegetasjon 

Vegetasjon gir et godt miljø, både visuelt og som luftfilter for vegstøv og 
enkelte avgasser. Busker og trær er også leveområder for fugler, der de finner 
lé, overnattingsplasser og reirplasser. Det er derfor viktig å opprettholde en viss 
andel vegetasjon. 

Området i planlagt trasé for Sykkelstamvegen består i dag stort sett av en 
frodig og grønn vegg av vegetasjon som fungerer som en grønn buffer mellom 
boligområdene og E39. Vegetasjonen langs stekningen består i hovedsak av 
enkelte trerekker, tregrupper, buskareal, klatreplanter langs skjæringer og 
støyskjermer, gressletter og hager. Langs Helmer Hanssens gate står en trerekke 
av mellomstor hestekastansje og langs SIF-stadion på en støyvoll skjermer en 
rekke med popler, thuja og noe gran mot E39. I Sørmarka overtar blandingsskog 
av bjørk, furu, gran og enkelte viltvoksende lauvtrær. Av større trær som utmerker 
seg som identitetsskapende er blodbøken ved Sørmarka Arena, to store eiketrær 
mot friområdet i Polarveien og en bjørk mellom to av blokkene i Helmer Hanssens 
gate.

Til venstre: blodbøken ved Sørmarka Arena 
Til høyre: to eiketrær i friområdet ved Polarveien 

med en liten rogn foran
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Natur 

I Naturbasen er det registrert en lokalt viktig naturtype (verdi C) i den nordvendte 
skråningen av Sørmarka, ved framtidig nordre tunnelportal. Dette er gammel 
bjørkeskog på minst 70 år, og er en sjelden biotop i regionen. Gammel skog er 
verdifulle biotoper for flere arter, og her finner man ofte et rikt artsmangfold. 
Registrering av fremmede arter omtales på side 25.

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner

+
–

0 100 200m

Side 3 av 3Naturbase | Sørmarkaskråningen

29.04.2014http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00061829

Den nordvendt Sørmarkaskråningen med gammel bjørkeskog (Kilde: Naturbase). Gammel bjørkeskog i Sørmarka, nordvendt skråning.
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Landskapets sekvenser

Oversiktskartet til høyre viser en konseptuell inndeling av strekningen etter 
typiske karaktertrekk for området. Strekningen er delt inn i fem sekvenser etter 
ulik arealbruk og romlig organisering. Dette gir ulik framtoning og opplevelse 
av landskapet. Karaktertrekkene er gitt gjennom bebyggelsens/arealenes form, 
størrelse og bruk, opplevelseskvaliteter, spesielle arkitektoniske byggverk, 
naturområder som skog eller åpent kulturlandskap og åpne arealer. Strekningen 
består hovedsakelig av boligområder i nord og spredtbygde områder/
skogsområder i sør.

Sykkelstamvegen forholder seg til E39 og dens horisontalkurvatur på østsiden 
og det gjeldende landskapsområdet på vestsiden. Avstanden er i snitt omtrent 
9 m fra E39, men kommer nærmere langs Helmer Hanssens gate og Polarveien. 
Motorvegen danner en bred barriere mot områdene øst for E39 og skaper en 
distanse som gjør at man ikke forholder seg til disse i noen særlig grad.

Oversiktskartet viser de tre påkoblingspunktene markert med oransje strek. 

Delstrekningene beskrives i de neste avsnittene og starter i nord ved 
Schancheholen og går sørover til Sørmarka. Delområdene er: 

1. Schancheholen-SIF Stadion  (boligområde/idrettsområde)

2. Helmer Hanssens gate – Polarveien (boligområde)

3. Sørmarkkroken   (boligområde)

4. Sørmarka Arena   (mark/idrettsområde)

5. Sørmarka     (skogsområde)

Oversiktskart med strekningens sekvenser.
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Sekvens 1 - Schancheholen -  SIF Stadion

Området fra Schancheholen til SIF Stadion er et typisk eneboligområde med hus 
i 2 etasjer med middels til store hager. Det eldste huset er fra 1896, og området 
har siden gjennomgått en gradvis fortetting fram til 2003. En slitt trafostasjon 
langs gang- og sykkelvegen kan trenge en opprustning. Gang- og sykkelvegen 
går langs E39, skjermet av en 2 m høy støyskjerm i tre med klatreplanter. Området 
strekker seg 70 m langs E39.

Mellom eneboligområdet og lavblokkene i Saxemarka ligger SIF-stadions 
idrettsanlegg med flere grusbaner og åpne gressflater. En støyvoll med to 
rekker av poppel, sypress/thuja og gran skjermet tidligere området, denne er 
imidlertid fjernet som følge av Ryfast-prosjektet. Gang- og sykkelvegen ender ved 
en undergang mot Ullandhaug skole. Området er åpent, og strekker seg rundt         
145 m langs E39.

Trafostasjon langs gang- og sykkelvegen

SIF-banen Gang- og sykkelvegen med eldre støyskjerming langs E39
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Sekvens 2 - Helmer Hanssens gate – Polarveien

Lavblokkbebyggelsen i Helmer Hanssens gate på 3 og 4 etasjer er bygget rundt 
1959, men fasadene har blitt oppgradert og mistet sitt opprinnelige uttrykk. 
Mellom blokkene finnes større og mindre gårdsrom med plen som er typisk for 
50-tallet. De åpne gressflatene brytes opp med enkelttrær eller tregrupper og 
gir en myk romfølelse. Mellom blokkene, vendt mot vegen, står et stort og flott 
bjørketre som bør forsøkes bevart. Blokkbebyggelsen skjermes av en støyskjerm 
og en mellomstor trerekke bestående av 19 trær av hestekastanje, platanlønn og 
spisslønn foran støyskjermen. 

Mellom Helmer Hanssens gate og Polarveien står et asketre som tilfører området 
karakter. Rekkehusene i Polarveien er oppført på begynnelsen av 1960-tallet, og 
står i to ulike vinkler ut mot gata, og danner med dette en variasjon av større og 
mindre rom. Mellom Polarveien og E39 er støyskjermen delvis dekket med godt 
etablerte klatreplanter av eføy. Vegetasjonen myker opp inntrykket og demper 
lyden fra motorvegen visuelt. Mellom Polarveien og Auglendsveien ligger et stort 
gressareal med en balløkke som er skjermet med trær mot E39. Området strekker 
seg ca. 72 m langs E39.

Helmer Hanssens gate Bjørken ved Helmer Hanssens gate Friområdet i Polarveien

Polarveien
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Friområdet i Polarveien

Polarveien

Sekvens 3 - Sørmarkkroken

Langs Sørmarkkroken ligger eneboliger med store eiendommer i skogkanten, og 
terrenget heller svakt ned mot påkjøringsrampen til E39. I dag står det trær og 
støyskjerm også mot E39, og området oppleves nærmest som en skogsvei med 
trekroner over vegen. Vegetasjonen består hovedsakelig av furu, rogn og bjørk. 
Området strekker seg ca. 330 m langs E39. 

Sekvens 3 - Sørmarka Arena

Is- og klatrehallen til Sørmarka Arena ligger på en stor flate, skjermet av en 2-3 m høy 
jordvoll mot E39. Størrelsen står i kontrast til eneboligene bak. Parkeringsplassen 
og adkomstområdet er arkitektonisk utformet med blant annet furu, som gir 
en god tilknytning til skogen bak. En stor og flott blodbøk står langs vegen ved 
adkomstområdet. Den fungerer som en naturlig ledelinje og landemerke, og 
tilfører området stor opplevelsesverdi. Området strekker seg ca. 420 m langs E39.

Lysebuveien/Sørmarkkroken

LysebuveienSørmarka Arena
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Sekvens 3 - Sørmarka

Marka fra Sørmarka arena og sørover består delvis av fyllmasser. Åpenheten i 
kulturlandskapet gir luft, variasjon og et pust i bakken fra de trangere passasjene 
i boligområdene. Sørmarka ligger som en grønn vegg i bakgrunnen, og strekker 
seg vestover og over Auglendshøyden over E39. Det gir et fint avbrekk og variasjon 
til bebyggelsen og er et populært turområde. Sørmarkas vestre del er et verdifullt 
naturområde bestående av gammel bjørkeskog. Området strekker seg ca. 930 m 
langs E39.

Grasmarken sør for Sørmarka Arena. Den gamle bjørkeskogen ses i bakgrunnen.
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I dette kapittelet vurderes utformingen av den planlagte Sykkelstamvegens 
sidearealer og linjeføring.  I problemområder foreslås avbøtende tiltak som kan 
la seg gjennomføre. Generelle prinsipper for terrengtilpassing av sideterreng 
og forming i henhold til omgivelsene er beskrevet på side 26-27. De generelle 
prinsippene gjelder også for sekvensene fra Schancheholen - Sørmarka. Etter 
formingsbeskrivelsen av sekvensene analyseres reiseopplevelsen, som også blir 
illustrert på et kart. 

Vegetasjon 

Det fjernes totalt mer trær og busker enn man klarer å plante tilbake på denne 
strekningen, se side 24 - 25. For å bøte på noe av vegetasjon som går tapt der det ikke 
kan plantes nytt bør det etableres en kombinasjon av vintergrønne og løvfellende 
klatreplanter. Disse bør være med slyngtråder som eksempelvis klengevillvin, 
eller med slyngende plante som villkaprifol. Disse må feste seg i klatrestativer 
med spiler av tre eller stål (espalier), stålwire, armeringsnett eller lignende. 
Klatrestativene kan så hektes av selve støyskjermen under vedlikeholdsarbeid. 
Vinterkaprifol, som er vintergrønn, kan brukes på lune steder. Klatreplanter med 
hefterøtter/sugekopper som eføy, rådhusvillvin, klatrevillvin og klatrehortensia vil 
ødelegge treskjermen over tid. På fjellvegger er dette derimot bare en fordel, da 
disse klatrer på egenhånd uten hjelp. På mindre restarealer, påkoblingspunkter 
og kryssområder der det er plass til vegetasjon, skal dette utnyttes for å skape 
et frodigere og mykere inntrykk. Robuste stauder som Gernaium kan vurderes i 
tilknytning til boligområder.

I de få arealene det er plass til nye trær og enventuelt busker, bør det generelt 
plantes tilbake furu, gjerne sammen med andre løvfellende trær som egner seg. 
Trær nær veg skal alltid være høystammede for å opprettholde «vegens frie rom» 
og ikke ha mye bær som faller ut i Sykkelstamvegen og gjør asfaltdekket glatt. 
Trærne langs strekningen bør se naturlike ut med fri krone. Søyletrær og mindre 
trær/busker kan eventuelt brukes der det er trangt om plassen. Grasplen eller 
vintergrønne busker kan være en fordel nærmest Sykkelstamvegen for å unngå for 
mye løvfall. Innslag av blomstrende trær som hestekastanje og hegg er mulig noe 
tilbaketrukket i friområdet i Polarveien. Langs Sørmarka Arena vil en eller to rekker 

Utforming av Sykkelstamvegens sidearealer

Øverst: Villkaprifol 
Nederst: Klengevillvin 

med furu ta noe av luftforurensingen og fungere godt i forhold til helheten til 
Sørmarka. I sørenden av tunnelen i Sørmarka vil naturlike trær som furu, bjørk og 
osp passe inn. Av hensyn til luftmiljøet bør det plantes inn blant annet løvfellende 
japanskimmia og rognspirea med andre mer naturlike busker. Det skal velges lave 
planter de nærmeste to metrene mot sykkelstamvegen for å opprettholde en viss 
åpenhet.
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Prinsippene viser Sykkelstamvegens ulike rom med plassering av murer, gjerder, 
støyskjermer, vegetasjon og forming av sideterreng. Konstruksjonene som omtales 
beskrives nærmere i kapittelet Landemerker. Sekvensene på de påfølgende sidene 
presenteres fra nord ved Schancheholen og videre sørover til Sørmarka. 

Sekvens 1 - Schancheholen - SIF-banen

Støyskjermen langs Schancheholen blir værende på omtrent samme sted som i 
dag. Den gamle trafoen er slitt og trenger et «ansiktsløft». Dette kan gjøres ved 
for eksempel å male en vegg med gatekunst eller kle fasaden inn på en eller 
flere sider. Se mer om gatekunst og Nuart på side 15. Sykkelstamvegrekkverket 
fungerer som et skille mellom gang- og sykkelvegen og Sykkelstamvegen. 

Langs SIF-banen vil støyvollen og trerekkene bli fjernet og Sykkelstamvegen og 
ny støyskjerm vil ligge der støyvollen ligger i dag, senket til terrengnivå. Gang- og 
sykkelvegen flyttes noe nærmere fotballbanene. Treskjermen vil bli dominerende i 
dette friarealet, med en høyde på 4,5 m. Klatreplanter på enkelte partier vil dempe 
noe av inntrykket som skjermen gir tett på Sykkelstamvegen. Mot SIF bør det 
plantes inn en ny trerekke som en visuell skjerm for den som er fjernet. Anlegget 
er i tillegg til idrettsområde også et viktig parkområde. 

Påkoblingen ligger i terrenghøyde. Den kan markeres med et par trær, som 
forholder seg til frisiktsoner. Strekningen vil oppfattes med flere harde flater, både 
vannrette og loddrette, da landskapsrommet i dag allerede er stort og ensformig. 
Det kan med fordel deles opp i mindre landskapsrom ved bruk av trær i grupper. 

Formingsprinsipper og beskrivelse av sekvensene
1

2

3

4

5

- SIF stadion
Schancheholen

Helmer Hanssens gt
- Polarveien

Sørmarkkroken

Sørmarka
arena

Sørmarka

trafo

turvei

Sø
rm
ark
atu
nn
ele
n

Profilnr. 330

Profilnr. 650

Profilnr. 990

Profilnr. 1430

Profilnr. 2060

Profilnr. 120

Profilnr. 810

Sykkelstamveg
4,5 m bred
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Stoyskjerm
h = 4,5 m.o.v.E39
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4,5 Var. 3,5Profil 120: snitt ved SIF-banen.
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I restarealet ved Peder Saxes gate, mellom Helmer Hanssens gate og Polarveien, 
reetableres et parkmessig opparbeidet areal. Boliger kan få plantet et tre i hagen 
dersom det skulle være ønskelig, som erstatning for det som fjernes av trær og 
klatreplanter i Polarveien og Helmer Hanssens gate. 

Friområdet sør for Polarveien blir redusert, og de store, skjermende trærne mot 
Auglendsveien fjernes som følge av sykkeltraséen og ny adkomstveg. Her ligger 
Sykkelstamvegen lavere enn terrenget på boligsiden, fra ca. 1 m i nord til 3,1 m i 
sør.  Som en konsekvens blir Sykkelstamvegen mer avskåret fra sine omgivelser. 

Nye løvtrær og furu i kombinasjon med busker bør plantes i områdets nordre 
del der det er plass for å tilbakeføre noe av det lune preget trekronene gir. En 
buskrekke sammen med trerekke bør kunne tillates i rabatten mellom sykkelveg 
og lokalveg like ved friområdet. Vegetasjonen bør skjerme mot biltrafikken både 
langs Auglendsveien og motorvegen. Videre går Sykkelstamvegen i undergang 
under Auglendsveien, med påkoblinger på begge sider opp mot Auglendsveien. 
Undergangen vil få en spennende utforming med belysning for å gi syklistene 
en positiv opplevelse under bakken. Det vil også være mulig for gående å bruke 
denne undergangen som snarvei, med egne fortau i forbindelse med påkoblingen. 

AdkomstvegParkering

Sykkelstamveg
5 m bred

E39
Kjørefelt, sørgående
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AdkomstvegParkering
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Sekvens 2 -  Helmer Hanssens gate - Polarveien

Sykkelstamvegen stiger fra undergangen mot Bekkefaret ved SIF-stadion til 4,5 
m høyde på en brukonstruksjon over dagens parkeringsplasser ut mot Helmer 
Hanssens gate. Den vil få en arkitektonisk utforming med glasskjerm, og vil 
framstå som et nytt landemerke fra motorvegen. Beboerne mister trerekken 
som skjermer visuelt mot motorvegen. De får i stedet en bedre støyskjerm i 
bruen. Ny støyskjerm blir ca. 3,5 m høyere enn dagens skjerm. Kantdrageren på 
konstruksjonen kommer nesten 6 m nærmere boligblokkene. Det vil si at bruen vil 
stå fra 6-12 m fra blokkene. Bjørketreet mellom nordre og midtre blokk bør forsøkes 
bevart, selv om den står utsatt til for nytt fortau som kommer inntil boligene. 
Gaten senkes for å oppnå bedre høyde under bruen, og inngangspartiene blir 
dermed trinnfrie. Arealet rundt inngangspartiene vil opprettholdes omtrent som 
i dag. Det etableres nytt fortau foran inngangspartiene og dermed en bedre og 
mer trafikksikker situasjon enn i dag. For en mer detaljert beskrivelse henvises det 
til planbeskrivelsen. 

Brukonstruksjonen fortsetter fram til starten av Polarveien. Bruen bør avsluttes 
i en mur for å ta vare på mest mulig av vegetasjonen der bru møter terreng. 
Sykkelstamvegen legges ca. 1 m lavere enn Polarveien. Høyden på mur og 
støyskjerm mellom Polarveien og Sykkelstamvegen vil variere, men utgjør 
minimum 4 m, se snitt ved Polarveien på side 52. Mot E39 kommer kun et 
rekkverk der syklistene får utsyn over motorvegen. Her vil det være en fordel med 
langsgående glassfelt i skjermen ut mot Polarveien for å få utsikt mot omgivelsene. 
Muren mot boligområdet bør være i naturstein for å gi spill i farge og tekstur, og 
på den måten gi noe variasjon på den lange strekningen under bakkenivå. Videre 
faller Sykkelstamvegen under gangbruen mot Auglend. Polarveien flyttes nær 
boligene, stenges for gjennomkjøring, og blir regulert fra adkomstvei til gang- 
og sykkelveg. Det grønne innslaget mot E39 er de eksisterende klatreplantene på 
treskjermene. Disse vil bli klippet noe ned fra motorvegsiden, men kan få lov til å 
vokse opp og over de nye støyskjermene igjen.

Profil 330: snitt ved Helmer Hanssens gate.
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Øverst: snitt 650 ved gang- og sykkelveg i Polarveien 
Nederst: snitt 810 ved parkeringsplass i enden av Polarveien 
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Sekvens 3 - Sørmarkkroken

Sykkelstamvegen kommer opp fra undergangen og ligger i lange og høye 
skjæringer på begge sider. På østsiden kommer i tillegg en 2,5 m høy skjerm i 
Lysebuveien, profil 950-1110. Påkoblingen i Lysebuveien fjerner en bergknatt 
som har fungert som skjerm mot Auglendsveien. Denne vil bli erstattet av en 
støyskjerm på 2,5 m. Påkoblingen skjer i et punkt der terrenget er høyt i dag, og 
de høye fjellskjæringene på 8 m på det meste, bør plantes til og i tillegg være et 
aktuelt sted for gatekunst.

Fra Sørmarkkroken, profil 1100-1180, vil skjermen skifte til vestsiden av 
Sykkelstamvegen. Sykkelstamvegen ligger lavt i terrenget på hele strekningen. 
Den vurderes å senkes mer for å holde en jevnest mulig stigning, noe som vil 
resultere i en mur mot boligsiden der fjellskjæringene slutter. 

Glassfelt vil kunne åpne noe opp mot bebyggelsen. Videre mot sør går 
Sykkelstamvegen ned og under bruen i Sørmarkveien. 

I Sørmarkkroken bør syklistene skjermes med et tett/brøytetett rekkverk i nedre 
kant mot vegen for å unngå skitt og vannsprut, og for tryggere avstand mot bilhjul 
i hodehøyde ettersom Sykkelstamvegen ligger lavere enn vegen.

Under bruene i Polarveien og Sørmarkveien kommer Sykkelstamvegen tett på og 
bare 1-2 m over E39.  Med et vanlig rekkverk kan dette føles ubehagelig. Her bør 
det i prosjekteringsfasen vurderes å bruke skjerming mellom Sykkelstamvegen 
og E39.

Anleggsbeltet som legges i Sørmarka langs Lysebuveien/Sørmarkkroken 
tilbakeføres slik at skogen kan gjenreises. Metode for revegetering benyttes. 
Innplanting av enkelttrær for å få fortgang i vekstprosessen tillates. Store, flotte 
trær kan om nødvendig beskyttes med beskyttelsesgjerde i byggeperioden. 
Terreng med en en naturlig overgang til veg uten mur skal etterstrebes. Dette 
øker tilgjengeligheten inn til de to turstiene.

Profil ca. 980: snitt ved Sørmarkkroken
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PROFIL 990
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Sekvens 4 - Sørmarka Arena

Påkoblingen i Sørmarkveien er optimalisert i forhold til å bevare blodbøken langs 
denne. Her er det naturlig med en parkmessig opparbeidelse med lave busker og 
enkelttrær som står til resten av parkeringsanlegget. 

Sørmarka Arena er Sykkelstamvegens mest åpne strekning, der ishallen kommer 
tett på et lite stykke i vest. Her er fri utsikt mot marken i vest og Sørmarka i både 
sør og vest. En støyvoll med natursteinsmur mot Sykkelstamvegen og en 3 m 
høy støyskjerm på toppen vil skjerme mot støy fra E39. Støyskjermen på toppen 
av vollen kan utføres som torvblokker sådd med grasfrø for å få en mer naturlig 
overgang fra vollen. Eksisterende grantrær på vollen vurderes erstattet med 
furutrær for et renere uttrykk og fordi de renser luften bedre. Midt på strekningen, 
langs Sørmarka Arena, vil det ikke komme noen støyskjerm på vollen. Her bør 
det plantes furu og et busksjikt for å skjerme mot luftforurensing og utsyn mot 
motorvegen, og dempe «hullet» i vollen.  Et par trerekker med undervegetasjon 
av busker langs hele vollen kan vurderes. Eksisterende grantrær vurderes erstattet 
av furutrær. Sykkelstamvegen ligger minst to meter høyere enn E39. På vestsiden 
beholdes så mye av skogen som mulig. 

Profil 2080: snitt ved Sørmarka Arena
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Sekvens 5 - Sørmarka

Tunnelportalene utformes i naturstein med strenge og rette kanter. Tunnelen, på 
350 m, har en jevn og slak 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 annerledes opplevelse. Gjennom skogsområdet 
ligger Sykkelstamvegen omtrent en meter høyere enn motorvegen, og skjermes 
mot denne med et smalt fjellparti, en 4 m høy skjæring. På vestsiden beholdes 
så mye av skogen som mulig. Naturlike planter benyttes der skog blir fjernet 
midlertidig, og furu bør plantes også her. Barlind og andre busker som renser 
og filtrerer luftforurensing godt bør inngå som en del av buskvegetasjonen.  I 
området ved den gamle bjørkeskogen skal området revegeteres naturlig med 
stedegen jord, helst uten innplanting av nye trær. 

Snitt ved den nordlige portalen til sykkeltunnelen
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Reiseopplevelse langs 
strekningen

Syklistene langs Sykkelstamvegen vil ha en ensidig reiseopplevelse, med utsikt 
mot omgivelsene hovedsakelig mot vest og med et par unntak mot øst. Skjerming 
på begge sider over sikthøyde, dvs. ingen utsikt til omgivelsene, gjelder for 
underganger, de høye skjæringene i Lysebuveien og sykkeltunnelen. Disse utgjør 
ca. 570 m, dvs. 21 % av strekningen. Da er ikke den trange korridoren i Sørmarka på 
200 m regnet med. Så mye som omtrent 70 %, eller 1900 m av Sykkelstamvegen, 
ligger nedsenket i terrenget, fra 1 m og mer. 

På tre strekninger, som utgjør 460 m eller 16 % av strekningen, blir det sikt mot 
omgivelsene til begge sider (ingen skjerming). Dette gjelder ca. 270 m langs 
Helmer Hanssens gate, 50 m langs friområdet i Polarveien og 140 m langs 
Sørmarka Arena. Utsikten mot omgivelsene på vestsiden utgjør ca. 51 % (ca.                            
1380 m) av strekningen og mot østsiden kun 28 % (ca. 750 m).

Opplevelseskvaliteter og referansepunkter

På rundt 60 % av strekningen vil ikke omgivelsene oppfattes av syklistene, og 
omgivelsene vil derfor ikke gi nok stimuli og opplevelseskvaliteter i seg selv. 
Desto viktigere blir det derfor å lage attraksjoner og skape variasjon på og 
langs Sykkelstamvegen. Konstruksjonene langs Sykkelstamvegen åpner for 
dette. Konstruksjonene som kommer punktvis er 1 bru, 3 underganger/kryssing 
av eksisterende bruer, 1 tunnel, 1 trafo og 4 påkoblinger som vil få en god 
arkitektonisk utforming. De langsgående støyskjermene følger syklistene som en 
rød tråd, og veksler side et par steder.

Strekningen er delt inn i fem sekvenser med ulike karaktertrekk. Sekvensene i seg 
selv er relativt ensartede, og variasjon oppstår blant annet i krysningspunktene 
mellom dem. Det er ofte rundt påkoblinger at omgivelsene endrer karakter. 

Strekningsanalyse med landskapets sekvenser og utsikt fra Schancheholen til 
Sørmarkkroken
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Ved Schancheholen - SIF-banen, friområdet i Polarveien og Sørmarka får man 
fri utsikt mot omgivelsene og grøntområdene. I tillegg vil større bebyggelse og 
trær også fungere som milepæler og orienteringspunkter på strekningen, slik 
som eksempelvis blokkene og bjørka i Helmer Hanssens gate, eiketrærne ved 
friområdet i Polarveien og blodbøken foran Sørmarka Arena, samt bygningen i  
seg selv.

Linjeføringen er mer eller mindre låst langs E39, ettersom det er lagt vekt på å 
oppnå kortes mulig veg fra Stavanger til Forus og Sandnes. Horisontalkurvaturen 
er relativt stiv og vil oppfattes som ganske rett på strekningene. Dette gir god 
sikt og fart, men kan medføre at strekningen oppleves noe monoton. Variasjon i 
horisontalkurvatur anses som positivt. Undergangen under Auglendsveien ligger 
i en stor kurve og bidrar til noe variasjon. 

Monotonien forsterkes gjennom strekninger med få sanseinntrykk. Dette kan 
være lukkede strekninger som er avskjermet mot omgivelsene, som langs den 
høye støyskjemen i Polarveien, og de høye skjæringene og støyskjermen langs 
Lysebuveien og Sørmarkkroken. Sørmarktunnelen står i en særstilling, der 
effektbelsyningen forhåpentligvis vil gjøre denne til en attraksjon. 

Sykkelstamvegen holder en jevn og slak vertikalkurvatur, med slake stigninger 
mot underganger. Bratteste stigning, på 5 % (1:20), forekommer kun ett sted, 
opp mot sykkelbroen i Helmer Hanssens gate. Vertikalkurvatur kan bidra til å 
skape variasjon, men motbakker oppleves ofte som en barriere av syklistene. 
Stigningsforholdene på strekningen er blitt prioritert foran frihetsfølelse og utsikt 
mot omgivelsene. 

Hele reisen på 2,6 km tar 6 minutter hvis man har en gjennomsnittshastighet på 
25 km/t. Optimalt rytmeforløp, dvs. avstanden mellom ulike opplevelsesinntrykk, 
bør være på 3-8 minutter og tilsvarer altså en lengde på 1250-3312 m i 25 
km/t. Det vil si at det er en god del variasjon innenfor denne delstrekningen av 
Sykkelstamvegen. Utsikten kan være både god og dårlig da begge deler oppfattes 
som variasjon. Utsikten mot motorvegen oppfattes som mindre god da trafikkerte 
arealer med støy og luftforurensing ikke gir positive impulser. 

Strekningsanalyse med landskapets sekvenser og utsikt fra Sørmarkkroken til 
Sørmarka
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Virkninger av ny Sykkelstamveg for beboere

Støyforholdene vil bli bedre i Helmer Hanssens gate og for boligene lengst 
sør i Polarveien, og dagens plankeskjermer og støyvoller blir erstattet med 
støyskjermer. 

For de nærmeste naboene og beboerne til Sykkelstamvegen kan denne oppleves 
som en barriere som kommer tettere på, ettersom Sykkelstamvegen ikke er 
tilgjengelig for gående og påkoblingene begrenser seg til fire strategiske steder 
på den 2,6 km lange delstrekningen. 

Trerekken i Helmer Hanssens gate fjernes. Beboerne får imidlertid nye fortau, 
trinnfri adkomst og en ryddigere parkeringssituasjon enn i dag.

Reduksjon av trær og friområdet med balløkken sør for Polarveien kan oppleves 
som negativt for beboerne. Det kommer en ny omkjøringsveg som tar noe areal 
fra balløkken helt i vest, mot E39. Til gjengjeld stenges Polarveien for bilkjøring og 
blir tryggere for fotgjengere. Polarveien brukes også som skoleveg.  

Beboere i Lysebuveien, som bor bak knausen mot Auglendsveien, blir mer 
eksponert når knausen med skogaktig karakter fjernes og erstattes med sykkelfelt 
og støyskjerm. Men de får til gjengjeld en tryggere kryssing av Auglendsveien 
gjennom den nye undergangen.

Sykkelstamvegen kommer tett opp i og tar også areal fra flere parker, friområder 
og idrettsanlegg. Her bør det plantes tilbake trær og busker på en måte som 
passer området og som samtidig gir skjerming mot det dominerende anlegget 
Sykkelstamvegen er. Noen steder kan trerekker gjøre nytten, andre steder mer 
buskvegetasjon. Kommunens areal kan om nødvendig tas i bruk for å oppnå 
skjermende beplantning.

Virkninger av ny Sykkelstamveg for bilister

Generell beskrivelse av reiseopplevelsen for syklister gjelder også for bilister. 
Konstruksjonene langs E39 bli synlige og vil fungere som landemerker -  spesielt 
sykkelbruen langs Helmer Hanssens gate. Belysningspunkter i påkoblingene vil 
bli svært synlige, og kan enkelte steder også oppfattes av bilistene, og fungere 
som milepæler og markører på strekningen. De høye fjellskjæringene som i dag 
er bevokst med vintergrønn eføy, vil mange steder måtte fjernes midlertidig. Det 
vil kunne ta opptil 5-15 år før ny eføy vil dekke fjellskjæringene eller veggene som 
i dag.
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Landemerker

Strekningen har flere større konstruksjoner som fungerer som landmerker langs 
strekningen. Av disse kan nevnes sykkelbruen langs Helmer Hanssens gate, 
sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden og undergangen under Auglendsveien.  

Sykkelbruen ved Helmer Hanssens gate 

Sykkelbruen langs Helmer Hanssens gate blir ca. 250 meter lang og blir svært 
synlig fra motorvegen. Denne er i så måte et viktig identitetsskapende element og 
et symbol for Sykkelstamvegen. Utformingen av denne vektlegges derfor spesielt.

Det er i forprosjektet blitt presentert to høyder på konstruksjonen, anbefalt 
løsning har en konstruksjonshøyde på 4,5 m. Konstruksjonen kommer tett på 
bebyggelsen, og som et avbøtende tiltak er det viktig at beboerne får en betydelig 
reduksjon i støynivå. Dagens skjerm er 2,5 m, total høyde på ny skjerm blir ca. 6,5 
m, inkludert en 2 meter høy glasskjerm oppå konstruksjonen, se illustrasjon på 
side 61.

Sykkelbruen kjennetegnes gjennom sin utstrekning i lengderetning, 
konstruksjonen beveger seg dessuten i en slak bue. For å skape variasjon 
benyttes lameller som danner et bølgemønster. Her tas hovedgrepet «bevegelse 
og dynamikk» opp i konstruksjonen. Bølgemønsteret og den varierende formen 
på lamellene gjør at konstruksjonen vil oppfattes ulikt avhengig av synsvinkel. 
Sett fra broen skaper dette et interessant skyggespill. På boligsiden monteres 
Sykkelstamvegrekkverket. 

Boligsiden domineres av en 4,5 meter høy betongvegg. For visuelt å redusere 
veggens skala integreres trelameller og belysning. Boligsiden tåler en større grad 
av detaljering og materialitet. Belysningen er en kombinasjon av funksjonell 
belysning og effektbelysning i form av LED-lines. Treverket har en naturlig 
patinering og anbefales utført i Kebony/Accoya, eller tilsvarende. Ved detaljering 
av belysningen er det viktig å unngå blending. Bølgeformen fra glasskjermen tas 
opp i lamellene og treverket og belysningen føres videre i himlingen. 

Eksempler på effektbelysning i dekke

Det skal utvikles egne lysmaster til konstruksjonen. LED-lys integreres i håndlist og 
effektbelysning i kantdrager på vegsiden. Dette skaper gode ledelinjer i mørket. 
Sykkelbruen har dessuten effektbelysning integrert i dekket på motorvegsiden. 
Effektbelysningen endrer gradvis farge. Overgangen mellom de ulike fargene skjer 
slik at man ikke merker selve skiftet, og bruen vil oppleves ulikt fra gang til gang. 
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Sykkelbruen sett fra motorvegen

Lamellene i konstruksjonen danner et bølgemønster som vil se ulikt ut avhengig av 
ståsted. Betongveggen kles med absorberende støyskjerm og trespiler i Kebony/
Accoya for et naturlig uttrykk.
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Sykkelbruen sett fra Helmer Hanssens gate

Illustrasjonen viser sykkelbruen i anbefalt høyde (4,5 m). Bruen er en massiv 
konstruksjon mot boligblokkene. Lameller i tre og integrert belysning bidrar til å myke 
opp uttrykket. 
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Sykkelbruen sett fra Helmer Hanssens gate - kveldsbilde

Belysningen av veggen og himlingen danner en bølgeform som gjenspeiler lamellene 
i glasskjermen. Illustrasjonen viser konstruksjonen med 3,1 m frihøyde. 
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Sykkeltunnelen

Sykkeltunnelen er ca. 350 meter lang og går gjennom Auglendshøyden, parallelt 
med E39. Sykkeltunnelen er den første av sitt slag i Norge. 

Tunnelen får et T 5,5 profil. For å definere rommet trekkes en lyslinje fra den ene 
siden av tunnelåpningen til den andre, dette illuderer en Fibonacci-spiral og er 
romdannende, samtidig som den definerer strekningen og sier noe om avstand. 
Lyslinjen integreres i betongelementene og går i flukt med betongoverflaten. 

Ved utformingen av tunnelen er det lagt vekt på at den skal være luftig, med 
siktlinjer gjennom hele strekningen. Tunnelen skal være lys, ha tydelige kontraster 
og gi en positiv og trygg reiseopplevelse. Eventuelt kan veggene i tunnelen 
hvitkalkes. 

Tunnelen gir rom for scenografi og muligheter til å skape stemninger ved 
hjelp av lys. Det er dessuten ønskelig at tunnelen oppleves ulikt fra gang til 
gang. Det foreslås å integrere effektbelysning langs kanten som varierer i farge 
gjennom døgnet, endringen skjer imidlertid så gradvis at man ikke merker 
selve skiftet. Belysningen skal være effektfull, i tillegg er det ønskelig å benytte 
speilende stålplater som danner en bueform langs lyslinjen og som reflekterer 
effektbelysningen. Belysningen skal ikke virke blendene på syklistene og 
effektbelysningen må avstemmes i forhold til den funksjonelle belysningen. Det 
anbefales å benytte en lysdesigner i byggeplanfasen. 

Øverst: Fibonacci-spiral 
Nederst til høyre: Prinsipp lyslinje i Sykkeltunnelen
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Eksempler på fargesetting tunnel. 
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Undergang under Auglendsveien 

Undergangen under Auglendsveien blir ca. 16 m bred og ca. 24 m lang. På grunn 
av krav til sikt blir veggen mot vest buet i portalene. Muren mot øst er ca. 120 
m lang og utføres i natursteinsforblending, helt til muren avsluttes (ca. profil 
1055). Naturstein eldes bedre enn betong og oppfordrer ikke til tagging på 
samme måte som en slett betongvegg. Siktkrav fører til at det blir et bufferareal 
mellom Sykkelstamvegen og natursteinforblendingen som varierer i bredde. I 
undergangen er dette arealet ca. 2,5 m i bredde. Det er ikke ønskelig at mennesker 
skal kunne oppholde seg på dette arealet. Idéer som har blitt undersøkt er å 
integrere et vannspeil i dette området, eller å la natursteinsforblendingen fortsette 
mot Sykkelstamvegen. Bufferarealet mot sør beplantes med gras og klatreplanter. 
Dette bidrar til å bryte opp den lange og høye muren. 

Veggen mot vest utføres i betong og får integrert 
belysning som følger prinsippet for standard undergang. 
Belysningen føres videre opp i himlingen hvor 
bølgemønsteret fortsetter mot natursteinsmuren. Det 
er dessuten ønskelig å belyse natursteinsforblendingen 
i undergangen med effektbelysning som følger 
lysprogrammet for hele strekningen. Betongveggen på 
motsatt side av natursteinsforblendingen er på grunn 
av sin utstrekning og høyde et velegnet sted for kunst. 

Påkobling Auglendsveien i plan.

Sykkelstamvegen
Gang- og sykkelveg / fortau
Ny adkomstveg
Påkobling
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Påkobling Auglendsveien i perspektiv.
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Fra Schancheholen til sykkeltunnelen er det en tilnærmet sammenhengende 
støyskjerm. Støyskjermen følger prinsippet som er beskrevet på side 34-35. 
Skjermen varierer i høyde fra 4 m til 2 m og veksler mellom å plasseres på øst- og 
vestsiden av Sykkelstamvegen. 

I Polarveien og Sørmarkkroken er det viktig å benytte glassfelt i skjermen slik at 
skjermen oppfattes lavere av både beboere og for syklister. For å få best mulig 
effekt bør enkelte glassfelt oppleves mer eller mindre sammenhengende i 
lengderetning. Det er tidligere nevnt at en utsikt må oppleves i minst 5 sekunder 
for å kunne oppfattes, og det vil si en lengde på 35 m med en fart på 25 km/t. 

Klatreplanter på enkelte partier vil dempe og myke opp noe av 
det massive inntrykket som veggene gir tett på Sykkelstamvegen. 
Passende steder vil være støyskjermene langs Schancheholen og 
Polarveien ved friområdet og fjellskjæringen i Sørmarkkrokens 
vestside. Støyskjermene på vollen langs Sørmarka Arena er et 
annet egnet sted som kan trenge variasjon med planter. Alternativt 
kan støyskjermen utføres med torvblokker som tilsås med gress. 
Dette vil kreve et eget vanningsanlegg.

 

Støyskjerming langs strekningen

Støyskjerming med partier av glass langs Polarveien.
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 A: Kartlegging av vegetasjon Sørmarka - Smeaheia
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 A: Kartlegging av vegetasjon Sørmarka - Smeaheia
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B: Kartlegging av vegetasjon Schancheholen - Sørmarka



76





Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region vest
Ressursavdelinga
Askedalen 4 6863 LEIKANGER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-vest@vegvesen.no

vegvesen.no


