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Forord 

Statens vegvesen Region vest er godt i gang med planlegging av en sammenhengende 

sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes, via Forus/ Lura næringsområde. Vegen er planlagt 

som en sykkelveg med høy standard, tilrettelagt for en gjennomsnittlig sykkelfart på 30 km/t. 

Anlegget planlegges forbeholdt syklister. 

 

I den nye Sykkelhåndboken (hb 233), snitt 3.4.2, er det nå beskrevet et tiltak som heter 

‘Høystandard sykkelveg’, som tilrettelegger for rask og direkte sykling over lengre avstander 

mellom relevante mål, spesielt rundt storbyene og langs hovedårene inn mot sentrum. Ifølge hb 

233 skal slike veier være sammenhengende uten hindringer, og antall konflikter med andre 

trafikanter bør reduseres til et absolutt minimum. Høystandard sykkelveier vil vanligvis ligge i 

egen trasé. Som supplement til det som står i hb 233, står det i håndbok 017, Veg- og 

gateutforming (E.2.1), at «Sykkelveger med potensiale for mer enn 15 gående i maksimaltimen 

skal ha eget fortau for gående». Denne analysen er utarbeidet for å utrede sannsynligheten for at 

flere enn 15 gående i makstime vil komme inn på Sykkelstamvegen, slik at behovet for et separat 

tilbud for gående kan vurderes.  

 

Dette er et tilsvarende arbeid til det som ble gjort for Sykkelstamvegen delstrekningen Sørmarka – 

Smeaheia (5.7.2013). I denne rapporten ble konklusjonen at sannsynligheten for at flere enn 15 

gående i timen ville komme inn på Sykkelstamvegen var lav, og det var dermed ikke behov for et 

tillegstilbud for gående. 

 

 

Foreliggende dokument er utarbeidet av Franka Häussler, Nina Prytz og Siw Øie Norheim. 
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1. Bakgrunn for sykkelstamveg 

Store deler av dagens vegnett i Stavangerregionen har nådd kapasitetsgrensen. Motorvegen 

mellom Stavanger og Sandnes er hovedgjennomfartsåren i området. Denne strekningen har i dag 

en ÅDT på rundt 70 000, hvilket gjør at biler, næringstransport og kollektivtransport har 

fremkommelighetsproblemer i morgen- og ettermiddagsrushet.  

 

Gjeldende NTP har klare mål om økt sykkelandel. Det er også et mål om at all vekst i 

persontrafikken skal skje ved økt bruk av kollektive reisemidler, gange og sykkel. For å 

imøtekomme målsettingen må vi gjøre ulike grep i regionene.  

 

Sykkelstamvegen er planlagt som et supplement til det eksisterende gang- og sykkelvegnettet, og 

skal i hovedsak forbinde boligområder i Stavanger og Sandnes med arbeidsplasskonsentrasjonene 

på Forus/Lura. Sykkelstamvegen er tilrettelagt for transportsyklister som ikke har et 

tilfredsstillende helhetlig, trygt og sammenhengende tilbud i dag. 

Mål og målgruppe 

Hovedmål:  Legge til rette for overføring av arbeidsreiser på Nord-Jæren fra personbil til sykkel, 

med hovedfokus på strekningen mellom Stavanger, arbeidsplassområdet Forus/Lura 

og Sandnes. 

Delmål:  Økt sykkelandel til Forus – Lura, og i aksen Stavanger - Sandnes sentrum. 

 Bedre sikkerheten og tilgjengeligheten på øvrige gang og sykkelvegnett gjennom å gi 

transportsyklistene et egnet tilbud. 

Målgruppe: Arbeidsreisene mellom Stavanger, Forus/Lura og Sandnes som i dag bruker 

personbil. Det er mange arbeidsreiser i denne korridoren, og sykkelstamveien vil 

være et tilbud som kan bidra til å få bilister til å bli syklister, også på andre typer 

reiser og til andre målpunkter. 

Standard for Sykkelstamveg 

Sykkelstamvegen er utformet som en høystandard og sammenhengende sykkelveg, forbeholdt 

syklister, som er tilrettelagt for transportsyklister til rask og direkte sykling over lengre avstander 

mellom relevante mål. (Definisjon for sykkelekspressveg, TØI rapport 11/2012, M. Sørensen) 

 

Sykkelstamvegen er lagt parallelt med, og nær motorvegen (E39), for å få en direkte trasé med god 

vertikal- og horisontalkurvatur. Planskilte kryss og store avstander mellom påkoblingspunktene 

skal øke trafikksikkerheten. Vegen er dimensjonert for en gjennomsnittlig sykkelfart på 30 km/t.  

 

Sykkelstamvegen er fysisk skilt fra eksisterende kjøre- eller gang/ sykkelveger, enten planskilt 

eller med trafikkdeler, rabatter og beplantning.  
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Sykkelstamvegen blir først og fremst et høystandard tilbud for sykkelpendlere mellom Stavanger – 

Forus – Sandnes, og anlegget supplerer dagens tilbud for gående og syklende, som betjener lokale 

behov. 

Utforming av påkoblingspunktene 

Påkoblingsveger forbinder sykkelstamvegen med det øvrige gang- og sykkelvegnettet. Utforming 

av påkoblingene (ved bruk av oppmerking, skilting og farge i veidekke), signaliserer tydelig at 

sykkelstamvegen er forbeholdt syklister.  

 

 

 

 

Det er ikke tilrettelagt for at syklister kan få tilgang til sykkelstamveien utenfor disse 

påkoblingspunkter, og der hvor det er fare for lekkasje (syklister eller andre trafikanter), skal bruk 

av fysiske hindringer vurderes.  

 

I utgangspunktet er det stor avstand mellom påkoblingspunkter, i gjennomsnitt ca. 1 km mellom 

hvert punkt. Unntaket er på Forus/Lura, hvor tilknytningspunktene ligger noe tettere. 

 

2. Statlige føringer 

Følgende utsnitt er tatt fra relevante statlige dokumenter som gir føringer til planlegging for 

gang- og sykkel tiltak. 

Visualisering av et påkoblingspunkt på Grannes i delområde 3. 

Krysset er tydelig merket med farge, oppmerking og skilt. 
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Nasjonal transportplan 2014-2023 

Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. Satsingen i byområdene innebærer en rekke tiltak: (S.139) 

- Legge til rette for å doble sykkelandelen og bedre trafikksikkerheten og 

fremkommeligheten for syklister 

- Øke sikkerheten og fremkommeligheten for fotgjengere langs vegnettet og i 

knutepunkt.(S.140). 

 

Regjeringen har som mål å øke sykkelandelen fra dagens 4 pst. til 8 pst. innen utgangen av 

planperioden ved å: 

- Sette av 8,2 mrd. Kr [ …] til tiltak for syklister og fotgjengere 

- Etablere sammenhengende sykkelvegnett i byområder, med statlige bidrag gjennom 

helhetlige bymiljøavtaler, bypakker og Belønningsordningen 

- Etablere sykkel- og ganganlegg i tilknytning til større veganlegg. 

- Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for syklister, inkludert tilrettelegging for 

sykling på eksisterende trafikkareal (S.153). 

 

Økt sykling gir bedre framkommelighet, bedre miljø og positive samfunnsgevinster, særlig i form 

av bedre helse. Satsingen på sykkel må bl.a. ses i sammenheng med regjeringens 

folkehelsemelding som legges fram til våren. I samarbeid mellom staten, fylkeskommuner, 

kommuner, skoleverket, næringslivet, reiselivet, frivillige organisasjoner, og andre må det 

etableres en kultur der sykling blir et naturlig transportvalg for flere enn i dag (S.153). 

 

På strekninger med stor potensial for sykling vil Statens vegvesen planlegge for 

sykkelekspressveger med høyere standard enn tradisjonelle gang– og sykkelveger, slik at det vil 

være mulig å sykle i 30 km/t. Tiltaket vil først og fremst være aktuelt på pendlerruter ved 

innfartsveger inn mot de største byområdene for å gi arbeidsreisende et attraktivt, sikkert og 

effektiv sykkelvegnett (S.154). 

 

Det skal bli enklere og tryggere å være fotgjenger (S.155). 

 

Gangnettet skal gi effektive forbindelser tilpasset lokale forhold,[…]. Det bør legges særlig vekt på 

å utvikle trygge, sikre og attraktive skoleveger i 2 km radius rundt skoler. […] 

 

God gangatkomst til holdeplasser og stasjoner, og korte, oversiktlige forbindelser mellom 

transportmidlene er derfor viktige ledd i reisekjeden. (S.156) 
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Nasjonal gåstrategi, Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet, Statens 

vegvesens rapporter Nr. 87: 

På reiser under 500 meter er 80 prosent gangturer. […] 1-1,4 km (markerer) en grense for om vi 

velger å gå eller kjøre bil. Nesten halvparten (48 %) av alle turer til fots er under én kilometer og 

81 prosent er under tre kilometer (S.57). 

 

En gjennomgang av forskning knyttet til gangavstander viser […] at det er akseptabelt å gå 5 til 10 

minutter til målpunkter i et nærområde og til en holdeplass for kollektivtransport. […] Dette 

samsvarer med at 1 km benyttes som mål for gangavstand i arealplanlegging (S.65). 

 

Med målpunkter menes her publikumsrettede bygninger og anlegg, skoler og 

undervisningsinstitusjoner, arbeidsplasser, kulturinstitusjoner og andre velferdsarenaer som torg, 

parker, løkker og lekeområder (S.69). 

 

Direkte og logisk. Fotgjengere legger opp sine ruter etter direkte og logiske ganglinjer. Korte 

avstander er viktig for å spare tid og energi. Ganghastigheten er lav sammenlignet med 

hastigheten for annen transport. Derfor er omveger mye mer tidkrevende for gående enn for andre 

trafikanter. (S.90) 

 

Gangnettet må gi effektive forbindelser mellom ulike målpunkter og etableres der folk faktisk går 

eller har behov for å gå, ikke hvor det er hensiktsmessig å etablere gangforbindelser på grunn av 

andre hensyn. (S.90) 

 

Gående og syklende sammen? Gående har andre funksjonskrav og preferanser enn syklende. 

Nettet for gående bør derfor ikke planlegges som et nett felles med syklistene, fordi det kan 

oppstå konflikter og trafikkfarlige situasjoner. (S.121) 
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3. Mål med denne konsekvensutredningen 

Tradisjonelt i planlegging har gående og syklende blitt sett på som én trafikantgruppe. I senere år 

har det blitt etablert flere anlegg hvor gående har blitt separert fra syklende. Dette med hensyn til 

både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Når det planlegges for gående og syklende er det 

viktig å være bevisst på hvilken type transport/ aktivitet man ønsker å tilrettelegge for.  

 

Sykkelstamvegen er planlagt som en høyverdig sykkelveg hvor målgruppen er syklister på vei til og 

fra jobb. Disse syklister vil kunne ha en gjennomsnittsfart på 30 km/t. De aller fleste reiser til fots, 

har andre formål enn pendling. Dessuten har gående mye lavere fart enn «transport-syklister». 

Faren for konflikter med alvorlige konsekvenser øker når fartsforskjellen er stor, og med 

planlegging av sykkelstamvegen er det dermed viktig å tilrettelegge for at det ikke blir konflikter 

mellom hurtige syklister og sakte gående.  

 

Med utgangspunktet i Statens vegvesens gåstrategi, skal denne utredningen vurderer de behov 

gående har i de områdene rundt sykkelstamvegen. Det skal identifiseres hovedmålpunkter langs 

ruten, og hvilke tilbud gående har i dag. Det legges spesielt fokus på krysningspunkter og mulige 

konfliktpunkter, og det skal også vurderes hvilke konsekvenser etablering av sykkelstamvegen vil 

ha for dagens gangtilbud. 
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4. Planområde  

Planområdet for Sykkelstamvegen ligger i Sandnes og Stavanger kommuner. Området ligger 

hovedsakelig langs motorvegen E39 mellom Madlaveien / rv. 509 i Stavanger, til fv. 509 Oalsgata / 

Sandnesveien i Sandnes. 

Planområdet deles inn i følgende delområder:  

1. Madlaveien – Schancheholkrysset 

2. Schancheholkrysset – Auglendshøyden 

3. Auglendshøyden – Granneskrysset 

4. Granneskrysset – Solasplitten 

5. Solasplitten – Kvadrat kjøpesenter 

6. Kvadrat kjøpesenter – Somaveien 

7. Somaveien – Stangelandskrysset/Oalsgata 

Hovedbruk av arealene i dag i delområdene: 

1. Friområde, bolig 

2. Bolig, friluft, idrett 

3. Friområde 

4.  Jordbruk 

5. Næring 

6. Næring, bolig  

7. Bolig  

Delområde 1 ble regulert som en del av Ryfast-

prosjektet. Delområdene 3, 4, 5 og 6 samt den 

nordlige delen av delområde 7 har vært til 

behandling og på høring, og planforslaget skal 

bearbeides til høsten 2014.  

Når det gjelder delområde 2, er et regulerings-

planforslag under utarbeidelse. Det er kun 

delområdet 2 som omtales videre i denne rapporten. 

 

 

 

 

 

 

Oversiktskart over hele Sykkelstamvegen 
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Oversiktskart over delområde 2 
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Del 1, SIF-banene - Polarveien 

 

Påkobling SIF-banen mangler 
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5. Beskrivelse og virkninger av planforslaget  

Delområde 2: Schancheholkrysset – Auglendshøyden 

 

SIF-banene – Polarveien 

Dagens gang- og sykkelvegnett: 

Området inneholder boliger (Saxemarka og Auglend), 

idrett/friluft, nærbutikker, barnehager og skoler. 

 

Viktige målpunkter for myke trafikanter i område er:  

- Sykehuset 

- Skoler 

- Barnehager 

- Boligområder 

- Fotballbaner 

- Mosvannet 

 

Målpunktene er lett tilgjengelig for myke trafikanter 

gjennom det eksisterende gang- og sykkelvegnettet: 

 

- Øst-vest under E39, er det en gang- og sykkelveg 

med god standard og belysning. 

- Nord-sør langs E-39, er det en mindre gang- og 

sykkelveg langs SIF-banene og langs boligene i 

Helmer Hansens gate og Polarveien. (Det skal for 

øvrig etableres nytt fortau her samtidig som 

Sykkelstamvegen kommer). 

- Mellom Helmer Hansens gate og Polarveien er det  

en gang- og sykkel undergang parallelt med en  

undergang for bussen. 

- Fra Polarveien til Auglend skole er det en gang -og  

Sykkelbro over E-39. 

 

Dagens gang- og sykkelvegnett tilbyr god tilgjengelighet 

for gående til alle målpunkter i området. 

 

 

 

Gang- og sykkelveg under E-39, sett fra vest 

 

Gang- og sykkelveg ved SIF-banene,  
sett fra nord 

Kjørbar gang– og sykkelveg, Helmer  

Hansens gate, sett fra nord 

Polarveien, sett fra sør 
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Planforslaget:  

Sykkelstamvegen kommer til å ligge parallelt med E-39 og vil gå i bru over Helmer Hansens gate. 

Sykkelstamvegen vil stort sett være plassert i et høyere eller lavere nivå enn eksisterende gang- og 

sykkelvegnett. I Polarveien vil eksempelvis sykkelstamvegen ligge lavere enn dagens tilbud for 

gående og syklende, slik at anleggene kommer til å være fysisk adskilte.  

 

I dette delområdet er det en påkobling fra det eksisterende gang- og sykkelvegnettet til 

Sykkelstamvegen: 

- Nord for undergangen ved SIF-banene  

 

 

 

 

 

Gang- og sykkelundergang ved busstraseen  

under E-39, sett fra vest 

Gang/sykkel-bro fra Polarveien over E-39,  

sett fra vest 

Sykkelstamvegen i bru over Helmer Hansens gate. 

Parkering og tilbud for gående under.  

Prinsippsnitt som viser Sykkelstamvegen i  

Helmer Hansens gate, Multiconsult 

Multiconsult 
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Generelt snitt av sykkelstamvegen ved Polarveien. Sykkelstamvegen ligger lavere i terrenget enn  

eksisterende kjørbare gang- og sykkelveg. 

 

Konsekvens av planforslaget for dagens gang- og sykkelvegnett: 

Sykkelstamvegen går på tvers av eksisterende hoved gang- og sykkelvegnett, og parallelt med 

eksisterende gangveg og boligområde. Sykkelstamvegen vil avlaste gang- og sykkelvegen for 

hurtigsyklister. Et adskilt tilbud for trafikanter med forskjellig hastighet reduserer konfliktnivået 

og øker trafikksikkerheten. 

 

03.06.14. ble det foretatt en trafikktelling ved SIF-banene/Helmer Hansens gate. Mellom kl. 

07.00-08.00 var det flest gående og syklende. Hovedstrømmen var på tvers av E-39 via 

undergangen. Det var flere syklister enn gående. 
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Trafikktelling, S=syklende, G=gående 

 

Faren for at gående kommer inn på Sykkelstamvegen vurderes som lav fordi: 

- Hovedretningen for gående i området er på tvers av E39. 

- I Helmer Hansens gate vil Sykkelstamvegen ligge i et høyere nivå over parkeringen, og i 

Polarveien i et lavere nivå, og vil dermed være godt fysisk adskilt fra gående. 

- Avstand mellom påkoblingene er stor i forhold til vanlig gangavstand (1300 m mot nord og 

720 m mot sør). Derfor er det lite aktuelt for gående å bruke sykkelstamvegen som snarvei.  

- Det finnes allerede et eksisterende tilbud for lokal gang- og sykkel-trafikk. 

 

Konsekvensen for eksisterende tilbud for gående vurderes som positivt.  
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  Del 2, Polarveien – Sørmarka Arena 

Påkobling mangles 

Bør også vise nytt 

tilbud i undergangen  

for g/s-trafikk 
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Delområde 2 Polarveien – Sørmarka Arena 

 

Dagens gang- og sykkelvegnett: 

Boliger og idrettsanlegget Sørmarka Arena dekker vestsiden 

av E-39. På østsiden av motorvegen er det næringsbygg som 

dominerer. 

Viktige målpunkter for myke trafikanter i område er: 

- Boligområder 

- Idrett 

- Næring 

Målpunktene er lett tilgjengelig for myke trafikanter gjennom 

det eksisterende gang- og sykkelvegnettet: 

- Øst-vest langs Auglendsveien, er det en gang- og 

sykkelveg med god standard og belysning, samt et 

ensidig sykkelfelt i kjørebanen. 

- Nord-sør fra Polarveien er det en mindre gang- og 

sykkelveg gjennom et grøntområde. 

- Fra Lysebuveien/Sørmarkkroken er det en kjørbar gang- 

og sykkelveg med god standard og belysning. 

- Ved Sørmarka Arena, parallelt med eksisterende  

kjørebro, er det i tillegg en separat gang- og 

sykkelbro over E39. 

- Gående og syklende har tilbud forbi Sørmarka Arena  

mot Sørmarka og Grannes. 

 

Dagens gang- og sykkelvegnett tilbyr god 

tilgjengelighet for gående til de fleste målpunkter i  

området, men Auglendsveien kan være en barriere når  

det gjelder bevegelse langs E39. Man må gå litt ekstra  

for å benytte seg av eksisterende gangfelt. Det er 

derfor planlagt å legge en separat undergang for 

gående og syklende i samme konstruksjon som 

sykkelstamveg-undergangen.  

 

 

 

 

Gang- og sykkelveg fra Polarveien mot 

Auglendsveien, sett fra sør 

Sørmarkkroken, sett fra nord 

Gang-og sykkelvegbro over E39, sett fra vest 

Gang-og sykkelveg fra Sørmarka Arena mot 

Sørmarka, sett fra øst 
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Planforslaget:  

Sykkelstamvegen kommer til å ligge parallelt med E-39, og gå i undergang under Auglendsveien. I 

Sørmarkkroken vil den ligge mellom dagens kjørbare gang- og sykkelveg og E-39. 

Sykkelstamvegen vil gå under dagens gang, sykkel- og kjørebru ved Sørmarka Arena, før den 

fortsetter på en voll mot Sørmarka. 

 

I dette delområdet finnes det to påkoblinger: 

- Ved ny undergang under Auglendsveien 

- Ved Sørmarka Arena 

 

 

 

 

Konsekvens av planforslaget for dagens gang- og sykkelvegnett: 

Eksisterende hoved gang- og sykkelvegnett går på tvers av sykkelstamvegen. Sykkelstamvegen vil 

avlaste gang- og sykkelvegen for hurtigsyklister. Et adskilt tilbud for trafikanter med forskjellig 

hastighet reduserer konfliktnivået og øker trafikksikkerheten. 

 

03.06.14. ble det foretatt en trafikktelling ved Auglendsveien. Det var mellom kl. 07.15-08.15 det 

var flest gående (skolebarn) og syklende. Hovedretningen er langs Auglensveien via eksisterende 

gang- og sykkelvegnett. Få syklister bruker kjørebanen. Det er ikke noen bussrute som går forbi 

her.  

Multiconsult har utarbeidet en foreløpig skisse som viser ny undergang under Auglendsveien.  

Undergangen skal romme sykkelstamvegen (rosa, samt en egen undergang for syklende og gående (hvit). 
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03.06.14. ble det også foretatt en trafikktelling ved Sørmarka Arena. Det var mellom kl. 07.00-

08.00 det var flest gående og syklende. Hovedretningen er nord/sørvest og sørvest/vest. Det var 

mange flere syklende enn gående i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikktelling, S=syklende G=gående 

Trafikktelling, S=syklende G=gående 
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Faren for at gående kommer inn på Sykkelstamvegen vurderes som lav fordi: 

- Det finnes allerede et godt parallelt tilbud. Sørmarkruta via Sørmarkveien ligger mer 

skjermet inn mot friområdet og er mer attraktivt for langsomme trafikanter, enn å bevege 

seg for tett på E-39 som gir mye støy. 

 

Det som eventuelt kan være en fare på denne delen av strekningen, er gående som 

kommer fra boligområdet nord for Auglendsveien. Dersom de skal videre til Sørmarka 

Arena (se. kart s.16) vil bruk av undergangen være naturlig, og da kan Sykkelstamvegen 

ses på som et lettere alternativ da gående slipper å måtte gå opp fra undergangen til 

gang- og sykkelvegen. Likevel vurderes faren for ‘lekkasje’ som begrenset, da det 

sannsynligvis ikke blir i nærheten av 15 gående i timen, og spesielt ikke i rushtidene. 

 

Det vurderes at etablering av sykkelstamvegen ikke vil ha noen negativ betydning for 

dagens tilbud for gående.  



Sykkelstamveg Stavanger – Forus/ Lura – Sandnes, delstrekning Schankeholen - Sørmarka  

Konsekvensanalyse av forholdene for gående  

 

11. juli 2014  side 21 

 
  Del 2, Sørmarka Arena Sørmarka 
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Delområde 2 Sørmarka Arena - Sørmarka 

 

Dagens gang- og sykkelvegnett: 

Området består av Sørmarka Arena, Sørmarka, 

boligområde, og noe næring.  

 

Viktige målpunkter for myke trafikanter i område er: 

- Idrett 

- Friluft 

- Boligområder 

- Næring 

 

Målpunktene er lett tilgjengelig for myke trafikanter  

gjennom det eksisterende gang- og sykkelvegnettet: 

- Gående og syklende har eget tilbud forbi 

Sørmarka Arena mot Sørmarka og Grannes. Her 

er det en asfaltert kjørbar gang- og sykkelveg 

med god standard og belysning.  

- Sørmarka har et nett av turstier. 

- Kryssinger av E-39 skjer via gang- og sykkelbroen 

ved Sørmarka Arena eller via turstiene i Sørmarka. 

 

Denne delen inneholder minst målpunkter når det gjelder strekningen Schankeholen - Sørmarka. 

Dagens gang- og sykkelvegnett tilbyr allikevel god tilgjengelighet for gående til de målpunkter 

som er i området. 

 

Planforslaget: 

Sykkelstamvegen ligger parallelt med E-39, på voll utenfor Sørmarka Arena, før den deretter går i 

sykkeltunnel gjennom Sørmarka. Det er ingen påkoblinger til Sykkelstamvegen i denne delen av 

strekningen.  

 

Konsekvens av planforslaget for dagens gang- og sykkelvegnett: 

Sykkelstamvegen vil medføre en betydelig avlasting av hurtigsyklister på gang- og sykkelvegen. Et 

adskilt tilbud for trafikanter med forskjellig hastighet reduserer konfliktnivået og øker 

trafikksikkerheten. Gående vil kunne ha bedre visuelle opplevelser av å bevege seg langs 

eksisterende grønt gang- og sykkelvegnett bak Sørmarka Arena, fremfor å bevege seg for nærme 

E-39 som gir en del støy. 

Tursti i Sørmarka 

Sørmarka Arena, sett fra nord 
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Faren for at gående kommer inn på Sykkelstamvegen vurderes som lav fordi: 

- Sørmarkruta ligger mer skjermet inn mot friområdet og er mer attraktivt for langsomme 

trafikanter, enn å bevege seg for tett på E-39. 

- Avstand mellom påkoblingene er for stor (1200 m mot sør) i forhold til vanlig gangavstand 

og målpunkter. Derfor er det lite aktuelt for gående å bruke sykkelstamvegen som snarvei.  

- Sykkelstamvegen skal sendes i egen tunnel på 350 m, noe som vurderes som lite attraktiv 

for gående. 

 

Etablering av sykkelstamvegen vurderes å ikke ha negativ betydning for dagens gang- og 

sykkelvegnett. Dagens hovedsykkelrute i Sørmarkveien anses viktig for Sykkelstamvegen da dette 

gir et tilbud til de som ikke har lyst å sykle i tunnel.  

 

6. Konklusjon 

 

Denne konsekvensanalysen har sett på forholdene for gående langs sykkelstamvegen delområde 

2: Schancheholkrysset – Auglendshøyden. 

Det er sett på hvilke målpunkter som befinner seg i planområdet, og hvilke koblinger som 

eksisterer mot dem.  

 

Det er ulike målpunkter i delområde 2, og hensikten og behovet for å reise her varierer. Gåing 

forventes som et aktuelt transportvalg ved lokale målpunkt i nærmiljøet. Alle disse områdene har 

eksisterende gang- og sykkelveier som går parallelt eller på tvers av Sykkelstamvegen. Det finnes 

gode adskilte krysningspunkter, enten med underganger eller bruer.  

 

Ut i fra trafikktellingen i makstimene var det over 15 gående pr. time ved undergangen ved SIF-

banene – Polarveien og ved Auglendsveien. Derimot var det færre enn 15 gående pr. time ved 

Sørmarka Arena. Det som er verdt å merke seg er at hovedretningen for de gående er på tvers av 

E-39 og Sykkelstamvegen.  

 

Der hvor gående går i dag har de allerede et eksisterende tilbud. Når Sykkelstamvegen åpnes, vil 

den kunne avlaste det eksisterende gang- og sykkelvegnettet for en del syklister, og samtidig 

være et godt tilbud for et økende antall nye syklister. Dette kan bidra til at kvaliteten på 

eksisterende gang- og sykkelvegnett øker. For gående vil dette gi følelsen av økt trafikksikkerhet 

og fremkommelighet ettersom transportsyklistene overføres til Sykkelstamvegen. 

 

Siden et hovedmål med Sykkelstamvegen er å overføre reiser fra bil til sykkel, er det viktig at 

Sykkelstamvegen bygges med høy standard og minst mulig konfliktpunkter. Påkoblingspunktene 

fra sykkelstamvegen til/fra det eksisterende gang- og sykkelvegnett er gode planskilte løsninger 

som sikrer både gående og syklende et godt tilbud, og gir klare signaler om hvem skal bruke 

hvilket anlegg.  
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For store deler av strekningen mellom SIF-banene i nord og Sørmarka friområde i sør, er 

Sykkelstamvegen planlagt lagt på et annet nivå enn dagens tilbud, f.eks. i bru over Helmer 

Hansens gate eller på en slags hylle ‘under’ eksisterende g/s-tilbud langs Polarveien. I tillegg vil 

det etableres gjerde/rekkverk for å hindre lekkasje utenfor påkoblingspunktene. Brukerne av 

Sykkelstamvegen vil dermed måtte ta et bevist valg for å kunne komme inn på anlegget, og 

sjansen for feilbruk av sykkelstamvegen vurderes å være lav. Sykkelstamvegen vil heller ikke 

oppfattes som en snarvei for gående da avstand mellom påkoblingene er stor.  

 

Dagens gang- og sykkelvegnett beholdes, og eventuelt oppgraderes enkelte steder (suppleres 

med nytt fortau i Helmer Hansens gate og ny undergang under Auglendsveien). Konsekvensene 

som følger av etablering av sykkelstamvegen vurderes enten som ubetydelig eller positiv for 

gående. 

 

Selv om det kan oppstå enkelte tilfeller, vurderer vi sannsynligheten for at det vil komme flere enn 

15 gående i makstimen inn på Sykkelstamvegen som meget lav. Dermed ser vi ikke behov for å gi 

gående et eget fortau langs Sykkelstamvegen.  
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