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REGULERINGSPLAN 
 

EMNE Varsel om planoppstart og utvidet plangrense   

OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest   

KONTAKTPERSON Matthew Millington   

 

Planoppstart ble varslet med brev til berørte grunneiere, interesseorganisasjoner og offentlige etater 
den 14.3.12. Det ble også annonsert i Stavanger Aftenblad samme dato. Til varselet om planoppstart 
kom det inn 11 merknader fra offentlige etater og 7 merknader fra private grunneiere. 

7.1.2015 ble det sendt ut nytt varsel om utvidelse av varslet planområde ved Auglendshøyden, 
SIF/Helmer Hanssens gate og Sørmarkkroken. Til dette varselet kom det inn 5 merknader fra 
offentlige etater og 2 merknad fra privat grunneier/firma (se oppsummering av dette side 10). 

2.3.2015 ble det sendt ut nytt varsel om utvidelse av varslet planområde ved Sverre Hassels vei i 
Solsletta borettslag. Til dette varselet kom det inn 1 merknader fra privat grunneier (se 
oppsummering av dette side 15). 

  

Varslet planområde 
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Offentlige merknader 

 Navn Datert 

1 Lyse 14.1.2014 

2 Forsvarsbygg 16.1.2014 

3 IVAR 20.1.2014 

4 Stavanger kommune, BMU, Renovasjon 21.1.2014 

5 Sola kommune 28.1.2014 

6 Fylkesmannen i Rogaland 29.1.2014 

7 Fylkesrådmannen Regionalplanavdelingen 20.2.2014 

8 Stavanger kommune, BMU, Park og vei 20.2.2014 

9 Forum for Natur og Friluftsliv, FNF Rogaland 22.2.2014 

10 Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen 22.2.2014 

11 Fylkesrådmannen Kulturavdelingen 25.4.2014 

 

 

01_ Lyse, datert 14.1.2014.  

Lyse gjør oppmerksom på eksisterende nettstasjon, linjer og kabler innen planområdet. Spesielt 
eksisterende 145 kV kabler, 132 kV linje, 50 kV linje og 50 kV kabler. En eventuell omlegging av disse 
må avklares lang tid i forveien og omkostninger må bekostes av utbygger. Det er også restriksjoner 
på når på året kablene ev. kan koples ut. I god tid før graving må det innhentes gravemelding.  

Kommentar:  

• Merknaden tas til orientering. Omlegging av infrastruktur vurderes ved detaljprosjektering. 
Det vises også til møte 13.5.2014 med Lyse der traséen og konfliktnivå i forhold til 
linjer/kabler under bakken ble vurdert. 

 

02_ Forsvarsbygg, datert 16.1.2014. 

Opplyser at Forsvaret har installasjoner som skal ivaretas i bakken som krysser området innenfor 
avgrensingen. Det bes om at tiltakshaver tar kontakt når byggefasen starter opp, for endelig avklaring 
og påvisning.  

Kommentar:  

• Merknaden tas til etterretning. 

 

03_ IVAR, datert 20.1.2014. 

Gjør oppmerksom på at IVAR har hovedvannledning Ø700 i planens sørlige ende. Dette må tas 
hensyn til i det videre arbeidet. 
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Kommentar:  

• Merknaden tas til orientering. Hovedvannledningen ligger ca. 70 m fra selve 
Sykkelstamvegtraséen. Anleggsadkomst til søndre tunnelpåhugg krysser over 
hovedvannledningen på samme måte som er planlagt for delstrekning Sørmarka – Smeaheia. 
Det er lagt inn bestemmelse om at IVAR skal rådføres med hensyn til hovedvannledningen før 
utbygging igangsettes. 

 

04_ Stavanger kommune, BMU, Renovasjon, datert 21.1.2014. 

Minner om at etter «Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved terrenginngrep» plikter 
tiltakshaver å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området i forbindelse 
med tiltak. Dersom det skal gjennomføres tiltak på et område med forurenset grunn skal tiltakshaver 
utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket gjennomføres.   

Kommentar:  

• Merknaden tas til orientering. YM-planen beskriver mål og tiltak for å hindre spredning av 
forurensede masser. Disse ivaretar føringer fra gjeldende lover og forskrifter.  Krav om 
tiltaksplan er også sikret i reguleringsbestemmelsene.  

 

05_ Sola kommune, datert 28.1.2014. 

Sola kommune har ingen merknader til igangsatt planarbeid på dette stadiet i arbeidet. 

Kommentar:  

• Tas til orientering. 

 

06_ Fylkesmannen i Rogaland, datert 29.1.2014. 

Fylkesmannen uttaler at planen er et godt tiltak for å oppnå nasjonale forventninger for å få til et god 
utbygd gang- og sykkelvegnett.  

Fylkesmannen understreker behovet for helhetlig planlegging og kollektivsatsing ved regulering av 
areal for sykkelvei med tanke på god utnyttelse og framtidig arealbruk. 

Fylkesmannen legger vekt på universell utforming ved regulering av areal til Sykkelstamvegen. En av 
hovedprioriteringene i Regionalplan for folkehelse i Rogaland om å redusere sosiale forskjeller bør 
være førende for planarbeidet for å gi plass til alle syklister; til og fra arbeidssted, hverdagssyklister, 
el-sykler, barn og unge etc.  

Alle berørte kommuners sykkelstrategier bør inngå som en del av arbeidet med å regulere nødvendig 
areal til en høystandard sykkelveg mellom Stavanger-Forus-Sandnes.  

Kommentar:  

• Merknaden tas til orientering. Sykkelstamvegen er planlagt med utgangspunkt i 
anbefalingene i håndbok V122 – Sykkelhåndboka (Statens vegvesen Vegdirektoratet).  

• Formingsveilederen legger til grunn at prinsippene for universell utforming skal integreres på 
et tidlig tidspunkt og ivaretas i alle ledd i planlegging, bygging, drift og vedlikehold. (Hb 
V129). Formingsveilederen gir føringer for sentrale designprinsipper som legger til rette for 
opplevelse av trygghet, nemlig tydelige siktlinjer, god belysning, utvetydig informasjon og 
høyt nivå på vedlikehold. 

• Sykkelstamvegen er et viktig element i sykkelstrategien til Stavanger kommune. 
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07_Rogaland fylkeskommune, Regionalplanavdelingen, datert 20.2.2014. 

Rogaland fylkeskommune imøteser tiltaket som en del av framtidig satsing på sykkel som et 
alternativ til bilbruk på kortere strekninger. Det er viktig å ivareta kvalitet i utforming av sykkelveier, 
og for Sykkelstamvegen blir det spesielt viktig å skjerme traséen mot støy fra E39. Fylkesrådmannen 
har ingen øvrige kommentarer til oppstartsvarselet. 

Kommentar:  

• Merknaden tas til orientering. Sykkelstamvegen er i seg selv et trafikkområde og vil ikke bli 
støysikret mot tilgrensende trafikkområder. Det er allikevel bestemt at støyreduserende tiltak 
skal etableres ved støyverdier over 85 dBA. Støyskjerming skal ellers vurderes ut fra kriterier 
omtalt i Støyrapporten for prosjektet. 

 

08_ Stavanger kommune, BMU, Park og vei, datert 20.2.2014. 

Park og vei er opptatt av at sikkerheten for brukerne av gang- og sykkelveien som ligger parallelt med 
E39 ved SIF idrettspark, og undergangen her. Det forutsettes at dersom påkobling til Sykkelstamveien 
kommer i konflikt med denne vil den bli lagt om med en likeverdig og fullgod funksjon. 

Dersom det er behov for å legge om adkomstveier gjennom boligområdet Peder Saxes gate – 
Auglendsveien, skal det skje skånsomt med minst mulig forringing av eksisterende grøntstruktur.  

Omdisponering av friområde ved Polarveien og Auglendsveien må gjøres minimalt. Kompenserende 
tiltak kan være aktuelt. Undergangen som planlegges å gå under Auglendsveien bør gjøres bred nok 
til at det er plass til både Sykkelstamvegen og en gang- og sykkelvei for å forebygge at gående 
benytter seg av Sykkelstamvegen i undergangen. 

Ved Sørmarka idrettspark har kommunen planer om etablering av en mindre fotballbane sør for 
eksisterende kunstgressbane, helt inntil sykkelstamveien. I kommuneplansammenheng vurderes det 
omdisponering av friområde til idrett på arealet mellom eksisterende idrettsområde fram mot 
Auglendstunellen, inntil areal for Sykkelstamvegen. 

Kommentar:  

 Det vises til prosjektmøter med deltakelse av BMU, Park og vei. 

 Eksisterende g/s-veg ved SIF idrettspark er hensyntatt i arbeidet med Sykkelstamvegen. 
Gang- og sykkelvegen blir lagt om på en kort strekning for å få plass til et av 
Sykkelstamvegens påkoblingspunkter. Omleggingen er ikke vesentlig og vil gi en likeverdig og 
fullgod løsning som dagens trasé. 

 Merknaden vedr. ny adkomstveg til boligområder ved Polarveien tas til etterretning. Løsning 
for dette er diskutert i samråd med Stavanger kommune BMU – park og veg. 

 Omdisponering av friområdet i sørenden av Polarveien gjøres så minimal som mulig. 
Undergangen ved Auglendsveien planlegges som en kombinert løsning for g/s- veg og 
Sykkelstamvegen. De to tilbudene skilles fysisk for å unngå konflikt. 

 Merknaden vedørende etablering av en mindre fotballbane sør for eksisterende 
kunstgressbane tas til orientering. I forbindelse med avsetting av anlegg- og riggområde i 
dette området er det så langt som mulig forsøkt å redusere inngrepet i planlagt omdisponert 
idrettsområde. Se for øvrig merknad til utvidet planområde. 

 

09_ FNF, Stavanger, datert 22.2.2014. 

Forum for Natur og Friluftsliv sender et langt og grundig innspill vedørende areal, deponi, sikkerhet, 
utforming, helse, biologisk mangfold, og hvordan bidra til et forlokkende tilbud til flest mulig jobb- og 
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fritidssyklister. Innspillet har kommentarer spesielt fra Stavanger Orienteringsklubb, Syklistenes 
Landsforening Sør-Rogaland og Sørmarkas venner.  

Det påpekes at Stavanger har svært lite naturareal pr. innbygger. FNF berømmer Statens vegvesen og 
Stavanger kommune for valget av tunnel i stedet for trase gjennom Sørmarka, men ser at det likevel 
blir nødvendig å ta noe av naturen til å bygge Sykkelstamvegen. 

I de siste årene har Sørmarka blitt krympet og oppstykket av turveger, en asfaltert sykkelvei, boliger 
og næring. Orienteringsidretten og flere andre FNF organisasjoner er derfor i utgangspunktet 
skeptiske til alle inngrep i Sørmarka. 

FNF ber om at Vegvesenet og Stavanger kommune gjør en grundig beregning av areal i Sørmarka, 
både nord og sør for tunnelene, som vil gå med til utvidelse av motorveien, til Sykkelstamvegen, til 
flytting av ridesti og til flytting av gang- og sykkelveier, evt. også flytting av annen tilrettelegging i 
naturområdet. Det foreslås at et avbøtende tiltak vil være å regulere inn en tilsvarende stor 
hensynssone på universitetsområdet, og at kommunen identifiser mulige erstatningsområder i 
randsonen til hele Ullandhaug/Sørmarka-området. 

FNF er opptatt av forutsigbarhet og sikkerhet for syklistene og for alle som ferdes i områdene. 
Områdene i hele Sørmarka brukes mye av diverse barne- og ungdomsgrupper. De holder seg ikke til 
stier og turveier. Det må være tydelig for også de aller minste hvor Sykkelstamvegen går. Det er 
viktig, av sikkerhetshensyn, at Sykkelstamvegen ikke benyttes av gående og at det etableres fysiske 
skiller i potensielle konfliktområder.  

Sykkelhastighet i plandokumentene ser ut til å være kraftig underestimert. En må forvente at 
hastigheter på 25 - 30 km/t er det vanlige, særlig tatt i betraktning det økende antall el-syklister. Det 
bør være akselerasjonsfelt, ikke T-kryss, også når en lager en «motorvei» for syklistene. Dette vil øke 
sikkerhet og effektivitet langs trassen. 

Det er lagt inn enkelte bratte stigninger. Basert på kartlegging av maksimalt oksygenopptak i den 
norske befolkningen må man anta at stigninger på over 5% er svært utfordrende å forsere på vanlig 
sykkel for svært mange. 

Ideelt sett skulle Sykkelstamvegen være beskyttet mot nedbør, det ville gi flere syklister og redusere 
vedlikeholdsbehovet. Vind er, særlig i vinterhalvåret, en betydelig sikkerhetsrisiko, og 
Sykkelstamvegen bør i minst mulig grad være vindutsatt. 

FNF er bekymret over helsekonsekvenser ved spesielt støy og støv og er overrasket over den lette 
avfeiingen av problematiske målinger. En av hovedprioriteringene til sykkelsatsingen i Stavanger er å 
sørge for strøing og sikre hovedsykkelveier hele året. Stille, kalde dager om vinteren er ypperlig 
sykkelforhold på Nord-Jæren. Det er vinden som er verst. Derfor er det svært viktig at luften renses 
og syklistene skjermes så godt det lar seg gjøre. Støy er et økende helseproblem. FNF håper at 
vegvesenet tar i bruk Stavangers støykart allerede nå. Investering i rimelig skjerming nå vil bidra til 
langt lavere helsekostnader om noen år. 

Det påpekes at det i Stavangers KDP idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse er et mål at «Det skal 
arbeides kontinuerlig med tiltak for å sikre og utvikle det biologiske mangfoldet i Stavanger 
kommune.» FNF ser svært gjerne at denne intensjonen følges ved beplantning. 

Midlertidige massedeponier må ikke legges i naturområder da det kan skade både friluftsverdier, 
vannkvalitet og andre naturverdier. Skulle dette mot formodning være et av forslagene ønsker FNF å 
bli informert før endelig avgjørelse. 

Kommentar:  

 Merknaden tas til orientering. Traseen for Sykkelstamvegen er plassert nær E39 blant annet 
for ikke å skape en ny barriere i området. Arealene er i dag i stor grad preget av eksisterende 
E39. 
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 Forslag om avbøtende tiltak som angår regulering av arealer utenfor plangrensen tas ikke i 
denne plan. Langsiktige mål og strategier for Sørmarka må avklares i overordnede planer, 
ikke som en del av denne reguleringsplanen. Statens vegvesen tar ikke stilling til fremtidig 
utvidelse av E39 i denne saken. Det er ikke aktuelt med grønn kulvert over E39 som 
konsekvens av Sykkelstamvegen.  

 Trasévalg og utformingsstandarden er fastsatt i Kommunedelplanen. Kommunedelplanen 
beskriver også konsekvensene med valg av tunnel, og fordelene dette vil ha for Sørmarka i 
forhold til alternativet (dagløsning).  

 Sykkelstamvegen skal skiltes og markeres tydelig for å unngå utilsiktet bruk. Det er lagt vekt 
på fysiske skiller langs hele traseen, da spesielt i potensielle konfliktområder. 

 Sykkelstamvegen er dimensjonert for 30 km/t, dette i henhold til Kommunedelplanen. Krav til 
stigning ivaretatt. 

 Påkoblingspunktene har avkjøringsfelt. Akselerasjonsfelt er vurdert, men ikke tatt med videre 
etter Trafikksikkerhets-revisjonen. Syklister har ikke krav til speil, og kan dermed ikke se bak 
seg.  

 Naturmangfoldloven legger føringer for å verne det biologiske mangfold som kan bli berørt 
og har blant annet et mål om å ivareta mangfold av naturtyper og økosystemer, og hindre 
eller begrense skade på naturmangfoldet som et resultat av tiltaket. YM-planen beskriver 
utfordringer og tiltak for å ivareta dette. 

 Støy og støvforhold er grundig vurdert. Viser til utarbeidet støyrapport, samt testberegninger 
av luftkvalitet som er gjort i forbindelse med konsekvensutredningen til kommunedelplanene. 
Konklusjonen herfra er at helsegevinstene av sykling generelt trolig er større enn de negative 
effektene av støy og periodevis dårlig luftkvalitet.  Viser også til formingsveileder som 
beskriver bruk av vegetasjon som tiltak mot luftforurensing. 

 Sikring av midlertidige massedeponier blir ivaretatt gjennom YM-plan og rigg- og 
marksikringsplan. Bestemmelsene vil presiseres ytterligere for å tydeliggjøre dette. 

 

10_ Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, datert 22.2.2014. 

Rogaland fylkeskommune finner det nødvendig å befare planområdet før det kan gis en uttalelse til 
planen. Befaringen vil avklare om det er behov for en arkeologisk registrering.  

Kommentar:  

• Merknaden tas til orientering 

 

11_ Fylkesmannen Kulturavdelingen, datert 25.4.2014. 

Etter befaring gjennomført 24.4.2014 har seksjon for kulturarv ingen merknader til tiltaket i 
nåværende fase av planprosessen. 

Kommentar:  

• Merknaden tas til orientering. 
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Private merknader 

 Navn Datert 

12 Katrine Thorsen, Sørmarkveien 9 15.1.2014 

13 Jostein Hodne, Gauselvågen 32 B 20.1.2014 

14 Brandsberg-Dahls arkitekter for Smedvig eiendom 20.2.2014 

15 Borettslaget Solsletta 21.2.2014 

16 Magne Todnem, Sørmarkkroken 28 8.3.2014 

17 Rune Rasmussen og Magne Todnem 9.3.2014 

18 Borettslaget Saxemarka III Uten dato 

 

 

12_ Katrine Thorsen, Sørmarkveien 9, datert 15.1.2014. 

Beboer i Sørmarkveien stiller spørsmål ved siplet linje som er vist gjennom hagen hennes i varsel om 
oppstart.  Hun etterlyser også støyskjerming etter bygging av Sørmarka Arena. 

Kommentar:  

• Den stiplete linjen som er vist i varsel for oppstart er plangrensen. Sykkelstamvegen skal ved 
denne adressen bygges på utsiden av eksisterende støyskjerm, og vil ikke komme i konflikt 
med eiendommen. 

• Støyskjerming blir vurdert langs hele strekningen. Støyforhold skal, etter etablering av 
Sykkelstamvegen, være uendret eller forbedret. 

 

13_ Jostein Hodne, Gauselvågen 32 B, datert 20.1.2014. 

Jostein Hodne foreslår at Sykkelstamvegen bygges på søyler plassert i rabatten mellom nord- og 
sørgående kjørebaner på E39. Eksisterende broer over E39 kan benyttes som av- og 
påkjøringsramper. 

Kommentar:  

• Det vises til gjeldende Kommunedelplan. Valg av trase er allerede vurdert og vedtatt. 

 

14_ Brandsberg-Dahls arkitekter for Smedvig eiendom, datert 20.2.2014. 

Brandsberg-Dahls Arkitekter jobber for tiden med et større prosjekt i Haugåsstubben for Smedvig 
eiendom. Prosjektet legger til rette for flere kombinasjonsbygg som inneholder kontor og service. 
Brandsberg-Dahls Arkitekter ser positivt imot at Sykkelstamvegen langs E39 oppgraderes og gjør 
oppmerksom på at tilknytning mot Åsen bør ivaretas. Dagens sykkelforbindelse over E39 ligger i nord 
og sør av Haugåsstubben, og det ses som fordelaktig å beholde disse. 

Kommentar:  

• Merknaden tas til orientering. Dagens sykkelforbindelser over E39 vil ikke bli berørt av 
prosjektet. 
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15_ Borettslaget Solsletta, datert 21.2.2014. 

Styret og beboerne i Borettslaget Solsletta ønsker en vurdering av hvordan byggearbeidene vil 
påvirke borettslaget mens de pågår. De er særlig bekymret for sikkerheten med tanke på store 
anleggsmaskiner, lekeplass og gangbroen over E39. De ønsker også en redegjørelse for støy og 
trafikale problemer under anleggsperioden. 

Borettslaget ber om at det blir redegjort for om det er plass til både vei, parkering og sykkelstamvei 
mellom boligene i Polarveien 3 til 15 og E39. Borettslaget forventer at kommunen ser på alternative 
løsninger for ulemper vedrørende parkering og interntrafikk. I tillegg bes det om en vurdering med 
tanke på utrykningskjøretøy i Polarveien. 

På enkelte steder vil Sykkelstamvegen komme veldig nær bebyggelsen, og beboerne er derfor 
interesserte i å få informasjon om, og å bli hørt angående den estetiske utformingen. 

Det stilles spørsmål om det er foretatt oppmåling som sier hvor mye av borettslagets eiendom som 
blir tatt, og hvordan en tenker å forholde seg til dette. Videre stilles det spørsmål om verditap på 
boligene med offentlig infrastruktur så tett på bebyggelsen, og om det er avsatt midler til å dekke 
slike tap. 

Det utfordres til å legge frem kompenserende tiltak i planen, som tar hensyn til det lokale bomiljøet 
og at det ses på muligheten for igjen å åpne forslaget om kulvert over motorveien på strekningen 
Schancheholen – Auglendshøyden. 

Kommentar:  

• Det vil bli utarbeidet faseplaner og trafikkavviklingsplaner som viser hvordan arbeidene og 
fremføringen av trafikk, også for myke trafikanter, er tenkt utført for å ivareta alles sikkerhet. 

• Polarveien vil ikke ha plass til både veg, parkering og Sykkelstamveg uten rivning av 
eksisterende boliger. Polarveien vil stenges for biltrafikk og erstattes av gang- og sykkelveg. 
Dette vil medføre en tryggere skoleveg, og løsningen illustreres i planbeskrivelsen.  Adkomst 
og parkering vil legges om, men utrykningskjøretøy vil ha adkomst til hver enkelt bolig. 

• Illustrasjoner av hvordan strekningen vil se ut kan sees i planbeskrivelsen. 
• Erstatning av eiendom, parkeringsplasser og ulemper vil bli vurdert ved grunnerverv. Det 

vises til tegningshefte og W-tegninger der det er beregnet hvor mye areal som går 
omdisponeres per eiendom. 

• Forslag om tiltak som angår regulering av arealer utenfor plangrensen tas ikke i denne plan. 
Det er ikke aktuelt med kulvert over E39 som konsekvens av Sykkelstamvegen. 

 

16_ Magne Todnem, Sørmarkkroken 28, datert 8.3.2014. 

Ved etablering av Sykkelstamvegen vil adkomstveien til Sørmarkkroken legges inn til eiendommen 
Sørmarkkroken 28. Beboerne her ber om innkjørsel til sin eiendom direkte fra denne. 

Kommentar:  

• Saken er behandlet av Stavanger kommune, Transportplan. Stavanger kommune ønsker ikke 
at innkjørselen flyttes. En ny avkjørsel fra det nordøstre hjørnet av tomten ville gitt en ny 
avkjørsel direkte ut i en viktig turveg/gangforbindelse og bydelsrute for sykkel. 
Trafikksikkerheten for de myke trafikantene ville da blitt redusert. I tillegg kan det ikke bygges 
en eventuell garasje utenfor byggegrensen. Avkjørsel fra sidevegen fungerer bedre med en 
eventuell garasje innenfor byggegrense. 

 

 

 



  

9 
 

17_ Rune Rasmussen og Magne Todnem, datert 9.3.2014. 

Ved etablering av Sykkelstamvegen vil adkomstveien til Sørmarkkroken legges inn på eiendommene 
til Sørmarkkroken 28 og 30. Beboerne forholder seg positivt til dette, men ber om at Sykkelstamveg 
og adkomstveg forskyves så langt mot motorvegen som mulig. 

Det bes om at Sykkelstamvegen får påsyklingsramper både ved Auglendskrysset og ved krysset 
Sørmarkveien/Sørmarkkroken. Dette fordi det daglig er mange syklister her på veg inn Sørmarkveien 
og til Sørmarka Arena. 

Selv om dette er en Sykkelstamveg og ikke en skjerming av motorvegen, regner de med at det som 
en naturlig konsekvens av arbeidet blir foretatt nødvendig støy og støvskjerming etter de kravene 
som gjelder for dette. 

Overvannskapasitet er sprengt. Kum og rør er gammelt og anlegg er ikke separert. Det planlegges 
flere nye boliger i Sørmarkkroken. Det etterspørres også mulighet for å legge fiberkabel inn til 
boområdet.  

Selv om ikke alle innspillene har direkte tilknytning til Sykkelstamvegen, ser beboerne det som 
hensiktsmessig å foreta disse utbedringene samtidig. 

Kommentar:  

• Sykkelstamvegen vil legges så nært E39 som mulig, slik at Sørmarkkroken ikke må flyttes mer 
enn nødvendig. Det vil etableres påkoblingspunkter til Sykkelstamvegen både nord og sør for 
Auglendsvegen samt ved Sørmarka arena. Sørmarkveien er definert som hovedrute for sykkel, 
og i forslag til ny kommuneplan er også Sørmarkkroken lagt inn som fremtidig hovedrute for 
sykkel så det vil fortsatt være mange syklister i området. Men trolig vil de fleste 
transportsyklister velge Sykkelstamvegen her.  Støyskjerming vil også etableres slik at 
støyforholdene blir som de er i dag eller forbedret. 

 VA-ledninger vil fornyes som følge av at Sørmarkkroken flyttes og etableres på nytt. Legging 
av fiberkabel i samme omgang må evt. planlegges i prosjekterings-/byggefasen. 

 

18_ Borettslaget Saxemarka III, uten dato. 

Borettslaget ber om at det legges inn beste mulige parkeringsforhold i planen, da de kun har noen få 
parkeringsplasser på egen grunn, og ikke ønsker å beslaglegge mer grøntområder til parkering. 

De ønsker også at generell og effektiv støyskjerming blir lagt inn i planene for Sykkelstamvegen. 

Borettslaget ber også om at bygging av Sykkelstamvegen ikke kommer i konflikt med eksisterende 
busstilbud. 

Kommentar: 

 I Helmer Hanssens gate er Sykkelstamvegen planlagt å ligge på en brukonstruksjon 4,5 m 
over gatenivå. Det vil bli parkering under konstruksjonen. Beboerne vil ikke miste det antall 
parkeringsplasser som finnes i dag. For illustrasjon, se planbeskrivelse.  

 Konstruksjonen langs Helmer Hanssens gate vil fungere som støyskjerm, og støyforholdene i 
Helmer Hanssens gate vil bli betydelig forbedret. 

 Eksisterende busstilbud vil ikke bli berørt av planen. 
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Varsel om utvidelse av planområdet 7. januar 2015 

   

 

Utvidet planområde ved SIF-banene, Helmer Hanssens gate, Sørmarkkroken, Sørmarka og iPark 

Offentlige merknader 

 Navn Datert 

19 Fylkesrådmannen Regionalplanavdelingen 29.1.2015 

20 Stavanger kommune, BMU, Park og vei 29.1.2015 
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21 Fylkesrådmannen Kulturavdelingen 2.2.2015 

22 Forum for Natur og Friluftsliv, FNF Rogaland 6.2.2015 

23 Stavanger kommune, Oppvekst og levekår 7.2.2015 

 

19_ Fylkesrådmannen Regionalplanavdelingen, datert 29.1.2015. 

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at varslet område ved Sørmarksskråningen, like nord for 
tunnelåpningen, kan komme i konflikt med et registrert naturmangfoldområde, gammel lauvskog, 
verdiklasse C. De ber om at behov for midlertidig inngrep til rigg og anlegg legges utenfor 
naturtypeområdet, og for øvrig at det varige Sykkelstamveg-anlegget tar hensyn til naturtypen i den 
grad det er mulig. 

Kommentar:  

• Varslet utvidet planområde ved Sørmarkskråningen er i størst mulig grad lagt utenom 
naturmangfoldområdet, gammel lauvskog. Utvidet plangrense legger til rette for at 
tunnelriggområde kan etableres på det arealet som i dag blir brukt til jordbruk (regulert 
friområde). Sykkelstamvegen tar hensyn til naturtypen i den grad det er mulig, men det vil 
likevel gå med en mindre del av lauvskogen i området like rundt tunnelmunningen og langs 
en trasé mellom tunnelmunningen og riggområdet.  
 

20_ Stavanger kommune, BMU, Park og vei, datert 29.1.2015. 

Trær i parkområdet og idrettsanlegget på Saxemarka skal vurderes bevart i samråd med Park og vei 
før området tas i bruk. Steingarder og vegetasjon i Sørmarka skal vurderes bevart i samråd med Park 
og vei før områdene tas i bruk. Konsekvenser for biologisk mangfold og overvannshåndtering må 
utredes før områdene kan tas i bruk. Det forutsettes at arealet nord for tunnelen ikke kommer i 
konflikt med areal foreslått til idrettsformål i ny kommuneplan. 

Det skal for alle kommunale arealer, som skal ha midlertidig bruk, inngås leieavtale som avtaler 
bruksperiode, tiltak, tilbakeføring og kompensasjon før områdene kan tas i bruk. 

Kommentar:  

• Varslet utvidet planområde nord for tunnelen er så langt som mulig lagt utenom areal 
foreslått til idrett i ny kommuneplan. Konsekvenser for biologisk mangfold er omtalt i 
konsekvensutredningen for kommunedelplanen samt i planbeskrivelsen. YM-planen 
beskriver mål og tiltak for å redusere negative konsekvenser for naturmiljøet i 
planområdet. Det er vurdert at det ikke er behov for ytterligere utredninger av biologisk 
mangfold. Overvannshåndtering blir ivaretatt gjennom prosjektering av anlegget. Det er 
satt i bestemmelsenes rekkefølgetiltak at:  

- Trær i parkområdet og idrettsanlegget på Saxemarka skal vurderes bevart i samråd med 
Park og vei og innarbeides i rigg- og marksikringsplanen. 

- Steingarder og vegetasjon i Sørmarka skal vurderes bevart i samråd med Park og vei og 
innarbeides i rigg- og marksikringsplanen. 

 

21_ Fylkesrådmannen Kulturavdelingen, datert 2.2.2015. 

Fylkeskommunen, ved seksjon for kulturarv, finner det nødvendig å befare utvidet planområde før de 
kan vurdere behov for en arkeologisk registrering av området. Dette for å kunne avgjøre om 
planforslaget kommer i konflikt med kulturminner under dagens markoverflate. 
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Kommentar: 

 Uttalelse avventes til resultatet av befaringen, og om nødvendig ytterligere 
registreringer, foreligger. 

 

22_ Forum for Natur og Friluftsliv, FNF Rogaland, datert 6.2.2015. 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Stavanger forutsetter at de arealene som behøves til rigg og 
adkomstveier tilbakestilles eller restaureres til naturlik tilstand straks områdene frigis, i samråd med 
Stavanger kommunes parkavdeling. Videre henstiller de om at adkomsten via I-Park-området 
justeres og traseen legges slik at flest mulig større trær og sammenhengende vegetasjon kan 
bevares.  

Foreslått riggområde vil bli en unødvendig forstyrrelse av landskapet i denne delen av Sørmarka og 
FNF er bekymret for konflikt med ferdsel av myke trafikanter i Sørmarkveien. Videre påpekes at 
bekken som renner midt i det foreslåtte riggområdet ikke må lukkes eller forurenses. De foreslår 
derfor å flytte riggområdet litt lenger nord-øst til en strekning langs motorveien som tidligere ble 
brukt til fyllmasse. Like ved er det også et område som nå disponeres av Sørmarkas Venner som 
driver skjøtsel på frivillig basis. De ber om at vegvesenet finner en god løsning i samarbeid med 
foreningen dersom det blir nødvendig å justere og skjerme deres område. 

Kommentar: 

 Alle områder som benyttes som anlegg- og riggområder skal tilbakeføres til opprinnelig 
stand. Dette er sikret i bestemmelsene. I Sørmarka og Sørmarkkroken skal 
naturområdene tilbakeføres etter prinsipp om naturlig revegetering.  

 Adkomsten via I-park området er allerede regulert som anleggsadkomst i plan 2439 
Sykkelstamvegen, Sørmarka – kommunegrense med Sandnes. Anleggsadkomst til 
tunnelen fra sør er lagt til samme sted i denne planen for å minimere inngrepet i 
friområdet. 

 Riggområdet er foreslått i dette området etter innspill fra Park og vei i Stavanger 
kommune. Dersom Sykkelstamvegen anlegges før Stavanger kommune bygger ut sine 
idrettsarealer i dette området, vil det kunne være aktuelt å flytte riggområdet til disse 
arealene som allerede er benyttet til anleggsarbeid.  

 Anleggstrafikk i forbindelse med tunneldrivingen skal bruke Sykkelstamvegens trasé, og 
vil dermed i liten grad komme i konflikt med myke trafikanter som ferdes i Sørmarkveien. 
Sikring av bekken i anleggsperioden skal inngå i rigg- og marksikringsplanen.  Bekken kan 
bevares i anleggsperioden ved midlertidig å legge den i rør. YM-planen beskriver mål og 
tiltak som sikrer at ikke vannmiljø skal få dårligere vannkvalitet som følge av prosjektet. 

 

23_ Stavanger kommune, Oppvekst og levekår, datert 7.2.2015. 

Sykkelstamvegen anses som et godt tiltak for å høyne andelen syklende og dermed fremme fysisk 
aktivitet og brukernes trivsel og helse. Den varslede utvidelsen av planområdet bør ikke føre til varig 
reduksjon i natur- og friområdene. Det forventes at inngrep i natur- og friområder som følge av den 
foreslåtte utvidelsen, tilbakeføres etter anleggsperioden. 

Det bør også vurderes trafikksikkerhetstiltak i Sørmarkveien i den grad det vil bli større anleggstrafikk 
langs denne veien som i stor grad brukes av myke trafikanter.  

Minner også om at det må tas hensyn til støy i anleggsperioden. 
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Kommentar: 

 Den varslede utvidelsen er i størst mulig grad lagt til jordbruksarealet (som er regulert 
friområde) nord for skogsområdet. En mindre del av lauvskogen i dette området vil måtte 
fjernes for å etablere en trasé mellom riggområdet og tunnelmunningen. Naturområder 
som blir brukt til midlertidig rigg og anlegg skal tilbakeføres til opprinnelig stand iht. 
prinsipper om revegetering. Dette er også fastsatt i bestemmelsene.   

 Anleggstrafikk i forbindelse med tunneldrivingen skal bruke Sykkelstamvegens trasé, og 
vil dermed i liten grad komme i konflikt med myke trafikanter som ferdes i Sørmarkveien. 

 I anleggsperioden skal retningslinjene i T-1442, for begrensning av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet, legges til grunn.  

 

Private merknader 

 Navn Datert 

24 Borettslaget Saxemarka VI 5.2.2015 

25 Rune Rasmussen, Sørmarkkroken 30 5.2.2015 

 

24_ Borettslaget Saxemarka VI, datert 5.2.2015. 

Borettslaget Saxemarka VI stiller seg negative til den foreslåtte utvidelsen av planområdet. Selv om 
inngrepene er midlertidige vil anleggsperioden medføre betydelige ulemper for beboerne og 
nabolaget for øvrig. Den varslede plangrensen berører deler av eiendommen til Saxemarka VI, 
herunder parkeringsplass og grøntareal på nordsiden av boligblokken. Borettslaget opplyser om at 
denne siden av boligblokken består kun av soverom, samt åpne ventilasjonskanaler. Midlertidig 
parkeringsplass i dette området vil påføre våre beboere unødige ulemper i form av både økt støy, 
luftforurensing og sjenerende innsyn. 

Videre mener de at Leif Dietrichsons gate ikke er egnet for anleggstrafikk. Det er allerede i dag 
utfordringer knyttet til trafikk og parkering i området. Gateparkering i den relativt smale gaten har 
tidligere skapt adkomstproblemer for renovasjonsbil, noe som har medvirket til at det har blitt 
innført parkeringsforbud på den ene siden av veien. 

Videre påpekes at anleggstrafikk via Peder Saxes gate og Auglendsveien, som er skolevei og 
hovedtrasé for buss, vil være uheldig. 

Borettslaget synes det er lite gjennomtenkt at et tiltak som blant annet er ment å avhjelpe andre 
borettslags tap av parkeringsplasser skal medføre de mister flere av sine plasser. De har allerede i 
dag utfordringer med fremmedparkering pga. få parkeringsmuligheter i området.  

Borettslaget foreslår å bruke marken ved SIF-stadion som midlertidig parkering og Banksjef Kleppes 
gate som midlertidig adkomst for anleggstrafikken. Dette ble brukt som anleggsadkomst da ny 
kunstgressbane ble anlagt på SIF-stadion. På denne måten vil ulempene reduseres både for beboerne 
i Saxemarka VI samt de øvrige beboerne i Leif Dietrichsons gate. 

Kommentar: 

 Etablering av brukonstruksjonen i Helmer Hanssens gate medfører behov for 
anleggsadkomst til området, både fra nord og sør. Under deler av anleggsperioden vil 
Helmer Hanssens gate og dagens gateparkering ikke kunne benyttes. Det vil derfor også 
være behov for midlertidig kjøreadkomst og parkeringsplasser for beboerne i Helmer 
Hanssens gate. Som vist i plankart og planbeskrivelse (kap. 8.4.2) foreslås deler av 
grøntområdene midlertidig omdisponert til anleggsområde. Store deler av dette arealet 



  

14 
 

blir avsatt til adkomst og parkering for beboerne i området og vil ikke benyttes til 
anleggsdrift.  

 Midlertidig anleggsperiode under bygging av Sykkelstamvegen vil påvirke alle beboerne 
langs traséen i større eller mindre grad. Reguleringsplanforslaget vil legge til rette for et 
anleggsområde som i størst mulig grad ivaretar hensyn til allmenheten. Og 
entreprenørene må forholde seg til retningslinjer som søker å minimere belastningen for 
beboerne i området i forhold til trafikksikkerhet, støy og støv. Eventuelt sjenerende innsyn 
vil være i en begrenset periode.  Det vurderes at fordelene ved Sykkelstamvegen (-et 
høystandard sykkeltilbud og forbedret støyskjerming) vil veie opp for ulemper i en 
midlertidig anleggsperiode. 

 Leif Dietrichsons gate er en relativt bred gate, min. 6,0 m med 1,5 m fortau på begge 
sider av vegen. I en anleggsperiode kan det bli nødvendig å fjerne langsgående 
gateparkering her. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Helmer Hanssens gate vil 
være hovedadkomst for anleggstrafikken i området, men pga. store konstruksjoner vil det 
være behov for en alternativ adkomst til Helmer Hanssens gate fra nord.  

 Peder Saxes gate og Auglendsveien har også to-sidig tilbud til mye trafikanter (fortau 
eller g/s-veg) og veien er dimensjonert for relativt stor trafikkbelastning. Traséen vurderes 
derfor som et egnet alternativ for anleggsadkomst. Sikring av trygg skoleveg under 
anleggsperioden er fastsatt i bestemmelsene. Spørsmål om anleggsadkomst er avklart i 
samråd med kommunen. 

 Den planlagte anleggsveien via Leif Dietrichsons gate legges i hovedsak rundt 
eksisterende parkeringsplass ved Saxemarka VI. Det medfører at en del av buskfeltene 
rundt parkeringsplassen går med, men eksisterende parkeringsplasser opprettholdes. 
Borettslaget vil ev. kunne bruke noen av de midlertidige parkeringsplassene. 

 Alternativ anleggsadkomst via Banksjef Kleppes gate er vurdert, men Stavanger 
kommune gikk bort fra dette forslaget av hensyn til friområdet ved SIF-banene. Banksjef 
Kleppes gate er ikke egnet for anleggstrafikk da den er kun 4 m på det smaleste, har 
krapp sving og ingen tilbud for gående og syklende. 
 
 

25_ Rune Rasmussen, Sørmarkkroken 30, datert 5.2.2015. 

Rasmussen etterspør konsekvensvurdering for tap av skog/ grøntområde ved Sørmarkkroken, og 
bemerker at det vil ta lang tid å gjenskape skogsområdet etter et inngrep i naturen. 

Han mener prosjektet bør sees i sammenheng med andre større utbygginger som forgår parallelt og 
benytte allerede etablerte alternativer for å løse dette arealbehovet, f.eks. Ryfast og Eiganes 
tunnelen.  

Et slikt inngrep i Sørmarka friområde er ille ved at man får et langvarig tap av grøntområder og 
naturmangfold, men også i form av mer trafikk og støy i anleggsperioden. For grunneierne i område 
var det nok negative konsekvenser i det opprinnelige forslaget, i form av mulig tap av eiendom, 
betydelig sjenanse i form av trafikk og støy. 

Byggeperioden vil gå over flere år, noe som vil strekt forringe boforhold, eiendomsverdi og ikke minst 
trivsel.  Konsekvensene vil også være tilstede lenge etter anleggsperioden. 

Rasmussen mener det er et paradoks at på vei mot et grønnere alternativ foreslås det nå å rasere 
deler av Stavangers grøntområde for å tilrettelegge for anleggsområde. 

Kommentar: 

 Anlegget gjennomføres i tråd med føringer i vedtatt Kommunedelplan. 

 Anlegg- og riggområder er nødvendig for å sikre nok plass til byggingen av 
Sykkelstamvegen. Områdene kan brukes til midlertidig anleggsveg, masselager, 
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riggområde og trafikkareal for kjørende, gående og syklende.  Anlegg- og riggområdene 
for Sykkelstamvegen må nødvendigvis ligge inntil traséen. Plassering og bruken av 
områdene er drøftet med Stavanger kommune.  

 Utvidelsen av anleggsområdet ved Sørmarkkroken er nødvendig for å opprettholde gang- 
og sykkelveiforbindelsen på denne strekningen, også gjennom anleggsperioden. Området 
vil tilbakeføres til opprinnelig stand etter at anleggsarbeidene er ferdig. 
Formingsveilederen beskriver metode for naturlig revegetering. Dette er også fastsatt i 
bestemmelsene. Se for øvrig kommentar til merknad nr. 17. 

 Det er utført en konsekvensvurdering i forbindelse med kommunedelplanen for 
Sykkelstamvegen. På bakgrunn av denne ble tunnelalternativet valgt, framfor sykkeltrasé 
gjennom Sørmarka, da tunnelalternativet gir minst inngrep i naturområdet Sørmarka. 

 Utvidelsen av anleggsområdet i Sørmarka omfatter i hovedsak arealet som i dag benyttes 
til jordbruk. Riggområdet er foreslått i dette området etter innspill fra Park og vei i 
Stavanger kommune. Dersom Sykkelstamvegen anlegges før Stavanger kommune bygger 
ut sine idrettsarealer i dette området, vil det kunne være aktuelt å flytte riggområdet til 
disse arealene som allerede er benyttet til anleggsarbeid.  

 Generelt vurderes at fordelene ved et ferdig Sykkelstamveg-anlegg vil veie opp for 
ulemper i en midlertidig anleggsperiode. 
 

Varsel om utvidelse av planområdet 2. mars 2015 

 
Utvidet planområde ved Sverre Hassels vei 
Private merknader 

 Navn Datert 

26 Beboere i Sverre Hasselsvei 2, 4 og 6  30.3.2015 
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25_ Beboere i Sverre Hassels vei  2, 4 og 6, datert 30.3.2015. 

        (Svanhild Helland, Bjørg McGuire, Gunn Vedøy) 

Beboerne stiller seg svært negative til utvidelsen som innebærer at hagene til beboerne i Sverre 
Hassels vei 2, 4 og 6 blir omregulert og tatt til trafikkformål. 

Sverre Hassels vei vil få økt ferdsel med tilhørende trafikkstøy, når Polarveien blir stengt. En 
omregulering av hagene i tillegg vil etter deres mening føre til en særdeles alvorlig forringelse av 
bomiljøet, i tillegg til en verdiforringelse av boenhetene. 

De ber om at hagene i Sverre Hassels vei ikke blir inkludert i reguleringsplan 2507, og at alternative 
løsninger utredes. 

Kommentar: 

 Beboerne i Sverre Hassels vei parkerer i dag i offentlig vei. Etter innspill fra Stavanger 
kommune og parkeringsutvalget i Solsletta borettslag er det nå foreslått å regulere inn 24 
private parkeringsplasser mellom blokkene her. Dette for å sikre beboerne parkering på 
egen grunn. Det antas at slik en løsning vil kunne øke parkeringsdekning her, og samtidig 
bidra til bedret trafikksikkerhet i offentlig veg.  
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