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Forord 
Statens vegvesen Region vest har satt i gang planlegging av en sammenhengende 
sykkelstamveg langs E39 fra Stavanger til Sandnes, via Forus/Lura. I denne omgang er det 
delstrekningen fra Sørmarka i Stavanger til Smeaheia i Sandnes som planlegges. 

Sykkelstamvegen skal være forbeholdt syklister. Den skal ha høy standard og fokus på en 
trygg, sikker og rask transport med en mest mulig kort/direkte trasé. Hovedmålet er å legge til 
rette for overføring av arbeidsreiser på Nord-Jæren fra personbil til sykkel, med hovedfokus på 
arbeidsplassene i Forus/Lura-området. 

Statens vegvesen har, i samsvar med Plan- og bygningsloven (Miljøverndepartementet, 2008), 
utarbeidet et forslag til detaljregulering. Det er utarbeidet et plankart med tilhørende 
reguleringsbestemmelser for Stavanger, og et for Sandnes, med felles planbeskrivelse for de to 
kommunene. 

Kommunedelplaner med konsekvensutredning (Statens vegvesen Region vest, 2011), og 
gjeldende håndbøker utgitt av Statens vegvesen, er lagt til grunn i arbeidet med 
detaljreguleringsplanen. I tillegg er reviderte håndbøker på høring blitt vurdert.  

Detaljreguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen Region vest med Franka Häussler 
som prosjektleder. 

Multiconsult AS har utarbeidet planmaterialet på oppdrag fra Statens vegvesen Region vest.  

Forslag til detaljregulering skal behandles politisk i kommunene og legges ut til offentlig 
ettersyn i minimum seks uker. Høringsfristen vil fremgå av behandlingsvedtak i de respektive 
kommunene. 

 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til: 

Statens vegvesen Region vest:   

v/Franka Häussler   v/Matthew Millington 

tlf. 51 91 14 81 / 90 51 82 98  tlf. 51 91 13 92 / 90 59 99 29  

franka.heussler@vegvesen.no   matthew.millington@vegvesen.no  

 

Sandnes kommune:     Stavanger kommune: 

v/Anne Sviland     v/Siri Jacobsen 

tlf. 51 97 57 81 / 920 63 326   tlf. 51 91 27 45 

anne.sviland@sandnes.kommune.no   siri.jacobsen@stavanger.kommune.no 

 

Informasjon om planarbeidet finnes også på: 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/sykkelstamvegnordjaren 

 

Stavanger, januar 2014. 
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Nord-Jæren er en ekspansiv region med stor vekst, som står ovenfor store trafikale utfordringer. Et 
tiltak for å redusere biltrafikken er å lage en ny sykkeltrasé – sykkelstamveg – mellom Stavanger og 
Sandnes via næringsområdet Forus. Det er en målsetting i regionen å overføre arbeidsreiser fra 
personbil til sykkel. 

I dag er sykkelandelen i Stavanger-regionen på ca. 6,5 %, og det er i Nasjonal transportplan NTP satt 
som mål at sykkeltrafikken skal dobles i byer og tettsteder. Dvs. at man for Stavanger-regionen skal 
øke sykkelandelen til 13 %. Sykkelstamvegen vil være et tiltak for å bidra til å nærme seg dette målet. 

 

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

 

Figur 1: Fotomontasje. Sykkelstamvegen langs E39 ved Asser Jåtten i Stavanger (Kilde: 
Multiconsult). 
 

«Det er ut fra vegdirektoratets synspunkt rimelig å forvente at antallet syklister vil kunne nå opp mot, 
og kanskje over, 1500 syklister i maksimaltimen i et normaldøgn på lang sikt med et så sterkt 
virkemiddel som Sykkelstamvegen er.» (Vegdirektoratet 2013). 

 

1. Sammendrag 
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Planområdet ligger mellom Sørmarka i Stavanger kommune og Smeaheia i Sandnes kommune. 
Traseen er, som vist i kommunedelplanene, for det meste lagt langs/inntil E39 for å begrense 
barrierevirkninger mht. jordbruk, nærmiljø og friluftsliv, for å unngå oppsplitting av arealer mht. 
landskap og naturmiljø, samt unngå unødige inngrep i private grunneieres arealer. Plassering av 
traseen langs E39 gir også færre konflikter med andre trafikanter. Terrenget ved E39 er relativt flatt og 
gjør det lettere å etablere en rett og direkte trasé. 

 

Sykkelstamvegen – Norges første trasé kun for syklister 
Det kan ikke vises til tilsvarende sykkelanlegg i Norge. Planleggingen har derfor ingen 
referanseprosjekter å se til. 

Sykkelstamvegen har en bredde på min. 4,5 m (0,25 m grusete skuldre og 4,0 asfaltert kjørebane) og 
er i utgangspunktet planlagt iht. anbefalingene i håndbok 233 – Sykkelhåndboka (Statens vegvesen 
Vegdirektoratet, 2003). Dette betyr bl.a. maksimal stigning på 3,5 % for stigning lengre enn 200 
meter, maks 5 % inntil 200 meters lengde og maks 7 % inntil 100 meters lengde. Stigninger over 7 % 
skal unngås. Horisontalkurvatur skal være minimum 40 m. 

Siktkrav i påkoblingspunkt/kryss er, iht. kommunedelplanen, 6 x 50 meter. Dette er strengere enn krav 
gitt i håndbok 017 – Veg og gateutforming (Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2008) og håndbok 233 
– Sykkelhåndboken (Statens vegvesen Vegdirektoratet, 2003). Høringsutgaven av en ny 
Sykkelhåndbok gir imidlertid siktkrav på 8 x 50 meter. Dette kravet er innarbeidet i planforslaget der 
de fysiske forholdene tillater det.   

Stoppsikten skal være 35-50 meter avhengig av stigning (iht. høringsutgaven av håndbok 017, 2012). 

Det settes av nok areal til murer, eventuelt støyskjerm/-voll, rekkverk/gjerde, i tillegg til nødvendig 
areal for traseen med skråningsutslag.  

 

Figur 2: Prinsippskisse Sykkelstamvegen langs E39, skilt med voll og støyskjerm (Kilde: 
Multiconsult). 

Traseen er, som vist i kommunedelplanene, for det meste lagt langs/inntil E39 for å begrense 
barrierevirkninger mht. jordbruk, nærmiljø og friluftsliv, for å unngå oppsplitting av arealer mht. 
landskap og naturmiljø, samt unngå unødige inngrep i private grunneieres arealer. 

Adkomst til Sykkelstamvegen skjer via utvalgte påkoblingspunkter langs traseen. Plasseringen av 
påkoblingspunktene er gjort etter en grundig overveielse, i samarbeid med Sandnes og Stavanger 
kommune. Påkoblingene ble avklart i arbeidet med kommunedelplanen. Kriteriene har vært å legge til 
rette for så mange påkoblinger som ansees å være nødvendige, med mest hensiktsmessig plassering, 
uten å få for mange som igjen kunne ført til at Sykkelstamvegen blir brukt av andre trafikanter. 
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Konsekvenser av planforslaget 
Sykkelstamvegen, slik den er foreslått, vurderes å være av positiv betydning for regional og lokal 
utvikling. Dette særlig med tanke på dagens trafikale utfordringer, og framtidig utbygging i Forus- / 
Lura-området, samt overordnede retningslinjer om reduserte klimautslipp og bedring av folkehelsen.   

Sykkelstamvegen vil være et viktig bidrag i den videre byutviklingen for regionen. 

Landskap: Konsekvensene for landskap er ikke store samlet sett, og i næringsområdene er 
Sykkelstamvegen et positivt element. Nye brukonstruksjoner og ramper vil kunne redusere noe sikt. 
Generelt sett vil Sykkelstamvegen medføre en ytterlig oppdeling av et landskap, men dette landskapet 
er likevel så sterkt preget av motorvegen i deler av området, at konsekvensene ikke blir store. 

Nærmiljø, friluftsliv, barn og unges interesser: Sykkelstamvegen er i seg selv positivt for nærmiljø, 
friluftsliv og barn- og unges interesser. Den gir folk i nærmiljøene bedre mulighet til å bruke sykkel.  
Sykling er en del av friluftslivet og det vil forhåpentligvis gi mindre trafikk i nærmiljøene siden folk 
erstatter bilbruk med sykkel. 

Naturverdier: En sykkelveg medfører som annen vegbygging arealinngrep, noe som igjen kan gi 
negativ påvirkning på naturverdier. Den har imidlertid ikke den samme barriereeffekt som en bilveg, 
og det er heller ikke knyttet trafikkstøy til sykling. Det er utarbeidet YM plan som vedlegg til 
reguleringsplan, denne beskriver hvilke utredninger som må gjøres i senere planfaser, og vil stille krav 
til avbøtende tiltak for omgivelsene i anleggs- og driftsfasen.  I byggeplanfasen skal det også etablere 
en rigg- og marksikringsplan som vil vise hensynssoner til viktige naturtyper slik at inngrepene i 
anleggsfasen vil minimeres. 

Kulturminner: Rogaland fylkeskommune gjennomført arkeologiske registreringer 21. august 2012. 
Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i planområdet. Konklusjonen er at det er ingen 
kjente kulturminner eller miljø fra forhistorisk tid og nyere tid som blir direkte berørt av 
reguleringsplanforslaget for Sykkelstamvegen. 

Naturressurser: Konsekvenser for naturressurser gjelder kun for Stavanger, og er i all hovedsak 
knyttet til beslag av dyrket jord. Noe skog og beiter vil også medgå, men dette er mindre arealer. 
Tradisjonelt medfører utbygging av infrastruktur ulemper ved at jorder deles opp slik at driften blir 
mindre rasjonell. I dette prosjektet er Sykkelstamvegen lagt parallelt med E39, slik at den ikke skaper 
en ny stor barriere for landbruksdriften.  

I henhold til KOSTRA applikasjonen (www.skogoglandskap.no) medfører planforslaget en 
omdisponering av ca. 12,4 daa dyrka landbruksjord og ca. 5,8 daa dyrkbar landbruksjord. Permanent 
omdisponering av landbruksjord er på totalt ca. 18,2 daa.   

ROS-analyse: Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at kollisjon mellom syklister i 
påkoblingspunkt/kryss, fallulykker og utilsiktet bruk av Sykkelstamvegen, trolig vil bli de mest 
kritiske hendelsene. Gode siktforhold, forholdsvis slak vertikalkurvatur samt god belysning, skilting 
og oppmerking, vil kunne redusere denne risikoen noe. Syklende vil bli overført fra sykling på gang- 
og sykkelveger, sykkelfelt, turstier, fortau og sykling i gater, til en egen sykkelveg uten 
sammenblanding med andre trafikantgrupper. I forhold til dagens situasjon vil Sykkelstamvegen i seg 
selv trolig medføre redusert sannsynlighet for ulykker. Antallet konfliktpunkter reduseres betraktelig, 
noe som igjen er vurdert til å redusere sannsynligheten for ulykker. En konfliktfri trasé med slak 
vertikalkurvatur og god sikt vil innby til høy fart. Dette vil kunne medføre at alvorlighetsgraden ved 
eventuelle ulykker vil øke. Dette er et pilotprosjekt, og det kan ikke vises til tilsvarende tiltak i Norge. 
Det finnes derfor ingen konkrete erfaringer med denne typen sykkelsatsing. Men basert på faglige 
vurderinger er det konkludert med at prosjektet i seg selv, etter all sannsynlighet, trolig ikke vil 
medføre større farer enn hva som kan aksepteres. 

Eiendomsinngrep: Etablering av Sykkelstamvegen vil legge beslag på private arealer som i dag 
grenser inntil E39. Dette vil gi størst utslag i Forusområdet, da dette området har en høy 



SYKKELSTAMVEGEN Stavanger ‐ Forus ‐ Sandnes  multiconsult.no

Delstrekning Sørmarka ‐ Smeaheia 

 

  24.januar 2014 SIDE 11/112 

 

utnyttelsesgrad og er i stor grad utbygd. Arealene som blir berørt er i hovedsak nærings-, og 
forretningseiendommer-, lagringsområder, kjøreveger, og parkeringsplasser. I Sandnes vil 
Sykkelstamvegen berøre enkelte boligeiendommer sør for Kvadrat og i Smeaheia. Ulempene her, er 
kanskje størst i anleggsfasen. Erstatning av eiendommer, og ulemper generelt, vil bli tatt som en del av 
prosessen ved grunnerverv. 

 

 

Figur 3 og  4: Illustrasjoner av Sykkelstamvegen i Forusområdet. Illustrasjonene kan avvike 
fra de tekniske tegningene og er ment for å gi et innblikk i hvordan Sykkelstamvegen kan bli 
seende ut (Kilde: Multiconsult). 
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2.1 Bakgrunn og hensikt med planen 

Nord-Jæren er en ekspansiv region med stor vekst, som står ovenfor store trafikale utfordringer. Et 
tiltak for å redusere biltrafikken er å lage en ny sykkeltrasé – sykkelstamveg – mellom Stavanger og 
Sandnes via næringsområdet Forus. Det er en målsetting i regionen å overføre arbeidsreiser fra 
personbil til sykkel.  

2.1.1 Pilotprosjekt i norsk sammenheng.  

Sykkelstamvegen er et pilotprosjekt, og det kan ikke vises til tilsvarende tiltak i Norge. Det finnes 
derfor ingen konkrete erfaringer med denne typen sykkelsatsing. 

For å oppnå målsettingen med dette tiltaket er det vesentlig at kvaliteten på Sykkelstamvegen blir så 
god at man ikke bare oppnår et bedre tilbud til dagens syklister, men også oppnår å få en andel 
bilførere til å begynne å sykle til/fra jobb. Iht. tidligere utredninger, planprogrammet (Statens 
vegvesen Region vest, 2009), og Kommunedelplan med konsekvensutredning (Statens vegvesen 
Region vest, 2011), er det stilt en rekke krav til standarden på selve Sykkelstamvegen. 
Sykkelstamvegen skal kun være for syklister og det stilles krav til stigning, bredde, kurvatur, 
adskillelse fra andre typer trafikanter ved kryss og påkoblinger 

For å lage et attraktivt tilbud på strekningen må man tilrettelegge for en høy standard på 
Sykkelstamvegen: relativt flat profil, planskilt kryssing med andre trafikanter, atskilt fra gående, og 
bredde som muliggjør forbisykling. Sykkelstamvegen følger i stor grad E39 mellom Sørmarka i 
Stavanger kommune og Smeaheia i Sandnes kommune, en total strekning på ca. 9 km.  

Det er utarbeidet kommunedelplaner med konsekvensutredning (Statens vegvesen Region vest, 2011) 
for strekningen. I tillegg er det gjort et forprosjekt for å fastsette hovedløsningen som det nå utarbeides 
detaljregulering for. Arbeidet med forprosjekt og regulerings-/tekniske planer tar utgangspunkt i 
vedtatte kommunedelplaner. Dette inkluderer krav satt til standard og plasseringen av 
sykkelstamvegtraseen. Når en nå har gått inn i en mer detaljert fase av planarbeidet har det likevel vist 
seg å være behov for mindre justeringer av traseen. Hovedprinsippene fra kommunedelplan er likevel 
sikret ivaretatt både mht. trasé og påkoblinger. 

Ved utarbeidelse av kommunedelplanene ble de, på det tidspunktet, gjeldende håndbøkene lagt til 
grunn. Flere av Statens vegvesens håndbøker er revidert eller reviderte versjoner er på høring. Dette 
har medført noen endringer i premissene som legges til grunn. 

 

2.2 Mål og målgrupper 

I kommunedelplanene er det utarbeidet konkrete målsettinger som man skal søke å oppnå gjennom 
planarbeid og utbygging av Sykkelstamvegen, samt strategier for å oppnå målene. 

 

 

2. Innledning 
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2.2.1 Hovedmål 

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

2.2.2 Delmål  

 Skape en trygg, sikker og rask transportåre for syklende 
 Få, men strategiske påkoblingspunkter mellom Sykkelstamvegen og eksisterende hovednett 

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

2.2.3 Målgruppen 

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

 

 

2.3 Saksbehandling 

2.3.1 Varsel om planoppstart 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet i avisen den 14. mars 2012. Det ble sendt ut brev til 
grunneiere, offentlige etater og interesseorganisasjoner samme dato. Frist for å komme med 
tilbakemelding var 1. mai 2012. Det kom inn 13 merknader fra offentlige etater og 14 merknader fra 
private grunneiere. 
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Varslet planområde 14. mars 2012 

        

Figur 5: Varslet planområde i Stavanger kommune (t.v) og Sandens kommune (t.h) (Kilde: 
Statens vegvesen). 
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Mottatte merknader, offentlige 

Navn Datert 

Statens vegvesen, Plan og forvaltning 27.3.2012 

Forsvarsbygg  27.3.2012 

Fylkesrådmannen, Regionalutviklingsavdelingen, kulturseksjonen 28.3.2012 

Sandnes kommune, Barnas representant 28.3.2012 

Stavanger kommune, Oppvekst og levekår 12.4.2012 

Hinna bydelsutvalg 12.4.2012 

IVAR   16.4.2012 

Lyse Infra AS, 2 merknader  14.4 og 24.4.2012 

Eldrerådet, saksprotokoll fra møtet 17.4. 2012 24.4.2012 

Fylkesmannen i Rogaland 27.4.2012 

Fylkesrådmannen, Regionalutviklingsavdelingen 27.4.2012 

Sandnes kommune, Bymiljø  30.4.2012 

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Park og vei 4.5.2012 

Mottatte merknader, private 

Navn Datert 

Gaute Jåtun (16/26, Kreklingveien 56B)  20.3.2012 

Seabrokers Group, Seabrokers Eiendom AS (15/379, Vassbotnen 23) 21.3.2012 

Endresen Brygfjeld Torall (EBT)på vegne av Fjetland eiendom (15/380, Vassbotn 17) 26.3.2012 

Larsamyrå Eiendom AD v/Torgny Strømme (69/3002, Larsamyrå 10) 27.3.2012 

Sektor M24-26 AS(15/681 og 682) Maskinveien 24 og 26) 13.4.2012 

Møllergruppen Eiendom (67/205 og 206) 20.4.2012 

Terje og Lillian Bakken (62/1235, Gamle Stokkavei 60) 21.4.2012 

Eiganes og Våland bydelsutvalg, saksprotokoll fra møte 23.4.2012 

Haver på vegne av Kvia Eiendom AS (69/2225 og 2187, Somaveien 1) 25.4.2012 

Jan Ivar Mygland (69/2518, Gml. Somavei 99) 27.4.2012 

Statoil Fuel & Retaill Norge AS (69/2437) 30.4.2012 
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Brandsberg-Dahls arkitekter på vegne av Løvås AS/Hardråde Investerings AS (Somaveien 
2, 4 og 6), 

30.4.2012 

Svipp AS v/Ole Skadsem (69/2972) 2.5.2012 

Øgreid Eiendom AS, Vassbotn 19 AS (15/376, Vassbotn 19) 8.5.2012 

 

Utvidet planområde og nytt varsel 
27. februar 2013 ble det sendt ut nytt varsel om utvidelse av varslet planområde, se figur 6. Til dette 
varselet kom det inn fire merknader fra offentlige etater og en merknad fra privat grunneier/firma. 

I planprosessen har en sett et behov for å utvide planområdet. Bakgrunn for dette er at det trengs mer 
areal til midlertidig rigg- og anleggsområder samt påkoblingspunkt ved Kvadrat.  

Eiendommen som blir berørt i Stavanger er eid av Ikea Eiendom Holding AS, og ligger like sør for 
Solasplitten.  

I Sandnes vil utvidelsen berøre parkeringsarealene til Ikea Eiendom Holding AS i nord, og Kvadrat i 
sør. Enkelte boligeiendommer sør for Kvadrat ble også varslet om planutvidelsen her. 

 

Utvidet planområde 27. februar 2013 

   
Figur 6: Utvidet planområde i Stavanger kommune (t.v) og Sandens kommune (t.h) (Kilde: 
Statens vegvesen). 
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Mottatte merknader, offentlige 

Navn Datert 

Fylkesrådmannen i Rogaland 19.3.2013 

Lyse 20.3.2013 

Sandnes kommune, Bymiljø 21.3.2013 

Forsvarsbygg  21.3 2013 

 

Mottatte merknader, private 

Navn Datert 

IKEA Eiendom Holding AS 13.3.2013 

 

Merknadene i forbindelse med varsel om planoppstart og utvidet varsel er oppsummert og 
kommentert, og følger saken som eget trykt vedlegg (vedlegg 7).  
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3.1 Statlige føringer 

3.1.1 Lover 

Plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven er det sentrale lovverket for arbeidet. Loven styrer arbeidet etter 
bestemmelsene i lovens kapittel 12, § 12-3. 

Kulturminneloven 

Kulturminnelovens § 9 (Miljøverndepartementet, 2009) – Loven stiller krav om oppfyllelse av 
undersøkelsesplikten. 

3.1.2 Nasjonal transportplan (2014 - 2023) 

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

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

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

• Etablere sykkel- og ganganlegg i tilknytning til større veganlegg. 
• Bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger, herunder vinterdrift. 
• Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for syklister, inkludert tilrettelegging for 

sykling på eksisterende trafikkareal. 
• Vektlegge at det ved inngåelse av helhetlige bymiljøavtaler med byene legges opp til et godt 

tilbud for syklister. 
• Styrke arbeidet med sykkeltellinger og kunnskapsformidling. 

«…På strekninger med stort potensial for sykling vil Statens vegvesen planlegge for 
sykkelekspressveger med høyere standard enn tradisjonelle gang- og sykkelveger, hvor det skal være 
mulig å sykle i 30 km/t. Tiltaket vil først og fremst være aktuelt på pendlerruter ved innfartsveger inn 
mot de største byområdene for å gi arbeidsreisende et attraktivt, sikkert og effektivt sykkelvegnett.» 

Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 er et dokument i NTP som har som hovedmål at sykkeltrafikken i 
Norge utgjør 8 % av alle reiser innen 2023. Målet om 8 prosent sykkelandel innebærer at sykling i 
omfang minst må dobles, siden det totale antall reiser forventes å øke. Det er størst potensiale i byene: 
Der bør sykkelandelen være på 10-20 prosent avhengig av lokale forhold.  

Definerte delmål er: 

• Fremme sykkel som transportform 

• Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet 

• Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 

3. Gjeldende planer og 
plangrunnlag 
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• 80 % av barn og unge går eller sykle til skolen 

I Stavanger-regionen er sykkelandelen på ca. 6,5 %. Det vil si at NTPs mål er at man skal øke den 
totale sykkelandelen i regionen til 13 %.  

For Stavanger-regionen heter det i NTP (2014 – 2023) bl.a.:  

«Transportetatene anbefaler en strategisk innretning for en eventuell ny regionpakke i tråd med 
KVUen. Tre vesentlige element bør på plass så tidlig som mulig: 

1. Etablering av høykvalitets kollektivtilbud 
2. Regionalt koordinert innføring av samordnet virkemiddelbruk som utløser høyere 

kollektiv- og sykkelandel. 
3. Forsterket satsing på sykkel.» 

3.1.3 Regional arealpolitikk og jordvern 

Stortingsmeldingen om regional arealpolitikk fra 1996-1997 (St. mld. nr. 29 (1996-1997)) signaliserer 
et ønske om å prioritere overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pågår 
arbeid på flere ulike nivåer for å styrke jordvernet, blant annet utredes det en egen hjemmel i jordloven 
for vern av dyrket mark. 

Deler av sykkelstamvegtraseen foreslås lagt på jordbruksarealer. Man må derfor også forholde seg best 
mulig til de mål som er satt for å begrense omdisponering av jordbruksjord. Dette må også sees i lys 
av at dersom man mislykkes med å overføre det økte transportvolumet til miljøvennlige 
transportformer, kan dette medføre en ytterligere nedbygging av jordbruksarealer til vegformål. 

Regjeringen v/Miljøverndepartementet (MD) har bl.a. i brev datert 21.2.2006 skjerpet vern av 
produktiv jord, og man må derfor begrense arealinngrepene i jordbruksområder. I brevet fra MD heter 
det for øvrig også:  

”Noen steder er det felles bolig- og arbeidsmarked på tvers av kommunegrensene. Da kan det være 
nødvendig å se arealutviklingen i et regionalt perspektiv, hvor både jordvern og mulighetene for 
utvikling av miljøvennlige transportløsninger vil være viktige premisser.” 

3.1.4 Miljøpolitikk 

I Stortingsmelding nr. 26, om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (St. mld. nr. 26 (2006-
2007)), er det bl.a. sagt at:  

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig 
forvaltning av landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Areal-
politikken skal også bidra til reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og 
transportsystem skal samordnes med sikte på redusert motorisert transportbehov og økt bruk 
av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling. 

3.1.5 Statlige retningslinjer  

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging 

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

• Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet 
vurderes på lik linje, for eksempel regulering av trafikk, forbedring av kollektivtransporttilbudet.  
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• Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det”. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø (Miljøverndepartementet, 1995).  

I planprogrammet heter det: 

”… Retningslinjene gjelder for prosjektet. Ved planlegging skal det spesielt legges til rette for å sikre 
barn gode oppvekstvilkår. Retningslinjene skal ivareta barn og unges interesser der utbygging skaper 
press på grøntarealer og arealer som brukes av barn til ulike aktiviteter”. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

I planprogrammet heter det: 

”Retningslinjene gjelder for prosjektet, og skal ivareta tilgjengelighet for alle og universell utforming”. 

Anbefaling fra Helsedirektoratet 

Helsedirektoratets anbefaling for fysisk aktivitet er bl.a. at voksne bør være fysisk aktiver minst 30 
minutter hver dag. I brosjyren ”Sats på sykkel” heter det: ”Den enkleste måten å være fysisk aktiv på, 
er å legge aktiviteten inn i daglige rutiner – for eksempel ved å sykle til og fra jobb og 
fritidsaktiviteter”. 

3.2 Regionale og kommunale planer 

3.2.1 Fylkes- og fylkesdelplaner 

Fylkesplan for Rogaland 2006-2009 

Fylkesplanen (Rogaland fylkeskommune, 2005) er det overordnede strategiske, politiske dokument for 
fylkeskommunen og er førende for all annen sektoriell og tverrsektoriell planlegging. En av 
strategiene er satsing på bygging av gang- og sykkeltilbud, for å få flere til å være mer fysisk aktive 
for å bedre folkehelse og livskvalitet. 

 

Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2004-2015 

Hovedmål i fylkesdelplan for samferdsel (Rogaland fylkeskommune, 2008) som har betydning for 
dette prosjektet er:  

Trafikksikkerhet  

Reduksjon av antall skadde og drepte som følge av transportvirksomhet i Rogaland skal være større 
enn på landsbasis.  

Miljø  

Nye transportanlegg skal ikke føre til alvorlige inngrep i natur-/kulturmiljøer og/eller friluftsområder.  

Gjeldende retningslinjer og krav til støy og lokal luftforurensning skal følges opp. Rogalands andel av 
det totale utslipp fra transportsektoren skal reduseres.  

Gang- og sykkeltrafikk  

Gang- og sykkeltrafikkens markedsandel av de totale reiser internt i fylket skal økes fra 19 % i 1998 til 
25 % innen 2015 og økningen skal skje på bekostning av andelen bilreiser.  
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Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren 

Planen (Rogaland fylkeskommune, 2000) har som siktemål å begrense arealbruk, og legge til rette for 
mer miljøvennlig transport i storbyområdet på Jæren. Transportplan Jæren har følgende mål:  

 Utvikle et miljømessig og samfunnsøkonomisk godt transportsystem.  
 Redusere veksten i biltrafikken.  
 Redusere antall trafikkulykker og støyplager som følge av transport.  
 Utvikle et tilrettelagt og velfungerende transportsystem for alle brukergrupper. 

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) 

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

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

Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 

Iht. fylkesdelplanen (Rogaland fylkeskommune, 2007) for universell utforming skal det legges til 
grunn at ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og privat tjenesteyting, produkter og 
omgivelser, innebærer en utforming for alle brukere. 

Transportplan Jæren – Handlingsplan 2006-2020 

I transportplan for Nord-Jæren er det valgt en strategi som er kalt ”balansert utbygging”, og som 
innebærer bl.a.:  

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

Under regionalt gang- og sykkelvegnett er det i handlingsplanen lagt til grunn en offensiv satsing på 
utvikling av et høgverdig gang- og sykkelvegsystem med videreutvikling av det overordnede regionale 
sykkelvegnettet og bydelsrutene. 

3.2.2 Kommuneplaner 

Kommuneplan for Sandnes 2011 - 2025, vedtatt 6.9.2011 
Kommuneplanens strategidel 

For arealforvaltningen er det formulert et mål om at Sandnes skal være et bærekraftig bysamfunn 
gjennom utbyggings- og transportpolitikk, og om sykkel spesielt vises det til at satsing på gode 
sykkelforbindelser er nødvendige tiltak.  

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vises områdene hvor det er aktuelt å etablere en sykkelstamveg som 
henholdsvis byggeområder – erverv, byggeområder – bolig og friområder i tettbebyggelse.  

Miljøplan for Sandnes 2007 – 2020  

Miljøplan for Sandnes er en del av Kommuneplan for Sandnes 2002 – 2020. Planen er kommunens 
overordnede styringsdokument for arbeidet med miljøvernoppgavene. Følgende resultatmål er valgt 
for Sykkelbyen Sandnes:  

 Øke sykkelbruken - flere syklede kilometer og antall syklister.  
 Sykkel som transportmiddel skal i planlegging og tilrettelegging likestilles 

med privatbil og kollektivtransport. 
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Av betydning for sykkel kan følgende strategier/tiltak fremheves: 

 Kommunen skal legge forholdene spesielt til rette for transportsyklistene, 
gjennom informasjonstiltak og bedre vedlikehold av sykkelvegnettet og 
satsing på sykkelstamveg Sandnes – Forus – Stavanger. 

 Iverksette stimuleringstiltak for å øke bruken av sykkel som 
transportmiddel til/fra og i jobb. 

Kommuneplanen, med forankring i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, har et sterkt 
fokus på tilrettelegging for sykling og andre miljøvennlige transportformer. I planprogrammet for 
rullering av kommuneplanen heter det:  

”Alternative tiltak for å øke framkommeligheten for transportsyklisten skal utredes (KVU), 
Sykkelstamveg skal vurderes som del av tilbudet”. 

 

Kommuneplan for Stavanger 2010 – 2025, vedtatt 14.6.2011 
Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vises områdene hvor det er aktuelt å etablere en sykkelstamveg som 
henholdsvis byggeområder – erverv, byggeområder – bolig og friområder i tettbebyggelse.  

Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen 

2.09. Bestemmelser om sykkelruter vist på temakart (pbl § 11.10, pkt 2). R 

1. Det skal sikres areal og påkoblingspunkter for en sykkelstamveg langs E39 fra Stavanger sentrum 
til Forus. 

2. Sykkelvegnettet skal planlegges ut fra to standarder: hovedrutenett og bydelsrutenett. 

3. Ved planlegging og bygging av nye sykkelruter og ved utbedring av eksisterende sykkelvegnett, skal 
det legges til grunn et ensartet system og en helhetlig standard. 

4. Ved planlegging av sykkeltilbud i hovedrutenettet skal alltid muligheten for separat anlegg adskilt 
fra gående og kjørende vurderes og dokumenteres i saksframstilling. 

 

Klima og miljøplan 2010 - 2025 
Her heter det bl.a.: 

Sykkelstamvegen langs motorvegen E 39 mellom Sandnes og Stavanger er under planlegging og vil 
være viktig for hurtig sykling over større avstander. 

 

Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011 – 2015, 
vedtatt 12.3.12 
Hovedmål:  

 Hverdagsreiser med sykkel skal økes fra 12 prosent til 16 prosent innen 2015 
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3 Strategier: 

Fysisk tilrettelegging 

Hovedstrategien er å planlegge for et differensiert sykkeltilbud adskilt fra gående og 
motorisert kjøretøy. Trafikksikkerhet og fremkommelighet er grunnleggende elementer i 
planleggingen og i tilretteleggingen for økt sykkelbruk. Når befolkningstallet og andelen 
syklister øker, vil det bli flere syklister på sykkelveinettet i Stavanger. Dagens standard på 
sykkelveinettet vil da møte et større press. Strategien er å tilrettelegge et hovedsykkelnett 
separat fra gående og motorisert trafikk, med et tydelig og ensartet system for syklistene. 

Drift- og vedlikehold av sykkelrutene 

Høyt driftsnivå og godt vedlikehold er avgjørende for at det skal være attraktivt å sykle hele 
året. 70 prosent av alle sykehusregistrerte sykkelulykker er eneulykker. De fleste av dem 
skyldes mangelfullt vedlikehold. (Sykkelhåndboka 233, 2002). Drift – og vedlikehold er 
derfor svært viktig for at sykkelveiene skal være trafikksikre. 

Informasjon og kampanjer 

Informasjon er viktig for de som allerede er syklister og for de som ikke sykler. Mange av de 
som ikke sykler i dag er ikke klar over hvilke rettigheter syklister har og kjenner kanskje ikke 
til tilbudet som er tilrettelagt for syklistene i byen. Informasjon om dagens tilbud, om 
hovedsykkelrutene, om trafikkregler for syklister er det derfor viktig å informere om. 
Kampanjer er en måte å motivere folk til å sykle. Det er viktig at Stavanger kommune er 
synlig med tiltak som settes i verk for å forbedre tilbudet for sykkel. Å skape en positiv blest 
om sykkel gir positive ringvirkninger, som igjen har effekt på om folk velger sykkelen fremfor 
andre transportmidler. 

3.2.3 Reguleringsplaner 

Planer som ikke er iverksatt: 

• Ridesenteret er regulert bort i plan 612 – Området for Universitetet. Dvs. ridesenteret skal 
flyttes og arealet er på sikt planlagt å inngå i Universitetsområdet, samt 
friområde/grøntstruktur (planlagt av Stavanger kommune).   

 

Iverksatte planer: 

• Reguleringsplan 2156 for Solasplitten, rv. 510, (planlagt av Statens vegvesen). Åpnet for 
trafikk 18. desember 2012. Kulvert for Sykkelstamvegen er bygget ved påkobling mot E39. 

• Reguleringsplan Forus Næringsområdet (delvis opparbeidet, opparbeiding pågår). Plan for 
delfelt C1 (tidligere IKEA-tomt) er uavklart. Sykkelstamvegen er vist i plan for delfelt C2-1, 
med mulig tilkopling nord for Refsnesveien.  

• Reguleringsplan 2268 – Kollektivbru over E39: (planlagt av Fylkeskommunen/ Forus 
Utvikling). Ved kollektivbrua er det også planlagt en viktig gang- og sykkelakse øst-vest. 

• Reguleringsplaner (1767 og 2043) Forus næringspark (planlegges av Forus næringspark). 

• Reguleringsplan for E39 x fv. 433, Forusbeen (planlegges av Forus Utvikling AS). Her 
foreslås Sykkelstamvegen i samme undergang under Forusbeen som øvrig gang- og 
sykkeltrafikk, men utformingen skal sikre god framkommelighet for syklistene, samt 
trafikksikker løsning/kryssing. 

• Plan 2007 110 Lura nord (planlegges av Sandnes kommune). 
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• Gandsfjordforbindelsen, påkobling til E39 (planlegges av Statens vegvesen). 

• Plan 2007 115 Utvidelse av fv. 509 (planlegges av Statens vegvesen). Sykkelstamvegen er 
tenkt koblet til denne planen i sør. 

 

3.3 Tidligere utredninger 

Forutgående for arbeidet med detaljreguleringsplanen er det gjort følgende utredninger: 

Forprosjekt (Statens vegvesen Region vest, 2008) som konkluderte med at en sykkelstamveg bør 
legges langs E39, ikke langs fv.44. 

Mulighetsstudie (AsplanViak, 2008) som konkluderte med at Sykkelstamvegen langs E39 kan 
etableres uten vesentlige avvik fra de krav og intensjoner som er fastlagt.  

Planprogram (Statens vegvesen Region Vest, 2009).  Statens vegvesen utarbeidet våren 2009 forslag 
til planprogram for Sykkelstamvegen Stavanger – Forus/Lura – Sandnes. Planprogrammet var på 
høring sommeren 2009 og på bakgrunn av høringen ble det gjort justeringer i planprogrammet.  
Planprogrammet (revidert 24.9.2009) ble vedtatt i formannskapet i Sandnes kommune 8.12.2009, og i 
kommunalstyret for byutvikling i Stavanger kommune 5.11.2009.   

Kommunedelplan med KU (Statens vegvesen Region vest, 2011). Multiconsult AS utarbeidet, på 
vegne av Statens vegvesen, kommunedelplaner med konsekvensutredning for Sykkelstamvegen i både 
Sandnes og Stavanger kommune. I Stavanger var kommunedelplanen med konsekvensutredning på 
høring fra 24.6 – 5.9.2011 og ble vedtatt 17.10.2011. I Sandnes kommune var den høring fra 17.6 - 
5.9.2011 og ble vedtatt 22.11.2011.  

 

3.4 Finansiering 

Det er foreløpig ikke satt av statlige midler til prosjektet. 
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Fra Sørmarka i Stavanger og til Smeaheia i Sandnes er det i dag et dårlig tilbud for de som ønsker å 
benytte sykkelen som transportmiddel. Det finnes ingen sykkeltrasé langs E39. Av denne grunn at en 
valgt å starte med en detaljregulering av Sykkelstamvegen på denne strekningen. 

4.1 Dagens arealbruk 

Planområdet ligger i Sandnes og Stavanger kommuner. Området ligger langs E39/motorvegen mellom 
Sørmarka i Stavanger, til Smeaheia i Sandnes. 

Dagens arealbruk innenfor planområdet, samt tilstøtende arealbruk, varierer noe, men kan i hovedtrekk 
deles inn i følgende delområder: 

 Delstrekning Hovedtrekk - Arealbruk 

A Sørmarka – Granneskrysset ved Diagonalen Friområde 

B Granneskrysset – Påkjøringsrampe til Solasplitten Jordbruk 

C Påkjøringsrampe til Solasplitten – Løwenstrasse – 
Kvadratkrysset/Stavangerveien 

Næring/industri/forretning 

D Kvadratkrysset/Stavangerveien - Somaveien Bolig i nord og næring/industri i 
sør 

E Somaveien – Smeaheia (ved g/s-påkobling mot fv.44.) Bolig og grøntarealer 

Tabell 1: Områdeinndeling og dagens arealbruk 

 

4.2 Dagens tilbud til syklister - Sykkelruter 

For syklister finnes hovedsykkelrutene Hinnaruta, Sørmarksruta og Gandsfjordruta i Stavanger 
kommune, samt Forusruta, Luraruta og Gandsfjordruta i Sandnes kommune. I Stavanger (vest) kan 
også traseen fra Hafrsfjordruta til Forus være en aktuell trasé for syklende til Forus. Det finnes i dag 
ingen sykkeltrasé langs E39. 

 
Hinnaruta / Luraruta: 

Hinnaruta / Luraruta er i dag en av de viktigste transportrutene i nord-sør-aksen for sykling i 
Stavanger. Denne ruta binder sammen Stavanger sentrum, Hillevåg, Hinna, Jåttå, Gausel, Forus øst og 
Sandnes sentrum. Traseen går til dels i/nær kjøreveg med høy trafikkbelastning, med de ulemper det 
eventuelt medfører. Tilbudet for syklister på strekningen fra Stavanger til Sandnes er av variert 
standard, med sykkelfelt på enkelte strekninger. Dette gjelder i hovedsak fra Stavanger sentrum til 
Hillevåg, og langs Boganesveien på Hinna. Resten av strekningen fra Stavanger sentrum til Forus og 
Lura langs fv. 44 har gang- og sykkelveg. 

  

4. Planområdet 
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Sørmarkruta / Luraruta / Sandnes-vest-ruta: 

Sørmarksruta i Stavanger fortsetter i Sandnes, som Luraruta og videre som Sandnes-vest-ruta.  
Sørmarksruta / Luraruta / Sandnes-vest-ruta er også en sykkelrute med variert standard: delvis gang- 
og sykkelveg, turveg og sykling i kjørebane. Traseen har mange systemskifter underveis. 

Hafrsfjordruta/Sørmarkruta: 

Fra Hafrsfjord til Forus går Hafrsfjordruta langs Grannessletta og videre som Sørmarkruta sørover i 
kommunegrensen mellom Stavanger og Sola. Sykkeltilbudet her er gang- og sykkelveg. Traseen 
videre gjennom Forus-området er dårlig tilrettelagt for sykling.  

Gandsfjordruta: 

Gandsfjordruta ligger langs Gandsfjorden, for det meste øst for jernbanen. Denne går for det meste på 
gang- og sykkelveg og turveg. Gandsfjordruta går også gjennom boliggater. Ruta oppleves som 
vanskelig å sykle. Ruta er i gater med mange krysningspunkt og konflikter oppstår med bil og gående. 

 

4.3 Landskap og bybilde – dagens situasjon 

Sørmarka – Granneskrysset ved Diagonalen. 
Motorvegen er en kraftig barriere som deler et elles naturlig sammenhengende landskap. Sørmarka er 
et naturområde med mange opplevelseskvaliteter. Deler av marka er også brutt opp av motorvegen. 
Her er et godt utbygd turvegnett på til sammen ca. 8 km. 

 

Granneskrysset – Forusbeen 
Ved Madlaveien, mot ridesenteret, danner et våtmarksområde en fin landskapskvalitet. Hinna 
gravlund, øst for E39, og det rurale landskapet rundt ridesenteret er en viktig landskapskvalitet i dette 
området. Området sør for Madlaveien ligger mellom E39 og landbruksområder. I den sørlige delen av 
området ligger Forus næringsområde.  Forus består hovedsakelig av næringsarealer for kontor, industri 
og lager. 

Området er et småkupert landskap med en markant åsrygg. Lavlandet består av et flatt eller svakt 
bølgende morenebakketerreng. Overordnet sett er området brutt opp av motorvegen som strekker seg 
gjennom landskapets laveste terrengnivå. 

 

Forusbeen – Løwenstrasse 
Området omfatter i hovedsak næringsområder på både østsiden og vestsiden av E39. Næringsarealene 
er klart avgrensa fra annen arealbruk og grenser mot store boligområder i vest. Området er lite 
opplevelsesrikt.  Næringsarealene er store områdebarrierer og E39 er en langsgående og kraftig 
barriere som reduserer opplevelsen av landskapet. 

 

Løwenstrasse – Kvadratkrysset 
Næringsarealet og motorvegen er store barrierer som deler opp et elles naturlig sammenhengende 
landskap. Et næringsområde med denne skala bidrar til et landskap med kraftig nedbygde 
opplevelseskvaliteter. 
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Kvadratkrysset – Børskådå/Smeaheia 
Området omfatter i hovedsak boligområder på østsiden av E39. Det grønne preget i området tilfører 
boligområdene gode kvaliteter.  ”Livet mellom husene” oppleves som varierte og romlige strukturer. 
Vekslingen mellom grønne drag og tette boligstrukturer gir området varierte opplevelser. E39 er en 
langsgående kraftig barriere som reduserer opplevelsen. 

 

4.4 Nærmiljø, friluftsliv, barn og unges 
interesser – dagens situasjon 

Sørmarka – Granneskrysset ved Diagonalen. 
Sørmarka friområde er et viktig rekreasjonsområde med et nett av turveger og – stier. Auglendshøyden 
tunnel bidrar til at Sørmarka er et friområde med turvegsystem som strekker seg på begge sider av 
E39. I dag går det en hovedsykkelrute (Sørmarkruta) i Sørmarkveien og videre sørover på 
turvegsystemet gjennom Sørmarka. Sørmarkruta er i dag brukt av transportsyklister til Forus/Lura. 

Sør i delområdet er det anlagt ridesti (parallelt med E39), som betjener ridesenteret som ligger lengst 
sør i delområdet. Ridestien er også en del av en lengre rundløype som ligger på begge sider av E39. 
Dagens sykkelrute – Sørmarkruta – går på turveg gjennom området, og har en forholdsvis dårlig 
utforming og stigningsforhold til å være en transportåre. 

Sørmarka friområde har en stor bruks- og oppholdsintensitet. Dette området har betydning for et større 
omland og vil være et område som noen knytter stedsidentitet til. Sørmarka brukes av voksne og barn 
til friluftsliv. 

 

Figur 7: Eksisterende ridesti og tursti i Sørmarka. E39 ligger like til venstre for bildet.(Kilde: 
Multiconsult). 
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Granneskrysset – Forusbeen 
Ridesenteret ligger like ved Granneskrysset (nord for Madlaveien). Senteret skal flyttes, men det er 
ikke vedtatt når dette vil skje. Planen er derfor utformet slik at det i en overgangsperiode kan være 
mulig med en sameksistens mellom sykkelstamveg og ridesenteret (dagens plassering) inkl. 
ridesenterets behov for ridestier. Dagens sykkeltrasé (Sørmarksruta) går på turveg gjennom området. 
Hovedsykkelruta – Hafrsfjordruta - går langs Madlaveien til Hafrsfjord/Madla, og mot øst går 
sykkelruta til Jåttåvågen og Hinna sentrum, via Grannesveien. Hafrsfjordruta binder sammen 
Sørmarkruta, Hinnaruta og Gandsfjordruta/ Nordsjøsykkelruta. Den sistnevnte forbindelsen går via 
bydelsruter. 

Langs Nesbuveien, rv. 510 mot Røyneberg/Sola går hovedsykkelruta Sørmarkruta på gang- og 
sykkelveg parallelt med kjørevegen. Bortsett fra denne er det ingen tilbud eller målpunkt for nærmiljø 
og friluftsliv langs traseen på denne strekningen. Resten av strekningen er næringsområde og har 
ingen/liten funksjon i forhold til nærmiljø, friluftsliv og barn og unges interesser i dag.  

I nordre del av delområdet er det veg- og stinett i øst-vest retning, bl.a. fungerer sykkelrutenettet som 
ferdselslinjer til sentrale målpunkt (universitetsområdet, ridesenteret, Hinna m.m.). 

Næringsområde har en funksjon i forhold til nærmiljø i dag med internt gang- og sykkelnett. 

Forusbeen – Løwenstrasse 
Området er nærings-/industriområde med liten funksjon for nærmiljø, friluftsliv og barn og unges 
interesser. Det går en forholdsvis mye brukt gang- og sykkelveg/bydelsrute (sykkelrute) langs 
Forusbeen, og en hovedsykkelrute (Forusruta) langs Løwenstrasse. Begge disse har større betydning 
for tilkomst til arbeidsplasser enn for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Løwenstrasse – Kvadratkrysset 
Stokkaveien er en skoleveg som krysser over E39, som man må sikre at Sykkelstamvegen ikke 
kommer i konflikt med.  

Området er preget av næring/industri og kjøpesenteret Kvadrats parkeringsområde. Det er et lite 
boligområde sør for Kvadrat. Det er en grønn buffer mellom E39, og atkomstvegen til Kvadrat og 
boligene. For øvrig har området ingen/liten funksjon i forhold til nærmiljø, friluftsliv og barn og unges 
interesser i dag. 

Boligenes uteområde er for det meste private uteområder for bedrifter og brukes lite. Bortsett fra 
Stokkaveien er veg- og stinett for fotgjengere og syklende lite utbygd. Det er ikke områder for 
friluftsliv og heller ingen øvrige ferdselsårer til slike i delområdet. 

 

Kvadratkrysset – Børskådå/Smeaheia 
Det er en del nærings-/industribebyggelse, samt et boligområde i Gamle Somavei. Ved/langs 
Somaveien er et eksisterende gang- og sykkelvegnett.  

Sør for fv. 328, Somaveien ligger boligområdet Smeaheia. Dette er atskilt fra E39 med en høy og bred 
støyvoll. I tillegg til vollen er det et grøntdrag (som vollen er en del av) og en gang- og sykkelveg 
mellom boligområdet og E39. Gang- og sykkelvegen fungerer både som en intern gang- og sykkelveg 
og som en transportåre for syklister. Den kobles til gang- og sykkelvegenettet langs Somaveien 
nordover, og bl.a. mot gang- og sykkelveg langs fv. 44 sørover. Planområdet vil ligge mellom E39 og 
eksisterende gang og sykkelveg. Det er ikke behov for å krysse Sykkelstamvegen på strekningen før 
man kommer sør til Børskådå. 
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Eksisterende undergang under E39 (Børskådå) har en viktig funksjon som gir adkomst til flere skoler 
og idrettsanleggene ved Sandnes stadion / Giskehallen. Undergangen fungerer som en ”åpning” i 
barrieren som E39 utgjør, mellom spredt bebyggelse, barneskole, samt hovedsykkelrute mot Sola (i 
vest), og skoler og Sandnes sentrum (i sørøst). Den gir også en kopling mellom Sykkelstamvegen og 
hovedsykkelruta "Sandnes vest" langs fv. 44 mot Sandved og Ganddal. 

Uteområdene mellom Kvadratkrysset og Somaveien (sør) er for det meste private uteområder for 
boliger/bedrifter. Ved Smeaheia blir uteområdene brukt ofte og av mange. Stinettet er mye brukt og 
fungerer som ferdselslinjer mot sentrale målpunkt. Det er ikke områder for friluftsliv, men det er som 
nevnt viktige ferdselsårer til slike områder. 

 

4.5 Naturmangfold – dagens situasjon 

Planområdet er i stor grad preget av dyrket mark, bebyggelse og veger. Til tross for dette er det 
registrert flere naturverdier her. Dette gjelder i hovedsak i delområdet mellom Sørmarka og 
Granneskrysset ved Diagonalen. 

  

Sørmarka – Granneskrysset ved Diagonalen. 
Dette er den er den mest ”naturpregede” delen av planområdet med innslag av en del skog. Lynghei 
var trolig den opprinnelige vegetasjonstypen her, men i dag finnes det bare spredde forekomster med 
lynghei tilbake. I dammer ved Sørmarka er det registrerte småsalamander (nær truet). Ved ridesenteret 
finnes en lavurt-eikeskog (noe truet). Dette er det eneste feltet med rik edelløvskog i Sørmarka, og 
naturtypen er svært sjelden i Stavanger. Det er registrert flere naturtyper i dette området. 

Sørmarka er også et viktig område for fugl. Det er et lite tjern som er beite- og rasteområde for 
vannfugl. I skogen øst for E39 er det avgrenset en litt større lokalitet som er hekkeområde for 
spurvehauk, kattugle, og trekryper. 

Pattedyrbestanden i området er begrenset til et fåtall arter. Fast forekommende er for eksempel ekorn, 
rådyr, hare, kanin (utsatt/forvillet) og rødrev. I friområdene Sørmarka er rådyr vanlig. Sett i 
sammenheng med Ullandhaug er dette et av de viktigste rådyrområdene i Stavanger. Før motorvegen 
ble lagt over Hinnamarka rundt 1970 var hele dette området et viktig leveområde for arten. Etter 
etableringen av motorvegen ble det registrert en del trafikkdrepte dyr her, men dette har nesten 
opphørt nå. 

 

4.6 Kulturminner og kulturmiljø – dagens 
situasjon 

Kunnskapen om kulturminner og kulturhistorie i og omkring planstrekningen viser at dette har vært et 
område med variert bosetning langt tilbake i tid. I nyere tid har det foregått en omfattende 
utbyggingsvirksomhet og fortetting av bebyggelse langs planstrekningen, noe som medfører en 
mulighet for at kulturminner er gått tapt. Samtidig kan spor etter tidligere tider ligge under 
markoverflaten i jordbruksområdene og i udyrket mark.  

Rogaland fylkeskommune gjennomført arkeologiske registreringer 21. august 2012. Det ble ikke 
påvist automatisk freda kulturminner i planområdet. På dette grunnlag har kulturseksjonen ingen 
merknader til tiltaket.  



SYKKELSTAMVEGEN Stavanger ‐ Forus ‐ Sandnes  multiconsult.no

Delstrekning Sørmarka ‐ Smeaheia 

 

  24.januar 2014 SIDE 30/112 

 

De ber imidlertid om at dersom der skjer endringer i den planlagte traseen, blir disse oversendt dem 
slik at de kan vurdere endringene i forhold til kulturminner i området. 

Rogaland fylkeskommune understreker at selv om det pr. i dag ikke kjennes automatisk fredete 
kulturminner i området som omfattes av tiltaket, må eventuelle funn ved gjennomføringen av planen 
straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har 
vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

 

4.7 Naturressurser – dagens situasjon 

Arealknapphet i Stavanger- / Sandnesregionen har gjort at det er et stort press på arealer, herunder 
dyrket jord. Kommunene har derfor nedfelt en såkalt langsiktig grense for landbruk/langsiktig 
jordbruksgrense i sine kommuneplaner. Disse grensene er satt i et 40-års perspektiv. I gjeldende 
kommuneplan for Stavanger ligger alt dyrket areal mellom Granneskrysset og Forus innenfor denne 
grensen. I kommuneplanen for Sandnes er den langsiktige grensen for landbruk avgrenset av E39 i øst, 
bortsett fra helt i sør mot Stangelandskrysset der fv. 44 danner østgrensen. 

Sørmarka – Granneskrysset ved Diagonalen. 
Mellom Auglendstunnelen og Granneskrysset er det skogsområder på begge sider av E39, 
hovedsakelig granskog, men også noe blandingsskog. Boniteten er høy. En kraftledning går nord-sør 
her, og ryddebeltet medfører beslag i det produktive skogsarealet. Noen mindre beiteområder er også 
avgrenset på markslagskartet i dette området. 

Det er begrensede naturressurser i dette området. 

Granneskrysset – Forusbeen 
Fra Granneskrysset åpner det seg store landbruksarealer. Her er det fulldyrket jord på begge sider av 
E39 fram til Forusområdet. Området er flatt og driftsforholdene er gode. Her drives det et aktivt 
landbruk i dag. Fram til Solasplitten ligger planområdet innenfor den langsiktige grensen for landbruk. 
Sør for Solasplitten er det regulert næringsvirksomhet. Det som er igjen av dyrket jord her, vil bli 
nedbygd i nær framtid. Dette arealet, inkludert resten av delområdet som omfatter Forus, er/vil bli 
nedbygd. 

Forusbeen – Løwenstrasse 
Mellom Forusbeen og Løwenstrasse er alt areal nedbygd av næringsvirksomhet/handel. 

Løwenstrasse – Kvadratkrysset 
Mellom Løwenstrasse og Kvadratkrysset er alt areal nedbygd av næringsvirksomhet/handel. 

Kvadratkrysset – Børskådå/Smeaheia 
Mellom Kvadratkrysset og Børskådå/Smeaheia er alt areal nedbygd av næringsvirksomhet/handel og 
bolig. 
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Figur 8: Bilde tatt mot sør. Ca. profil nr. 2450 – 2600 (Kilde: Multiconsult). 
 
 

4.8 Luftforurensning langs Sykkelstamvegen 

I forbindelse med kommunedelplanene og konsekvensutredningen, ble det gjort testberegninger og 
vurderinger av luftkvalitet langs ny sykkelstamveg mellom Sandnes og Stavanger. På delstrekninger 
som ligger nær E39 vil det kunne forekomme overskridelser av grenseverdier i nasjonalt mål og 
forurensningsforskriften for svevestøv PM10. Det er beregnet overskridelser ut til 25 m fra senterlinje 
veg (dvs. inntil 10 -15 m fra vegkant), og det vil derfor ha vært gunstig å sikre større avstand enn dette 
mellom Sykkelstamvegen og motorvegen på de strekningene der dette ikke allerede er innarbeidet. 
Beregningene er konservative, og blant annet vil værforholdene i planområdet bidra til at 
overskridelser av grenseverdiene trolig vil forekomme svært sjelden. Erfaringsmessig er også antall 
syklister betydelig mindre i kalde perioder vinterstid hvor luftkvaliteten tidvis kan være dårlig, enn i 
periodene med god luftkvalitet øvrige deler av året. 

De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning er svevestøv (PM10) og nitrogendioksid 
(NO2). Vegtrafikk er den dominerende kilden til lokal luftforurensning. Eksos fra kjøretøyer bidrar til 
utslipp av NO2 og svevestøv, men det er asfaltslitasje fra piggdekkbruk som er den største kilden til 
dannelse av svevestøv. 

Hva betyr luftkvalitet i forhold til Sykkelstamvegen? 

Beregningene av luftforurensing viser at PM10-nivåene langs E39 potensielt kan være høye, i enkelte 
ugunstige tilfeller over grenseverdiene i nasjonale mål og forurensningsforskriften. Slike 
overskridelser vil imidlertid opptre svært sjelden. 

De som sykler langs E39 på utsatte dager vil være noe mer eksponert for forurensing enn bilister langs 
vegen. Selv om konsentrasjonsnivået av partikler er de samme for begge gruppene, er 
respirasjonstakten høyere hos syklister på grunn av høyere aktivitetsnivå. En samlokalisering av 
Sykkelstamvegen og E39 er med andre ord ikke ideelt ut fra et luftkvalitetsperspektiv. 
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Helsegevinstene av sykling generelt er trolig større enn de negative effektene av periodevis dårlig 
luftkvalitet, og flere forhold peker mot at de negative virkningene for syklistene vil være moderate: 

 Beregningene er konservative, og målinger i sentrumsområdet i Stavanger viser få 
overskridelser de siste årene, selv om det har vært tilfeller av overskridelser de siste vintrene 

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

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

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

Kort oppsummert betyr dette at det er stor sannsynlighet for at konsentrasjonene av PM10 vil være 
lavere enn det som er beregnet. Videre vil det være et begrenset antall personer som blir utsatt for høye 
nivåer når dette opptrer. Også i dagens situasjon går store deler av sykkelvegtraseene langs trafikkerte 
veger, og endringene sammenliknet med dagens forhold er derfor små. 
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Figur 9: Forprosjektrapport for 
reguleringsplan og tekniske planer. 
 

Som en del av forprosjektet ble det vurdert 
flere alternative løsninger for 
kryssområder/påkoblinger ved Grannes-, 
Løwenstrasse- og Kvadratkrysset. 
Utgangspunktet for å ønske en 
alternativsvurdering for kryssområdene var at 
løsningen fra kommunedelplanene viser en 
mulig, men ikke nødvendigvis en optimal 
løsning mht. utformingen av påkobling/kryss. 
Når man nå går inn en mer detaljert 
planleggingsfase har det vært hensiktsmessig å 
vurdere om andre løsninger kan være bedre. 

 

Arbeidet med alternativsvurderingene ble 
innledet med at Multiconsult hadde en intern 
idédugnad 22.3.2012. Den 19.4.2012 ble det 
avholdt et idéseminar der det deltok til 
sammen 26 representanter fra Statens 
vegvesen, Sandnes og Stavanger kommune, 
Forus Næringspark, samt Multiconsult. Det var 
samlet deltakere fra mange fagfelt på 
idéseminaret. I etterkant av seminaret ble det 
valgt ut 3-4 alternativ for hvert kryss som ble 
detaljert videre

5.1 Påkobling ved Granneskrysset 

Viktige forutsetninger for Granneskrysset: 

 Ridesenteret skal på sikt flyttes, men vil bestå i ytterligere ca. 15 år. Siden vil området bli 
transformert/endret til universitetsområde. 

 Løsninger som muliggjør framtidig utviding med kollektivfelt/-bru langs E39 og kollektivfelt 
langs Diagonalen. 

 Alle svingebevegelser til/fra Sykkelstamvegen må sikres. Det er stort potensial for at 
syklister kommer fra både øst og vest. Kobling til Jåttå nord1 over E39 kan ev. planlegges på 
et senere tidspunkt. Ellers vil kobling mellom Sykkelstamvegen og Jåttå nord kunne tas på 
gang- og sykkelveg langs Diagonalen (må planlegges planskilt kryssing av Diagonalen) og i 
påkoblingen ved Asser Jåttens vei. Dette bør ev. sikres i pågående områdeplan for Jåttå nord 
(Plan 2442). 

 Det må sikres framkommelighet som i dag, eller bedre, for eksisterende lokal-/gang- og 
sykkelvegnett, inkl. kryssing av Madlaveien. 

 Det må tas høyde for at syklister som kommer på Sykkelstamvegen nordfra, og ikke skal 
svinge av, har stor fart. 

5. Alternativer og vurderinger 
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1 Jåttå nord er et utbyggingsområde som er under planlegging i regi av Stavanger kommune. 

Kommunedelplan  
I kommunedelplanen var Sykkelstamvegen lagt parallelt med E39 i ny bru. Stigningen på brua er ca. 
2,6 % mens stigningen nord for brua er ca. 3,4 %. Påkoblingen mot vest og øst (fra nord og sør) var 
vist via en spiral-konstruksjon (på støttemur eller bruløsning). Skissert løsning for spiralen viser en 
konstruksjon med «sykkellengde» på ca. 107 m, med stigning 8,3 % og radius 12 m. Alternativsøket 
ble gjort for å se på muligheten for å få en bedre løsning særlig mht. sikt/trafikksikkerhet, som også 
ivaretar alle svingebevegelser på en tilfredsstillende måte. Et grovt kostnadsanslag for å sammenligne 
kostnaden for spiral-konstruksjonen vist i kommunedelplan med løsningene viser at kommunedelplan-
løsningen blir vesentlig dyrere enn alternativ 1. Dette grunnet selve spiral-konstruksjonen, samt at 
påkoblingspunktet på Sykkelstamvegen blir liggende på brukonstruksjon hvor man også må ha 
breddeutvidelse iht. krav om utforming av påkoblingspunkt (tegning J001 og kap. 6.1). 

 

 

Figur 10:Utsnitt fra trasé/påkobling fra kommunedelplanen. 
 

Alternativsvurderinger 
Etter idéseminaret 19.4 2012 ble det oppsummert tre hovedløsninger med noen underalternativer, til 
sammen 9 alternativer. Det ble i tillegg vurdert et alternativ som ble foreslått i møtet mellom Statens 
vegvesen og Stavanger kommune v/Byplanavdelingen. Det ble jobbet videre med fire 
hovedalternativer.  

Undervegs i prosessen framkom det at det ville være en stor fordel om sykkelstamveg-brua over 
Diagonalen legges inntil, og følger geometrien, til E39-brua og dimensjoneres for ev. framtidig 
kollektivtrafikk. Dersom det kommer kollektivfelt her må det da lages ny bru for sykkelstamveg vest 
for kollektivbrua. Denne løsningen er bedre enn først å bygge sykkelstamvegbru i vest for siden å 
bygge kollektivbru, fordi det vil bli mer komplisert å bygge en framtidig kollektivbru mellom to bruer. 
Det er vurdert at å dimensjonere brua nå for kollektivtrafikk medfører en kostnadsøkning på ca. 25 %. 
Men at dette er fornuftig sett fra et samfunnsøkonomisk og anleggsteknisk perspektiv. 

I forprosjektfasen ble det også bestemt at Sykkelstamvegen skal krysse av-/påkjøringsrampene (vest 
for E39) i bru. Kommunedelplan viste undergang, for å muliggjøre ev. kryssing under Nesbuveien 2. 

I prosjektmøter ble det silt ut to alternativer som ble vurdert å være de beste løsningene. Disse to er 
benevnt alternativ 1 og alternativ 4. 
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2 I forprosjektet er det vurdert at det er akseptabelt at syklister heller krysser Nesbuveien ved Asser Jåttens vei og kommer 
inn på Sykkelstamvegen i påkoblingen der. 

Alternativ 1 (valgte alternativ) 
Sykkelstamvegen går parallelt med E39 i ny bru. Stigningen på traseen nord for og på brua er mellom 
2,4 og 3,5 %. Det må derfor påregnes at syklister som kommer fra nord har forholdsvis stor fart.  

I dette alternativet foreslås ett felles påkoblingspunkt på trafikkøya mellom E39, Diagonalen og 
Nesbuveien. Fra eksisterende gang- og sykkelveg nord for Madlaveien/Diagonalen anlegges ramper 
fra vest og øst, se figur 12. Stigningen blir ca. 7 % over en strekning på ca. 100 m fra eksisterende 
gang- og sykkelveg til toppen av rampene (for å komme over Diagonalen). Der de to rampene møtes 
fortsetter påkoblingen i bru over Diagonalen til trafikkøya og koples på Sykkelstamvegen. Her går 
påkoblingen nedover med ca. 2 % til man møter Sykkelstamvegen. 

 

Figur 11: Påkopling alternativ 1 - Granneskrysset (sort stiplet linje viser sykkelstamvegtraseen 
fra kommunedelplanen). 

Det er per d.d. ikke tatt stilling til hvilken løsning kollektivtrafikken skal ha i området / langs 
Diagonalen. Men alternativet muliggjør en ev. framtidig utvidelse av Diagonalen, med kollektivfelt, 
men dersom rampene legges på fylling (ikke som brukonstruksjon) vil det bli nødvendig å erstatte 
deler av fyllingen med mur.  

Det er vurdert to ulike utforminger for påkoblingen/konstruksjonen. I forprosjektet ble det ikke tatt 
stilling til hvilken av disse to løsningene som skulle velges. 

 

Figur 12: Påkobling alternativ 1 - Granneskrysset (1a til venstre, 1b til høyre). 

I figur 12 vises to hovedalternativer for påkobling. 

1a Y-bru med fyllinger i sør og vest. 
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1b   Sammenhengende fylling mot ridesenteret, og en rett bru over Nesbuveien, samt undergang i 
fyllingen for kryssing av Nesbuveien. 

For begge alternativene gjaldt følgende: Grunnforholdene var ikke tilstrekkelig undersøkt på dette 
tidspunktet, men det ble antatt at brua måtte peles, og at grunnen tillot høye fyllinger. Forbindelsen 
mellom gang- og sykkelveg rett nord for påkoblingen, til gang- og sykkelveg langs Nesbuveien må 
opprettholdes. Løsningene burde ikke være til hinder for å få anlagt en kulvert (i stedet for kryssing i 
plan) under Madlaveien, i framtiden.  

Alternativ 1a (valgte broløsning) 
Alternativ 1a Y-bru gir en åpnere løsning, og det vil ikke bli behov for kulvert under 
påkoblingstraseen fram til gangfelt over, ev. en framtidig kulvert under, Madlaveien for kobling mot 
Nesbuveien. Lengre bru og kortere fyllinger ansees å være bedre mht. estetikk. Det er heller ikke 
ønskelig å ha en fylling over hovedvannledningen som går i dette området. Løsningen er mindre 
plasskrevende, og eksisterende gang- og sykkelveg nord for påkoplingen trengs i mindre grad flyttes 
nordover, enn løsningen vist i alternativ 1b. Frisikt vil bli bedre enn med kulvert under 
påkjøringsrampe til sykkelstamveg. 

 

 

Figur 13: Illustrasjon/fugleperspektiv av påkobling ved Grannes, vist som «Y-bru». Valgt 
løsning i reguleringsplan (Kilde: Multiconsult). 

Alternativ 1b  
Her er løsningen vist med størst mulig fyllinger, som vil være det rimeligste alternativet. Lange 
fyllinger medfører at det må etableres kulvert for gang- og sykkelveg fram mot gangfelt (ev. framtidig 
kulvert) som krysser Madlaveien til Nesbuveien.  

Fyllingene/rampene vil kunne bli noe skjemmende estetisk, og de antas å ha liten effekt som 
støyskjerming da de vil gå normalt på hovedstøykilden som er E39. De vil kunne skjerme 
bakenforliggende gang- og sykkelveg/Ridesenteret noe for støy fra Diagonalen/Madlaveien. Kulvert 
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under påkoblingstraseen må åpnes opp/utvides for å oppnå tilfredsstillende sikt mot gang- og 
sykkelvegen i nord. 

Fyllingsutslagene må begrenses, og fylling muligens erstattes med murer med tanke på fremtidig 
utvidelse av Diagonalen. 

Alternativ 4 
Sykkelstamvegen legges vesentlig lavere enn E39. Dette for å gjøre det mulig å få påkoblingskrysset 
på østre side av Sykkelstamvegen. I dette alternativet må man m.a.o. ha tilstrekkelig fri høyde under 
E39-brua. Påkoblingen går fra eksisterende gang- og sykkelveg, øst for E39, langs fyllingen ved 
påkjøringsrampe mot nord. I dette alternativet legges sykkelstamvegbrua noe lengre vest. 
Akselerasjonsfeltet mot sør vil ligge på brukonstruksjon. Høyden og plasseringen av 
påkoblingspunktet i dette alternativet ligger lavere i terrenget enn i de andre alternativene. For ikke å 
bli liggende for lavt, i en til dels svært dyp skjæring (opp mot 9 m) nord for kryssområdet, er det vist 
en strekning på i underkant av 300 m med stigning 5 %.  Dette er et fravik fra kravene, som vurderes 
som vesentlig. 

 

Figur 14: Påkobling alt. 4 - Granneskrysset (sort stiplet linje viser sykkelstamvegtraseen fra 
kommunedelplanen). 

Valgt alternativ ved Granneskrysset 
Man har vurdert at alternativ 1 skiller seg ut som det beste alternativet. Dette oppfyller i stor grad 
intensjonen om en best mulig løsning for syklistene, uten urimelige inngrep i terrenget, 
tilfredsstillende estetikk (forutsatt en god utforming av anlegget). Det er i tillegg iht. kravene satt for 
Sykkelstamvegen. Sammenlignet med løsning i kommunedelplan vurderes alternativet å være 
betydelig bedre særlig mht. syklister/ sikkerhet. Særlig er avviket (stigning på 5 % på ca. 300 m) i 
alternativ 4 med på å utelukke dette alternativet. 

Med dette alternativet får man løst krysset i en trafikkøy hvor det er nok areal (på terreng) til å få til 
gode/sikre løsninger på kryssutformingen. Også de som kommer fra / skal mot sør får sin påkobling 
her. Dermed unngår man at det enten må vurderes å opparbeide undergang under Madlaveien, eller 
lede syklistene over gangfelt som i dag, for å komme til påkoblingen ved Asser Jåttens vei. De som 
skal mot sør slipper også å sykle ca. 800 m nesten parallelt med Sykkelstamvegen, før de kan komme 
seg inn på den. 

Statens vegvesen valgte alternativ 1, i samråd med Stavanger kommune. Dette fordi alternativ 1 er 
vurdert å være bedre mht. trafikksikkerhet, bedre lesbarhet og slakere stigning. 

Det videre arbeidet med reguleringsplanen har medført at en har valgt en mer åpen konstruksjon ved 
«Y-broen». Landkarene/fyllingene blir kortere og en etablerer lengre bro-armer. Dette også av hensyn 
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til eksisterende hovedvannledning som går tilnærmet parallelt med E39 i dette området. En ønsker 
ikke å etablere fyllinger over vannledningen.   

Den ferdige rapporten vedr. grunnundersøkelsene, viser at mest sannsynlig må fundamentene til 
bruene peles i dette området.  

 

5.2 Kryssing av E39 og påkobling ved 
Løwenstrassekrysset  

Viktige forutsetninger for Løwenstrassekrysset: 

• Det er dårlige grunnforhold, særlig nord for Løwenstrasse. 
• Rett nord for Løwenstrasse krysser en trasé for høyspent/gass/fjernvarme E39, 

dette må det tas hensyn til ved plassering av eventuelle konstruksjoner. 
• Alle svingebevegelser til/fra Sykkelstamvegen må sikres. 
• Det er ønskelig å minimere arealbeslag på landbruksjord, og sentrale 

næringsarealer, men det skal ikke gå på bekostning av kvaliteten på 
Sykkelstamvegen. 

Kommunedelplan  
I kommunedelplanen er Sykkelstamvegen lagt parallelt med, og vest for, E39 fram til Løwenstrasse. 
Rett nord for Løwenstrasse går sykkelstamveg opp en rampe og fortsetter mot øst i en ny bru på 
nordsiden av Løwenstrassebrua, parallelt/inntil denne. Videre går Sykkelstamvegen bratt ned til 
undergangen under Løwenstrasse øst for E39 og går videre inn i undergangen og sørover på østsiden 
av E39, langs avkjøringsrampen mot øst/Lura. Undergangen under Løwenstrasse er en gang- og 
sykkelundergang og det ville derfor måtte anlegges en ekstra undergang for Sykkelstamvegen. 

 

 

Figur 15: Utsnitt fra trasé/kryssing av E39/påkopling fra kommunedelplanen. 

Påkoblinger var i kommunedelplanen foreslått vest for E39 på nordsiden av Løwenstrasse, til 
eksisterende gang- og sykkelveg langs Løwenstrasse. Denne påkoblingen vil gi atkomst mot vest/Sola 
og øst/Lura når man kommer fra nord. Påkobling når man kommer sørfra foreslås ved undergangen øst 
for E39, sør for, og ev. også nord for, Løwenstrasse. 
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Alternativsvurderinger 
Etter idéseminaret 19.4.2012 ble det oppsummert fem hovedløsninger med noen underalternativer, til 
sammen 11 alternativer. Det er i tillegg vurdert et alternativ som kom opp i prosjektmøtet 29.05.2012 
(alternativ 4). Det ble jobbet videre med fire hovedalternativer.  

I prosjektmøter ble det silt ut to alternativer som ble vurdert å være de beste løsningene. Disse to er 
benevnt alternativ 1 og alternativ 4.  

Alternativ 1 
I dette alternativet foreslås Sykkelstamvegen å ligge på vestsiden av E39 (fra nord), krysse 
Løwenstrasse i undergang, på skrå under rundkjøringen, og videre sørover langs påkjøringsrampe mot 
sør. Videre foreslås traseen lagt på ny bru på skrå over E39 til østsiden, for så å fortsette på østsiden av 
E39 mot sør. Stigningen på brua er foreslått til 3,5 %. 

Påkoblinger foreslås vest for E39 på nordsiden av Løwenstrasse, til eksisterende gang- og sykkelveg 
langs Løwenstrasse. Denne påkoblingen vil gi atkomst mot vest/Sola og øst/Lura når man kommer fra 
nord.  

Påkobling sørfra foreslås øst for E39 langs avkjøringsrampen mot øst/Lura, til planlagt ny gang- og 
sykkelveg og til eksisterende undergang under Løwenstrasse. For at syklister som skal fra 
Sykkelstamvegen inn på påkoblingstraseen ikke skal få unødvendig stigning (først opp et stykke på 
rampen mot brua for så å sykle ned igjen mot terreng/undergang) legges påkoblingspunktet lengre sør. 
Dette medfører behov for en mur langs sykkelstamvegrampen. For å få tilstrekkelig sikt og 
framkommelighet (svingeradier) i påkoblingspunktet beslaglegges en del ekstra næringsareal. 

 

 

Figur 16: Kryssing av E39 og påkopling, alternativ 1 – Løwenstrassekrysset. 

 

Alternativ 4 (valgt alternativ) 
Her foreslås å krysse E39 i ei ny bru nord for Løwenstrasse-krysset. Sykkelstamvegen ligger da på 
rampe langs vestsiden av E39, som går over i en brukonstruksjon som ligger skrått over E39 og 
fortsetter sørover på østsiden på ramper ned til under Løwenstrasse/bru og videre i undergang under 
avkjøringsrampe mot øst. Det har blitt vurdert til hensiktsmessig å legge rampen på vestsiden av E39 
med stigning 5 %. Dette gir en kortere rampe som medfører mindre inngrep og kostnader enn om man 
legger den med stigning 3,5 %. Foreslåtte løsning er innenfor kravene til stigning/lengde. 
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Figur 17: Kryssing av E39 og påkopling, alternativ 4 – Løwenstrassekrysset. 

I forprosjektet ble det vurdert fire/fem påkoblingspunkter:  

1. Fra sykkelstamveg/rampen øst for E39 og opp til gang- og sykkelveg på nordsiden av 
Løwenstrasse. Denne gir atkomst fra nord/sør mot øst/vest, men med noe omveg for alle 
svingebevegelser unntatt fra nord mot øst. 

2. I sør, langs avkjøringsrampen mot øst til undergang/gang- og sykkelveg ved Løwenstrasse. 
Sandnes kommune har signalisert at denne er viktig for dem.  

3. Kobling til Stokkamyrveien mellom Stokkamyrveien 22 og 24. Tas ut i påvente av kommende 
reguleringsplaner i området. Kan bli aktuell ved en senere anledning. Ikke vist på figur 17. 

4. Nord for Løwenstrasse, vest for E39. Denne vil bli liggende med en høyde på 6-7 meter over 
terrenget/E39 og ble forkastet. 

5. I tillegg anbefalte forprosjektet å vurdere en forlengelse av påkoblingen beskrevet i punkt 1, 
ned til terrenget i nord. Denne vil kunne gi atkomst fra Sykkelstamvegen til næringsområdet 
nord for Løwenstrasse. I forprosjektet er denne løsningen ikke tegnet ut. Denne vil beslaglegge 
noe mer parkeringsareal for Ikea. Påkobling 1 og 5 vil sammen kunne gi adkomst mellom 
Løwenstrasse og næringsområdet i nord og man bør derfor utforme krysset slik at det ikke blir 
konflikt mellom de som skal svinge av/på Sykkelstamvegen og de som kommer nedover fra 
Løwenstrasse og skal videre ned/nord. Se figur 18. 

 

Valg av påkoblingsalternativer i reguleringsplanen  
I forprosjektet er påkobling nr. 1 vist og foreslått prioritert i den videre planprosessen. Påkobling og 
rampe ligger på fylling, men blir en integrert del av landkaret. På grunn av dårlige grunnforhold må 
landkaret peles, dermed belastes ikke grunnen her. Landkaret plasseres med en avstand som gjør at en 
ikke kommer i konflikt med LYSEs trasè for gass-, høyspent- og fjernvarmeledning. Det anlegges 
støttemur mot internveg ved IKEA.  

I tillegg har en i planprosessen sett viktigheten av å regulere inn påkoblingsmulighet nr. 5 for sørge for 
god adkomst til området nord for Ikea, og nr. 2 for å gi god kobling mot eksisterende gang- og 
sykkelvegnett i retning øst-vest.  
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 Figur 18: Påkoblingspunkt 1 og 5 ved Ikea. Nr. 2 skimtes oppe til høyre. Alle tre tas med i 
reguleringsplanen. 

 

5.3 Trasé og påkobling ved Kvadratkrysset  

Viktige forutsetninger for Kvadratkrysset: 
 God kobling mot vest. 
 Tovegstrafikk må sikres på adkomstveg til Kvadrat. 
 Støyskjerming for boliger/lekeplass må ivaretas. 
 I minst mulig grad gi hindringer for planer (2009) for Gandsfjordkryssingen.  

 

Kommunedelplan  
I kommunedelplanen var Sykkelstamvegen lagt parallelt med E39 under Stokkaveien/bru, parallelt 
med og delvis oppå atkomstveg for Kvadrat kjøpesenter. Videre krysser den over påkjøringsrampe til 
E39, mot nord. Her vil det være nødvendig å bygge ny bru for atkomst til Kvadrat (øst for eksisterende 
bru). Etter å ha krysset over påkjøringsrampen, går Sykkelstamvegen ned og krysser under 
Stavangerveien/bru. Videre ligger Sykkelstamvegen i trafikkøy, og går videre under avkjøringsrampen 
mot øst. Her er høyder og trasé best mulig tilpasset en ev. framtidig Gandsfjordkryssing, med de 
plasseringer/høyder som var vist i foreløpig plan (2009). 

 

Figur 19: Utsnitt av trasé/påkopling fra kommunedelplanen. 
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Påkoblingen mot øst er lagt som gang- og sykkelveg langs avkjøringsrampe mot øst, langs 
Stavangerveien og krysser under Somaveien . 

Alternativsvurderinger 
Alternativsvurderingene baserer seg på ideene som framkom på idéseminaret 19.4.2012 (og til dels 
intern idédugnad i Multiconsult), og vurderinger og diskusjoner i møter i etterkant. Etter idéseminaret 
ble det oppsummert tre hovedløsninger med noen underalternativer, til sammen seks alternativer. Det 
ble jobbet videre med tre hovedalternativer. Det ble forholdsvis tidlig i forprosjektet tatt stilling til at 
alternativ 3 var det beste og det velges for videre detaljering.  

 

Alternativ 3 (valgt alternativ i forprosjektet) 
Dette alternativet er en variant av løsningen vist i kommunedelplanen. Etter å ha passert under 
Stokkaveien fortsettes sykkelstamveg i omtrent samme høyde (svak stigning ca. 1 % oppover) i ca. 
200 m. Her koples ny gang- og sykkelvegtrasé / Gamle Stokkavei til Sykkelstamvegen med 
undergang. Denne påkoblingen erstatter påkobling sør for Stavangerveien, vist i kommunedelplanen. 
Videre stiger Sykkelstamvegen for å komme over påkjøringsrampen mot nord. Etter å ha krysset 
påkjøringsrampen på eksisterende bru (dagens atkomst til Kvadrat), går Sykkelstamvegen ned og 
krysser under Stavangerveien/bru. Videre ligger Sykkelstamvegen i trafikkøy i Kvadratkrysset og går 
videre under avkjøringsrampen mot øst.  Det måtte bygges ny bru øst for eksisterende bru for 
atkomstveg til Kvadrat. Dette medfører endring fra støyvoll til støyskjerm ved lekeplassen og 
boligområdet.  

 

 

Figur 20: Trasé/påkobling ved Kvadrat ca.pr. 7210 (sykkelstamveg – rosa, påkobling gul-
oransje, omlegging lokalvei – grå). 
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Valg av alternativ i reguleringsplanen 
I det videre arbeidet med detaljreguleringen fant en ut at siktkrav og stigningsforhold i alternativ 3 
ikke tilfredsstilte kravene for Sykkelstamvegen. Reguleringsplanen er av den grunn foreslått endret. 
Sykkelstamvegen går nå i lengre bro. Adkomstvegen mot Kvadrat beholdes i stor grad som i dag, men 
ved innkjøringen flyttes den mot øst. I tillegg heves den for å kunne gi nødvendig frihøyde for 
kulvert/påkoblingspunkt. Kjørevegen er lagt på en rampe inn mot Kvadrat parallelt med 
påkoblingspunktet. Påkoblingspunktet reguleres helt til eksisterende gang- og sykkeltilbud for å få en 
helhet.  

 

 
 Figur 21: Planløsning valgt i reguleringsplanen. 

 

 

 

Figur 22: Prinsippsnitt ved trasé/påkobling ved Kvadrat. 
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5.4 Trasé gjennom Sørmarka 

I tillegg til alternativvurderinger for de tre påkoblingene/kryssene ble det i forprosjektet gjort 
vurdering av trasévalg for Sykkelstamvegen i Sørmarka. I kommunedelplanen (128K) er traseen 
mellom Auglendshøyden tunnel og Diagonalen/Madlaveien lagt parallelt med E39 i en avstand på 10-
20 m fra E39. For å oppnå de krav til stigning som er satt for prosjektet vil denne traseen skjære seg 
inn i en høyde og medføre skjæringer på opp mot 5 m. For å unngå at Sykkelstamvegen blir liggende 
nede i en dyp «sjakt» er følgende vurdert: 

Alternativ a:  
Bearbeide terrenget (iht. trasé fra kommunedelplan) slik at man åpner opp mot vest/friområdet. Her 
kan vurderes ulike stigningsforhold på skråningene opp mot ride-/tursti. Der det er liten avstand 
mellom sykkelstamveg og tursti kan helningen legges opp mot 1:1,5, da en slakere helning vil medføre 
at stiene må flyttes lengre inn i friområdet og medføre inngrep her. Der det er god avstand mellom 
sykkelstamveg og tursti, og der friområdet likevel er avskåret med ODs «testveg», kan slakere helning 
vurderes.  

Alternativ b:  
Legge traseen rundt høyden. Dette medfører at det må anlegges to bruer for å krysse over turveg og 
ridesti. Turveg og ridesti blir liggende mellom E39 og Sykkelstamvegen. Dette medfører at ride- og 
tursti kan ligge som i dag på en større del av strekningen. For at bruene ikke skal bli unødvendig lange 
bør kortere strekninger av ride- og tursti legges om slik at de blir liggende nær hverandre der bruene 
skal krysse over. Denne løsningen ville gitt inngrep i areal avsatt til universitetsområde i 
kommuneplanen. 

  

 

Valg av alternativ for trasé i reguleringsplanen 
Begge alternativene har fordeler og ulemper som gjør at det ikke er store forskjeller i vurderingen av 
de to. For syklistene vurderes alternativ b å være det beste mht. støy og opplevelsesverdi, mens 
kommunen vurderer at rekreasjonsområdet blir forringet dersom Sykkelstamvegen legges på vestsiden 
av turveg/ridesti. Alternativ b berører i større grad friområdet med en høystandard sykkelveg. I 
motsetning til tur-/ridesti som kan legges mer naturlig i terrenget og med smalere trasé og grusdekke, 
vil Sykkelstamvegen få en stivere linjeføring som medfører et større inngrep med fyllinger/skjæringer. 
Bearbeiding/beplanting av skjæring/fylling vurderes ikke å kunne kompensere tilstrekkelig for dette. 
Kommunen ønsker også at turgåere på turstien skal ha mulighet til å ta av fra turvegen for å gå i 
skogen. Sykkelstamvegen ville avskåret denne muligheten, ev. måtte turgåere krysset 
Sykkelstamvegen i plan – det er ikke ønskelig. Statens vegvesen valgte i samråd med Stavanger 
kommunen å gå videre med alternativ a.  

I det videre arbeidet med reguleringsplanen har en undersøkt om alternativ a vil komme i konflikt med 
en hovedvannledning (VL1200), som går parallelt med E39 i dette området. Reguleringsplanen for 
vannledningen angir et 10 meter byggeforbudssone på hver side. Etter samtaler med eier av ledningen, 
IVAR, og geoteknikker hos Multiconsult, har en kommet frem til en løsning der Sykkelstamvegen kan 
etableres noe nærmere vannledningen. Se for øvrig kap.9.8. 
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Figur 23: Skisse. Trasè Sørmarka – 
Smeaheia 

 

 

Figur 24: E39 i Stavanger. Forusbeen 
nederst på bildet. 

Traseen 
Traseen er, som vist i kommunedelplanene, for 
det meste lagt langs/inntil E39 for å begrense 
barrierevirkninger mht. jordbruk, nærmiljø og 
friluftsliv, for å unngå oppsplitting av arealer 
mht. landskap og naturmiljø, samt unngå 
unødige inngrep i private grunneieres arealer.  

 

Figur 25: E39 i Sandnes. Smeaheia øst for 
E39. 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 
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6.1 Forutsetninger og standardvalg 

Standard 
Sykkelstamvegen har en bredde på min. 4,5 m (0,25 m grusete skuldre og 4,0 asfaltert kjørebane) og 
er planlagt med utgangspunkt i anbefalingene i håndbok 233 – Sykkelhåndboka (Statens vegvesen 
Vegdirektoratet, 2003). Dette betyr bl.a. maksimal stigning 3,5 % for stigning lengre enn 200 meter, 
maks 5 % inntil 200 meters lengde og maks 7 % inntil 100 meters lengde. Stigninger over 7 % skal 
unngås. Horisontalkurvatur skal være minimum 40 m. Anlegget skal ha et fast dekke, og være mest 
mulig fri for kummer og teknisk anlegg. Det settes av nok areal til murer, eventuelt støyskjerm/-voll, 
rekkverk/gjerde, i tillegg til nødvendig areal for traseen med skråningsutslag. 

Figur 26: Sykkelstamvegens normalprofil (Kilde: Multiconsult). 

Siktkrav 
Siktkrav i påkoblingspunkt/kryss er i kommunedelplanen satt til 6 x 50 meter (10 x 10 m skal vurderes 
der dette kan være hensiktsmessig). Høringsutgaven av en ny Sykkelhåndbok gir imidlertid siktkrav på 
8 x 50 meter. Dette kravet er innarbeidet i planforslaget der de fysiske forholdene tillater det.   

Stoppsikten skal være 35-50 meter avhengig av stigning (iht. høringsutgaven av håndbok 017, 2012). 

Figur 27: Tilnærmet ferdig bygget delstrekning på Forus. Delfel C –Forus næringsområde (Kilde: 
Multiconsult). 
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Påkoblinger  
Plasseringen av påkoblingspunktene er gjort etter en grundig overveielse, i samarbeid med Sandnes og 
Stavanger kommune. Påkoblingene ble avklart i arbeidet med kommunedelplanen. Kriteriene har vært 
å legge til rette for så mange påkoblinger som ansees å være nødvendige, med mest hensiktsmessig 
plassering, uten å få for mange som igjen kunne ført til at Sykkelstamvegen blir brukt av andre 
trafikanter. De viktigste målpunktene for påkoblingene er gjengitt i tabell 2. 

Alle kryssinger av stier, gang- og sykkelveger, bilveger er planlagt planskilt. Det er laget et prinsipp 
for utvidelse av sykkelvegbanen i kryssområdene, se tegning J001 for detaljer. Formingsveilederen gir 
retningslinjer for utformingen av påkoblingspunktene og traseen generelt. 

 

Figur 28: Standard prinsipp for uniform utforming av påkoblingspunkt (Kilde: Multiconsult). 

 

Figur 29: Illustrasjon – Beskrivelse av hvordan sylende skal oppføre seg i kryssområdene 
(Kilde: Multiconsult). 

A: Syklister skal rett frem og trenger ikke vike for noen. 

B: Syklister skal rett frem og trenger ikke vike for noen.  

C: Syklister skal til venstre eller høyre og har vikeplikt for A, B og D. 

D: Syklister skal til venstre og har vikeplikt for B.  

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

E:  Syklisten har ikke vikeplikt, men må tilpasse farten og samarbeide med D når de 
begge skal inn på sidevegen. 
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Tabell 2: Påkoblinger mot viktige målpunkt.  

Plassering Målpunkt Kommune 

Sør for Auglendstunnelen 
/Sørmarka.  

Syklistene må benytte seg av Sørmarksruta for å komme til Universitetet og 
bedriftene i området nær Universitetet. 

Stavanger 

Granneskrysset Hafrsfjord, Madla (en del syklister vil sannsynligvis sykle dagens trasè langs 
Grannessletta og kommunegrensa mellom Stavanger og Sola, i stedet for å 
velge Sykkelstamvegen). 

Øst for E39 vil målpunkter være Hinna og Jåttåvågen 

Stavanger 

Asser Jåttens vei Vest for E39: Røyneberg og Sola 

Øst for E39: Jåtten, og Gausel 

Stavanger 

Solasplitten Målpunktene er i hovedsak Forus nord Stavanger 

Refsnesveien Vest for E39: Forus nord. 

Øst for E39: Jåtten og Gausel øst for E39.  

Stavanger 

Maskinveien Vest for E39: Forus (nord for Fursbeen). 

Øst for E39: Godesetdalen, Gausel, Forus.  

Stavanger 

Forusbeen Vest for E39: Forus, Åsen/Sola. 

Øst for E39: Forus. 

Stavanger 

Ved motorvegrampe mot 
sør (sør for Forusbeen). 
Vassbotn 

Vest for E39: Forus og Sola. 

Øst for E39: Forus og Lura.  

For de som kommer fra nord vil dette være enkleste kopling til planlagt gang- 
og sykkelvegtrasé langs framtidig kollektivakse. 

Stavanger 

Kommune-grense 

/kollektivbru 

Vest for E39: Forus og Sola. 

Øst for E39: Forus og Lura.  

For de som kommer fra sør vil dette være enkleste kopling til planlagt gang- og 
sykkelvegtrasé langs framtidig kollektivakse. 

Stavanger 

Løwenstrasse/Ikea Vest for E39: Forus og Sola. 

Øst for E39: Lura, Lurahammeren. 

Sandnes 

Sør for Løwenstrasse Målpunktene er hovedsakelig sør for, og undergang under Løwenstrasse  Sandnes 

Kvadratkrysset Vest for E39: Ingen kopling. 

Øst for E39: Lura, Luravika. 

Sandnes 

Somaveien – Smeaheia 
nord 

Vest for E39: Soma. 

Øst for E39: Trones, Smeaheia. 

Sandnes 

Børskådå – Smeaheia sør Vest for E39: Stangeland (og sørover Jæren). 

Øst for E39: Trones, Smeaheia, Sandnes stadion, Sandnes sentrum. 

Sandnes 
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6.2 Beskrivelse av delstrekninger 

STAVANGER 

I Stavanger planlegges Sykkelstamvegen inntil E39 fra Sørmarka (sør for Auglendshøyden) til 
kommunegrensen mot Sandnes i sør. Lengden på traseen som reguleres i Stavanger er på ca. 5420 
meter. I tillegg kommer ca. 30 m for å koples traseen til eksisterende turvegnett i nord/Sørmarka. 
Traseen i berører i all hovedsak friområde (i nord), jordbruksareal, vegareal, samt næringsarealer 
bestående av parkeringsplasser og lagringsarealer.  

Tegn. nr Profil.nr Beskrivelse av trasè 

Tekniske tegninger: 

C001 

Reguleringsplankart: 

R01 

50 Påkobling i nord - Sørmarka 

Sykkelstamvegen kobles til dagens turveg/Sørmarksruta. 
Påkoblingspunktet utformes etter de krav som er satt med 
hensyn til sikt og stigning. Når hele sykkelstamveg er ferdigstilt 
vil traseen her fortsette langs E39 og gå inn i en egen 
sykkelstamveg-tunnel gjennom Auglendshøyden. 
Påkoblingspunktet er vurdert og plassert i rett høyde i forhold til 
videreføringen av Sykkelstamvegen. Det trengs ikke utbedring 
av påkoblingen ved videreføring av Sykkelstamvegen i nordlig 
retning. Traseen ligger fint i terrenget. 

Ridestien legges om i dette området og krysser under 
påkoblingspunktet i en egen kulvert. 

Som en del av friområdet er det foreslått etablering av en 
«servicestasjon/rasteplass». Her vil syklistene kunne stoppe og 
spise matpakken, fylle luft i dekkene og ellers nyte utsikten mot 
sør/vest. «Servicestasjonen/rasteplassen» etableres i 
sammenheng med påkoblingspunktet, slikt at det ikke kommer i 
konflikt med Sykkelstamvegen. Plassering er ikke definert.  

Utformingen av krysset mellom turstien og påkoblingen, samt 
adkomst til «servicestasjonen/rasteplassen» skal utformes slik 
at syklister og turgåere vet hvilke traseer de skal velge. 

Figur 30: Illustrasjon av Sykkelstamvegen på fylling i Sørmarka. Ridestien flyttes til bunnen 
av skjæringen. Turvegen går også parallelt (Kilde: Multiconsult).  
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Tekniske tegninger: 

C001- C002 

Reguleringsplankart: 

R01 og R02 

0-940 Sørmarka til start av bru over Diagonalen 

Sykkelstamvegen ligger langs E39.  

Fra pr. 0-250 og 750-940 ligger Sykkelstamvegen på fylling. 

Fra 250 til ca.600 ligger traseen i en skjæring. Det settes av en 
ekstra meter her for å gi plass til beplantning. Etter sprengning 
vil det stå igjen en fjellknaus som vil fungere som buffer og 
støyskjerming mot E39. Fjellknausen er smal og av en type fjell 
som lett sprekker opp. I byggefasen skal det vurderes om en 
kan beholde denne, eller ta den bort og erstatte den med 
voll/støyskjerm. Se for øvrig kap. 9.8.4. og figur 31. 

Langs hele strekningen ligger det flere veger/stier nokså tett. 
Fra øst mot vest ligger: E39, ridesti, turveg, og Oljedirektoratets 
«testveg». Sykkelstamvegen er foreslått lagt mellom E39 og 
dagens ridesti. Plassering av ridestien kommer i konflikt med 
både fylling og skjæring, og foreslås flyttet mellom ca. profil 0 og 
700. Flyttingen muliggjør også å få til en mer åpen skjæring slik 
at Sykkelstamvegen ikke blir liggende i en «sjakt». Ny 
plassering av ridestien blir på toppen av den slake skjæringen. 
Ridestien ligger ca. 2,0 meter fra Sykkelstamvegen på det 
nærmeste. 

Det ligger en eksisterende hovedvannledning (VL1200) i 
området. Hovedvannledningen er vurdert til ikke å gi noen 
konflikt i forhold til Sykkelstamvegens foreslåtte plassering. Men 
den må vies oppmerksomhet ved detaljprosjektering og 
anleggsgjennomføring. 

Figur 31: Illustrasjon av Sykkelstamvegen i skjæring i Sørmarka. Etablert voll mot E39. 
(Kilde: Multiconsult).  

Tekniske tegninger: 

C002 

Reguleringsplankart: 

R02 

940 -1250 Bru over Diagonalen - Bru over ramper til E39 

Traseen fortsetter inntil E39 på bru i samme høyde og stigning 
som E39-brua. Traseen for sykkelstamveg er planlagt slik at den 
i framtiden kan gjøres om til kollektivtrasé/kollektivbru. Traseen 
legges videre på terreng/trafikkøy. Her utformes påkobling/kryss 
med breddeutvidelse iht. tegning J001. I ca. pr. 1140 har 
traseen et lavbrekk, hvor påkoblingspunktet for Granneskrysset 
er lagt. Fra pr. ca. 1180 til 1250 ligger traseen på fylling med 
helning som tilpasses eksisterende terreng. 

For utforming av påkoblingen og beskrivelse av «Y-bru», se 
kap. 5.1. 
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Figur 32: 3D-illustrasjon av Sykkelstamvegbru langs E39 og påkoblingspunkt med Y-bru. 
(Kilde: Multiconsult) 
 

Figur 33: 3D-illustrasjon av påkobling ved Granneskrysset. Sykkelstamvegbru langs E39 til 
høyre i bildet. Ridesenteret skimtes i bakgrunnen. 
 
3D-illustrasjonene avviker fra de geometriske krav satt for kryssområdene, og er kun ment for 
å gi et innblikk i planforslaget. Kryss skal opparbeides iht. tegning J001, som ligger som 
vedlegg til planen (Kilde: Multiconsult) 
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Tekniske tegninger: 

C002 

Reguleringsplankart: 

R02 

1250-1470 Bru over ramper til E39 til fylling langs E39 

I ca. pr. 1250 fortsetter traseen i bru over ramper til E39. Brua 
foreslås med en konveks utforming og har et høybrekk i ca. pr. 
1270. Fra ca. pr. 1300 går traseen over på ramper på fylling 
med helning 1:3, til ca. pr. 1470. 

Figur 34: 3D-illustrasjon av bru over ramper til E39. Sykkelstamvegen ligger på fylling i 
sørgående retning. Ridesenteret ligger oppe til høyre i bildet (Kilde: Multiconsult). 

Tekniske tegninger: 

C002 – C003 

Reguleringsplankart: 

R02 og R03 

1470 - 1800 Fylling langs E39 - forbi Asser Jåttens veg/bru 

Traseen fortsetter langs E39 og går under Asser Jåttens 
veg/bru. Traseen svinger inn mot E39 for å komme under 
brua.  

Mellom profil 1430-2100 går traseen langs landbruksjord på en 
lav fylling. Det legges inn en helning på 1:8 slik at gårdeiere 
kan benytte seg av landbruksarealer nær Sykkelstamvegen.  

Påkoblingen til Nesbuveien justeres noe i forhold til løsning 
vist i kommunedelplanen. Traseen for Asser Jåttens vei 
endres noe ved kryss med Nesbuveien, se tegn. C003. 

Figur 35: Illustrasjon av Sykkelstamvegen langs landbruksjord. (Kilde: Multiconsult). 
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Tekniske tegninger: 

C002 – C003 

Reguleringsplankart: 

R03 og R04 

1800 - 2830 Asser Jåttens veg/bru - kulvert under 
Solasplitten 

Traseen fortsetter langs E39, fram til ca. pr. 2430 hvor den går 
under Sandgådå/bru. Traseen svinger inn mot E39 for å 
komme under brua. 

Ved ca. pr. 2500 begynner traseen å svinge noe bort fra E39. 
Dette for å komme forbi en høgspentmast. Sykkelstamvegen 
etableres 2,5 meter fra synlig mastefundament. Det stilles 
særskilte krav fra LYSE Infra for å kunne legge traseen så nær 
masten. For mer info. se kap. 9.8. 

Traseen fortsetter videre langs avkjøringsrampen til 
Solasplitten. Ved ca. pr. 2820 planlegges en påkobling. Denne 
er ferdig prosjektert i forbindelse med plan 2397P. Plan for 
Sykkelstamvegen justerer påkoblingen for å tilfredsstille krav til 
stigningsforhold og horisontal/vertikal-sikt. 

Her ligger også en høyspentmast utenfor traseen. For denne 
er det krav om 5 m avstand. Det legges inn en mur for at 
påkoblingens skråningsutslag ikke skal komme i konflikt med 
masten. 

Figur 36: Prinsippskisse hvor Sykkelstamvegen passerer under bru (Kilde: Multiconsult). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYKKELSTAMVEGEN Stavanger – Forus ‐ Sandnes  Multiconsult AS

Delstrekning Sørmarka ‐ Smeaheia 

 

 

  24. januar 2014 SIDE 54/112 

 

Tekniske tegninger: 

C004 – C005 

Reguleringsplankart: 

R04 

2830 - 3220 Kulvert under Solasplitten - påkobling 
Refsnesveien 

Her er traseen bygd f.o.m. kulvert under Solasplitten, delfelt 
C1, Forus næringsområde. Traseen sør for kulverten er lagt 
oppå en mur med rekkverk. Denne delen av traseen ble 
bygget før kravene til Sykkelstamvegen ble fastlagt. Det er 
derfor et lite avvikt på vertikalsikt i sørgående retning og 
horisontalsikt i nordgående retning. Her er det avvik fra 
Sykkelstamvegens krav. Se-kap. 9.8 for mer info.  

Videre sørover er strekningen anlagt med 5 m bredde på 
asfalten. Her foreslås det å anlegge en rabatt på 0,5-1,0 m 
mot rekkverket for å unngå risiko for at syklistene sykler så 
nær at det er fare for at styret tar bort i rekkverket. I sør ved 
profil 3220 må også krysset bygges om for å anlegge 
kryssløsning (med breddeutvidelse) og sikt mot undergangen 
under Refsnesveien. 

            

Figur 37: Ferdigbygd strekning langs delfelt C1. Forus næringsområde (Kilde: Multiconsult). 

 

Figur 38: Normalprofil av Sykkelstamvegen på mur i stedet for fylling. Eks. trasé sør for 
Solasplitten (Kilde: Multiconsult).  
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Tekniske tegninger: 

C005 

Reguleringsplankart: 

R04  

3220 - 3280 Refsnesveien 

Det er allerede planlagt og prosjektert kulvert under 
Refsnesveien. Det vil komme en energisentral i tilknytning til 
undergangen. Gjeldende plan er justert for å få en best mulig 
linjeføring og tilfredsstillende siktforhold. Kulverten kan beholdes 
som prosjektert, men er flyttet noe nærmere E39 i 
byggetegninger for energisentralen. 

Tekniske tegninger: 

C005 

Reguleringsplankart: 

R04 og R05 

3280 - 3650 Sør for Refsnesveien til Maskinveien 30  

Denne strekningen er bygget med kummer i vegbanen. På 
vestsiden av traseen skal det etableres en mur i forbindelse 
med bygging av energisentralen. Sykkelstamvegen legges inntil 
denne muren. Dette vil gi plass til at vi kan flytte sluk/kum øst for 
traseen. Høydeforskjellen mot vest gjør at det må settes opp 
rekkverk. For å redusere faren for «lekkasje» mot 
Sykkelstamvegen fra nærliggende områder, foreslås gjerde ev. 
rekkverk gjennom hele Forusområdet.. 

Figur 39: Eks. trasé sør for Refsnesveien (Kilde: Multiconsult). 

Figur 40: Normalprofil av Sykkelstamvegen med mur og voll som trafikkskille. 2,0 meter 
bredt sideareal til teknisk infrastruktur som kummer og belysning. Eks. trasé sør for 
Refsnesveien (Kilde: Multiconsult). 
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Tekniske tegninger: 

C005 – C007 

Reguleringsplankart: 

R05 og R06 

3650 - 4750 Fra Maskinveien 30 til Forusbeen 

På strekningen 3650 til ca. 4100 ligger traseen omtrent på 
terreng. Sørover ligger den i høyde med E39 over undergangen 
som forbinder Maskinveien og Godesetdalen, under E39. For 
påkobling mellom sykkelstamveg og gang- og 
sykkelveg/undergang foreslås en justering av eksisterende 
gang- og sykkelveg. Påkoblingen legges litt sør for undergang 
under E39. 

Videre sørover ligger traseen omtrent på terreng og omtrent 
som vist i kommunedelplanen. 

Figur 41: 3D-illustrasjon. Påkobling ved Maskinveien som er en forbindelse mot 
Godesetdalen. Bilde sett mot nord/øst. (Kilde: Multiconsult). 

Tekniske tegninger: 

C007 

Reguleringsplankart: 

R06 

4750 - 4850 Fra Forusbeen til sør for kulvert 

Sommer/høst 2013 ble undergang under Forusbeen bygget, 
Den har bredde nok til både gang- og sykkelveg og 
Sykkelstamvegen. Nord for Forusbeen skal det anlegges en 
påkobling. Denne er formet som et T-kryss der 
Sykkelstamvegen har ca. 90 grades sving. Kryssløsningen her 
må markeres/skiltes for å unngå gående inn på 
Sykkelstamvegen. Traseen er noe justert i forhold til gjeldende 
reg.plan. Dette for å gi Sykkelstamvegen bedre sikt og kurvatur. 
Det vurderes et fysisk skille mellom gang- og sykkelveg og 
sykkelstamveg inne i kulverten. Det fysiske skillet bør 
videreføres et stykke utfor kulverten i sør. Dette fordi det er 
ansett å være stor risiko for å få gående inn på 
Sykkelstamvegen her og fordi det allerede er forholdsvis kort 
avstand mellom påkoblingspunktene på denne delen av 
strekningen. Den prosjekterte kulverten tilfredsstiller ikke 
kravene mht. fri høyde, sikt og kurvatur ut av kulverten mot 
nord. Det er bygget trasé og mur på sørsiden av kulverten. 
Sikten og kurvaturen her tilfredsstiller ikke kravene som er satt 
for Sykkelstamvegen. Dette må bygges om ved full effektuering 
av Sykkelstamvegens reguleringsplan.  
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Tekniske tegninger: 

C007 – C008 

 

Reguleringsplankart: 

R06 og R07 

4850 - 5420 Sør for kulvert/Forusbeen til kommunegrensen 
med Sandnes 

Traseen fortsetter langs påkjøringsrampen mot E39/sør og 
videre parallelt med E39 og ligger tilnærmet på dagens terreng.  

Påkobling til Vassbotn flyttes noe lengre nord enn det som er 
vist i kommunedelplanen (ved pr. 5100). Ny plassering er ved 
pr. 5000. Endringen vil gi færre konfliktpunkter i forhold til 
avkjørsler. Påkoblingen vil fungere som kobling fra nord til gang- 
og sykkelveg på ny kollektivbru. Denne er vist som hovedrute 
for sykkel i kommuneplanen. Påkobling ved pr. 5380 vil gi 
kobling til Vassbotn og gang- og sykkelveg langs kollektivbru for 
syklister både fra sør og nord. 

Figur 42: Illustrasjon av Sykkelstamvegen på Forus ved kommunegrensen med Sandnes. Like 
nord for kollektivbroen over E39 (Kilde: Multiconsult). 
 

 
Figur 43: Bilde som viser dagens situasjon på strekningen like sør for ny kollektivbro (Kilde: 
Multiconsult). 
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SANDNES 

I Sandnes planlegges Sykkelstamvegen inntil E39 fra kommunegrensen med Stavanger i nord til 
Smeaheia i sør. Lengden på traseen som reguleres i Sandnes er på ca. 3430 meter. Traseen berører i 
all hovedsak næringsarealer, bestående av parkeringsplasser og lagringsarealer, men også noe 
boligareal og trafikkareal.  

Eksisterende støyvoll vil kanskje måtte graves vekk ved etablering av Sykkelstamvegen. Støyvollen vil 
reetableres når Sykkelstamvegen er bygget. Ev. vil den erstattes av støyskjermer eller en kombinasjon 
av voll og støyskjerm. I anleggsperioden vil beboere og personer som oppholder seg langs traseen 
kunne oppleve mer trafikkstøy enn i dag. 

Tegn.nr. Profil.nr Beskrivelse av trasè 

Tekniske tegninger: 

C008 

Reguleringsplankart: 

R08 

5420 - 5860 Kommunegrense til og med sykkelbro over E39 

Sykkelstamvegen er på vestsiden av E39 fra kommunegrensen 
til den stiger opp på ramper og krysser motorvegen i en bro. Det 
har blitt vurdert til hensiktsmessig å legge rampen på vestsiden 
av E39 med stigning 5 %. Dette gir en kortere rampe som 
medfører mindre inngrep. På vestsiden ligger den med 3.5 %. 
Begge rampene er iht. krav satt for Sykkelstamvegen. 

 

Figur 44: Teknisk tegning Sykkelstamvegen med bro over E39. (Kilde: Multiconsult). 

Figur 45: 3D-illustrasjon. Sykkelbro over E39. Bilde sett mot sør/øst. (Kilde: Multiconsult). 
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Figur 46: Tverrprofil av Sykkelstamvegen på Sykkelbro vest for E39 (Kilde: Multiconsult). 

Tekniske tegninger: 

C008 – C009 

Reguleringsplankart: 

R08 

5860 - 6060 Fra påkobling ved Ikea til og med påkobling ved  
Aftenbladet 

Ved Ikea, nord for Løwenstrasse, foreslås det en påkobling mot 
gang- og sykkelvegen langs Løwenstrasse. I tillegg foreslås det 
en rampe i nordgående retning, ned mot bakkenivå. Dette vil bli 
adkomst for syklende i området nord for Ikea. 

Traseen går videre sørover under Løwenstrasse og i kulvert 
under påkjøringsrampene til E39. Kulverten må bygges vanntett 
da grunnvannsstanden i dette området står høyt. 

I tillegg er det foreslått en påkobling sør for Løwenstrasse. 
Denne er tenkt å gi adkomst for syklende som kommer fra fv. 44 
samt områdene øst for E39/sør for Løwenstrasse. 

Figur 23: 3D-illustrasjon. Påkobling ved Aftenbladet nede til venstre i bildet. Ikea til høyre i 
bildet. Bilde sett mot nord/vest. (Kilde: Multiconsult). 
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Tekniske tegninger: 

C009 – C010 

Reguleringsplankart: 

R08 og R09 

6060 - 7000 Fra Aftenbladet til Stokkaveien  

Sykkelstamvegen fortsetter på østsiden av E39. Den ligger 
tilnærmet flatt på terrenget, på østsiden av voll mot E39. Selv 
om terrenget er flatt, vil det bli tilpasninger mot tilgrensende 
arealer/terreng. Etablering av traseen som foreslått vil medføre 
inngrep i næringsarealene langs store deler av strekningen. 
Dette er i hovedsak lagringsplass for de tilgrensende bedriftene, 
men også noe parkering. I tillegg til selve traseen viser 
planforslaget en to meter bred rabatt for plassering av 
infrastruktur i bakken samt gjerder og belysning. 
Sykkelstamvegen stiger slakt opp mot Stokkaveien og passerer 
under vegbroen. 

Figur 47: Prinsippsnitt av Sykkelstamvegen plassert på innsiden av voll/mur gjennom industriområde 
(Kilde: Multiconsult).  

Tekniske tegninger: 

C010 – C011 

Reguleringsplankart: 

R09 og R10 

7000 - 7600 Fra Stokkaveien langs Kvadrat/parkeringsplass til 
rampe sør for Stavangerveien 

Sykkelstamvegen ligger parallelt med, og mellom, E39 og 
kjørevegen som går langs parkeringsplassene ved 
hovedinngangen til Kvadrat. Kjørevegen, som fungerer som 
adkomst til Kvadrat, justeres noe mot øst. I tillegg heves den for 
å gi nok frihøyde for påkobling/kulvert. Dette medfører at det vil 
medgå noen parkeringsplasser tilhørende Kvadrat. 

Sykkelstamvegen er videre foreslått på bro over 
påkjøringsrampe til E39 nord for Stavangerveien, og i kulvert 
under avkjøringsrampe fra E39 sør for Stavangerveien.  
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Figur 48: 3D-illustrasjon. Trasé langs Kvadrat. Bro over påkjøringsrampe og kulvert under 
avkjøringsrampe (Kilde: Multiconsult). 
 

Figur 49: Prinsippsnitt av Sykkelstamvegen langs Kvadrat (Kilde: Multiconsult). 
 
 

Tekniske tegninger: 

C011 

Reguleringsplankart: 

R10 og R11 

7600 - 7790 Boligområde mellom Gamle Somavei og E39 

Sykkelstamvegen ligger delvis i støyvollen mellom boligområdet 
og motorvegen. Arealet som blir berørt er vestvendte hageareal. 
For å spare hageareal er Sykkelstamvegen foreslått så nær E39 
som mulig. Beplantning skal også vurderes for å redusere 
innsyn i private hagearealer. I tillegg foreslås det å etablere mur 
på innsiden for å redusere inngrepet. Sykkelstamvegen ligger 
delvis på fylling og skjæring. 
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Figur 50: Prinsippsnitt av Sykkelstamvegen plassert i voll gjennom boligområde mellom 
Gamle Somavei og E39 (Kilde: Multiconsult).  

 

Figur 51: 3D-illustrasjon. Trasé plassert i voll ved boligområde mellom Gamle somavei og 
E39. Sett mot sør. (Kilde: Multiconsult). 

Tekniske tegninger: 

C011 

Reguleringsplankart: 

R11 

7790 - 8120 Mellom Elixia og Somaveien 

Sykkelstamvegen ligger på østsiden av eksisterende murer og 
voll/støyskjerm. Delvis på fylling og skjæring. Næringsarealer, 
lagringsplass og parkering vil bli berørt.  

Eksisterende tilbud for gående og syklende under Somaveien 
fjernes og Sykkelstamvegen foreslås etablert i denne traseen. 
Det skal sikres ny trygg kryssing av Somaveien i plan for 
gående og syklende lengre øst for E39. Dette legges inn som 
rekkefølgekrav i bestemmelsene.  

 

 

 



SYKKELSTAMVEGEN Stavanger – Forus ‐ Sandnes  Multiconsult AS

Delstrekning Sørmarka ‐ Smeaheia 

 

 

  24. januar 2014 SIDE 63/112 

 

Tekniske tegninger: 

C011 – C012 

Reguleringsplankart: 

R11 og R12 

8170 - 8850 Fra Somaveien og langs Smeaheia 

Etter at den har passert Somaveien går Sykkelstamvegen 
gradvis inn i støvollen mellom Smeaheia og E39. Den foreslås 
etablert i «bunnen» av støyvollen, parallelt med eksisterende 
gang- og sykkelveg. Støyvollen består i dag av mye organisk 
materialet og en plassering av Sykkelstamvegen her ville 
medført fjerning av hele vollen. Ved å legge traseen som 
foreslått vil en redusere inngrepet. Noe inngrep i vollen vil være 
nødvendig. Vollen skal i stor grad reetableres der den blir 
berørt.  

Sykkelstamvegen ligger mellom 1,0 og 1,5 meter over 
eksisterende gang- og sykkelveg. Det foreslås etablert en 
natursteinsmur med rekkverk på 1,2 meter for å skape barriere 
og hindre «lekkasje» på Sykkelstamvegen.  

Mellom profil 8535 og 8700 stiger traseen gradvis for å kunne 
oppnå nok høyde ved en fremtidig kryssing av Børsgadå i bro.  

Figur 52: Eksisterende gang- og sykkelveg og voll i Smeaheia. Bilderetning mot sør Kilde: 
Multiconsult). 
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Figur 53. Prinsippsnitt av trasé plassert i bunnen av eks. støyvoll i Smeaheia. (Kilde: 
Multiconsult). 

Figur 54: Bilde ca. profil 8590. Sykkelstamvegen er foreslått lagt i bunnen av støyvollen. 
(Kilde: Multiconsult). 

Tekniske tegninger: 

C012 

Reguleringsplankart: 

R12 

8800 Påkobling sør – start/stopp-punkt 

Eksisterende undergang under E39 (Børskådå) har en viktig 
funksjon som gir adkomst til flere skoler og idrettsanleggene ved 
Sandnes stadion / Giskehallen. Undergangen fungerer som en 
”åpning” i barrieren som E39 utgjør, mellom spredt bebyggelse, 
barneskole, samt hovedsykkelrute mot Sola (i vest), og skoler 
og Sandnes sentrum (i sørøst). Den gir også en kopling mellom 
Sykkelstamvegen og hovedsykkelruta "Sandnes vest" langs fv. 
44 mot Sandved og Ganddal. 
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6.3 Brukonstruksjoner og underganger 

For alle brukonstruksjoner og underganger henvises det til tegninger: K2100, K2200, K2201, K2300, 
K2400, K2700 og K2800. 

Generelt 
Følgende kriterier er lagt til grunn ved valg av brukonstruksjoner og utforming av disse: 

Estetikk - Bruer.  

 Valg av brutype må tilpasses topografi ved aktuell kryssing!  
 Ved å stedstøpe bruene kan vi la bruene slynge seg etter linjeføring på Sykkelstamvegen, 

uten skarpe knekk i linjen.  
 Alle hjørner på brutverrsnittet er i tillegg avrundet for å ytterligere å fremheve denne 

«smidige» linjeføringen. Ved å avrunde hjørner oppnår man også at brutverrsnittet fremstår 
som lavere enn hva det faktisk er, samt at man ikke får markante skyggepartier.  

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

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

 Det er valgt å benytte enkle søyler med sirkeltverrsnitt. For kollektivbru benyttes skivesøyler 
med avrundede kortsider. 

 Støttemurer i forbindelse med brulandkar gis helning 10:1 

 

Figur 55: Typisk tverrsnitt sykkelbru (Kilde Multiconsult) 
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Estetikk i forbindelse med underganger  
Vegger i underganger gis helning 10:1. I åpninger gis kantdragere detaljer tilsvarende kantdragere på 
bruene. Støttemurer i forbindelse med undergangene gis også helning 10:1 der dette er mulig. 

 

Figur 56: Oppriss sykkelbro ved Maskinveien (Kilde Multiconsult). 

 

Gjenkjennelse og identitet  
For at bruene skal fremstå som «perler på en rød tråd» er det valgt å utforme disse mest mulig like. 
Hver bru gis imidlertid egen identitet ved å variere fargesetting på rekkverk og ev. lyssetting. For 
øvrig vil linjeføring gjøre at bruene fremstår som unike. 

 

Rekkverk  
Med unntak av bru over Diagonalen (Hinna III), er alle bruer kun beregnet for sykkeltrafikk. Det er 
valgt et lett sprosserekkverk type Vikafjell GS-bru eller tilsvarende. Der hvor man krysser over annen 
veg skal det benyttes brøytetett panel. I praksis betyr dette at avstanden mellom sprosser halveres i 
forhold til standardløsningen. For bru over Diagonalen må rekkverket være kjøresterkt for ev. 
fremtidig biltrafikk. Så lenge brua kun benyttes for syklende kan man imidlertid vente med å montere 
langsgående føringsskinne/rør. Alt rekkverk skal pulverlakkeres. 
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Figur 57: Foreslått rekkverkstype på sykkelbruer og langs støttemurer type Vikafjell GS-bru 
eller tilsvarende. 

Krav til fri høyde 
Over veg med biltrafikk skal minimum fri høyde under bru være 4,9 m, mens den frie høyden over 
GS-veg skal være 3,1m. (Krav til fri høyde i undergang er også 3,1m.). Kulverten i Sørmarka er 
dimensjonert for hest med rytter, og vil ha en frihøyde på 4,0 m. 

Krav til føringsbredde  
Alle bruene langs Sykkelstamvegen har føringsbredde (fri bredde mellom kantdragere/rekkverk) på 
5,0 m. Dette gjelder også fri bredde innvendig underganger. For brua parallelt med Hinnabruene, er 
føringsbredde satt til 6,5m, da denne i fremtiden kan inngå som bru for kollektivtrafikk.   

Grunnforhold og fundamentering 
Parallelt med dette prosjekteringsarbeidet har det foregått grunnundersøkelser for bruområdene. 
Geotekniker i Statens Vegvesen har gitt oss anbefalinger om fundamentering for de fleste bruene. I 
utgangspunktet er det mest økonomisk å fundamentere bruene direkte mot eksisterende løsmasser. 
Stedvis vil det imidlertid være behov for masseutskifting før fundamentering. Dersom lagtykkelse av 
dårlige masser blir for stor til å kunne masseutskifte, er det anbefalt fundamentering på stålkjernepeler 
til fjell. 

Spennvidder  
I stor grad er det underliggende veg eller GS-veg som bestemmer nødvendig spennvidde. Noen steder 
vil også eksisterende vannledninger, høyspentledninger, oljeledninger eller gassledninger være 
bestemmende for hvor man kan fundamentere søylene og landkar.
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Spesielle forhold tilknyttet de forskjellige konstruksjonene: 

 

Sykkelbru Auglend – undergang for hest (Jfr. tegning K2000) 
Grunnforhold/fundamentering:  

Det antas fundamentering direkte mot stedlig grunn. 

Geometri og konstruksjon: 

 Valgt konstruksjon; slakkarmert betongkulvert med vanger som maskinlødd tørrmurer 
 Kulvertbredde 4,0 m 
 Kulvertlengde 7,3 m 
 Innvendig areal ca 29 m2. 

 

Sykkelbru Hinna III (Jfr. tegning K2100) 
Grunnforhold/fundamentering:  

Det er dårlige masser i området og forholdsvis dypt til fjell. Det antas fundamentering på 
stålkjernepeler i akse 2-6. 

 Valgt konstruksjon; spennarmert betongplatebru. 
 Søyler plasseres slik at disse står på linje med søyler for eksisterende motorvegbruer. 
 Brulengde ca 131 m 
 Brubredde inkl kantdragere 7,5m 
 Bruareal 982,5 m2. 

 

Sykkelbru Diagonalen (Y-bru, Grannes) (Jfr. tegninger K2200 og 
K2201) 
Grunnforhold/fundamentering: 

Det er dårlige masser i antatt tykkelse 5-10m. Det antas fundamentering på betongpeler for akse 3-9. 
Akse 1, 2 og 10 antas fundamentert på løsmasser.Geometri og konstruksjon: 

 Valgt konstruksjon; spennarmert betongplatebru. 
 Spesiell geometri ved at brubanen deles i to armer i den ene enden. Derfor har vi valgt å 

omtale brua som «Y-bru». 
 Søyle i akse 6 kommer nær ø1200mm vannledning. Plassering av søyle må avklares med 

IVAR. 
 Samlet total brulengde ca 133,5 m 
 Brubredde inkl kantdragere 5,8 m 
 Bruareal ca 790 m2. 

Sykkelbru Nesbuveien (Jfr. tegning K2300) 
Grunnforhold/fundamentering: 

 Landkar akse 1 antas fundamentert i fylling. 
 Søyle akse 2 antas fundamentert mot stedlig grunn. 
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 Ved landkar akse 3 antas det masseutskifting i ca 5 m dybde. Dersom det masseutskiftes, kan 
landkar fundamenteres i fylling. Alternativt må landkaret fundamenteres på stålkjernepeler. 

Geometri og konstruksjon: 

 Valgt konstruksjon; spennarmert betongplatebru. 
 Brulengde ca 48 m 
 Brubredde inkl kantdragere 5,8 m 
 Bruareal 279 m2. 
  

Sykkelbru Maskinvegen (Jfr. tegning K2400) 
Grunnforhold/fundamentering: 

 Det antas fundamentering mot stedlige masser. 

Geometri og konstruksjon: 

 Valgt konstruksjon; slakkarmert betongkulvert. 
 Kulvertbredde 9,6 m 
 Kulvertlengde 5,8 m 
 Innvendig areal ca 56 m2. 
 Tilhørende støttemurer (høyde 1,0-3,5m), samlet lengde ca 295m. 

 

Sykkelbru Vadlamyra I (Jfr. Tegning K2500) 
Grunnforhold/fundamentering 

 Det er dårlige masser i området, særlig på den vestlige siden av motorveien. Under 
prøveboringene er det ikke påtruffet fjell, men under tidligere undersøkelser (Multiconsult 
2010) ble det truffet fjell i 15 til 20 m dybde mellom profil 5400 og 5450. Det antas 
fundamentering på stålkjernepeler for akse 1-10 mens akse 11-12 antas fundamentert på 
løsmasser. Landkar ved akse 1 må også fundamenteres på stålkjernepeler. 

Geometri og konstruksjon 

 Valgt konstruksjon: Spennarmert betongplatebru. 
 I akse 12 kommer landkaret nær en fjervarmeledning. Plassering av denne må avklares med 

Lyse før bygging av landkar. 
 Søylene i akse 5 og 7 er plassert slik at det skal være mulig å utvide motorveien med 

kollektivfelt i begge retninger. 
 Brulengde ca 244,5 m ekskl landkarkonstruksjoner (ca 330 m. inkl. landkarkonstruksjoner) 
 Brubredde inkl kantdragere varierer fra 5,8 til 7,95 m 
 Bruareal ca 1501 m2. (eksklusiv landkarkonstruksjoner) 
 Landkar akse 1; bredde 5,8 m og lengde ca 47,6 m. 
 Tilhørende støttemurer ved akse 12; ca 175 m2. 

Sykkelbru Vadlamyra II (Jfr. Tegning K2501) 
Grunnforhold/fundamentering 

 Det antas fundamentering på stålkjernepeler for landkar akse 14 mens landkar akse 13 antas 
fundamentert på løsmasser. 
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Geometri og konstruksjon 

 Valgt konstruksjon: spennarmert betongplatebru. 
 Landkar akse 13 kommer nær høyspent-ledning. Ukjent plassering i vertikalplanet. 

Plassering bør påvises før bygging. I tillegg er det en annen høyspentkabel og lavspentkabel i 
grøft som kommer i konflikt. Disse må legges om før bygging av landkar. 

 Landkar akse 14 kommer nær gassledning. Plassering bør påvises før bygging. 
 Brulengde ca 20,1 m ekskl landkarkonstruksjoner. 
 Brubredde inkl kantdragere 4,3 m 
 Bruareal ca 86 m2. (eksklusiv landkarkonstruksjoner) 
 Landkar  akse 14; bredde 4,4 m og lengde ca 20 m  
 Tilhørende støttemurer mot øst; ca 200 m2. 

 

Sykkelkulvert Stokkamyra (Jfr. Tegning K2600) 
Grunnforhold/fundamentering 

 Det antas direkte fundamentering. Grunnvannsnivå er målt til ca kote +9,8 i området. Derfor 
har vi valgt å prosjektere undergang med vanntett trau opp til kote +10,0. I lavbrekk må det 
prosjekteres sandfangkum og pumpekum. 

Geometri og konstruksjon 

 Valgt konstruksjon; slakkarmert betongkulvert. 
 Kulvertbredde: 6,5 m 
 Kulvertlengde: 24 m 
 Innvendig areal ca. 156 m2. 
 Vanntett trau: bredde 6,5m, lengde ca.31,1 m, innvendig areal ca. 202 m2. 

 

Sykkelkulvert Kvadrat ІІІ (Jfr. Tegning K2700) 
Grunnforhold/Fundamentering 

 Det antas direkte fundamentering. 

Geometri og konstruksjon 

 Valgt konstruksjon; slakkarmert betongkulvert. 
 Kulvertbredde: 5,0 m 
 Kulvertlengde: 14,0 m 
 Innvendig areal ca 70 m2. 
 Tilhørende støttemurer i betong ca 1500 m2. 
 Maskinlødd tørrmur ca 50 m. 

Sykkelbru Stokkaveien (Jfr. Tegning K2800) 
Grunnforhold/Fundamentering 

 Det er ikke utført grunnundersøkelser langs senterlinje sykkelstamveg, men det er utført 
boringer der Sykkelstamvegen opprinnelig skulle gå, boringene viser gode masser. Det antas 
derfor fundamentering på løsmasser. 

Geometri og konstruksjon 
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 Valgt konstruksjon; spennarmert betongplatebru. 
 Brulengde ca 62,1 m 
 Brubredde inkl kantdragere 5,8 m 
 Bruareal ca 360,2 m2. 
 Tilhørende støttemurer (høyde 1,0-4,2m), samlet lengde ca 67m. 

 

Sykkelkulvert Holen (Jfr. Tegning K2900) 
Grunnforhold/Fundamentering 

 Det er gode masser i området, det antas fundamentering på løsmasser. 

Geometri og konstruksjon 

 Valgt konstruksjon; slakkarmert betongkulvert. 
 Kulvertbredde: 5,0 m 
 Kulvertlengde: 11,5 m 
 Innvendig areal ca 73 m2. 

 

Figur 58: 3D-illustrasjon. Sykkelbru Diagonalen og Y-bru Grannes (Kilde: Multiconsult). 
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6.4 Fravik fra standard og håndbøker utgitt 
av vegvesenet 

Tegn. Profil Beskrivelse av endring Kommentar 

Sykkelveg uten fortau 

  Hb017 sier følgende: «Gang- og 
sykkelveg med fortau bør bygges med 
bredder som vist i tabell C.32». 

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

Sykkelstamvegen gir bedre 
framkommelighet til jobb for syklister, 
men prosjektet forandrer ikke det 
eksisterende vegnettet for andre 
trafikanter (gående, motoriserte kjøretøy). 

Vegdirektoratet mener prosjektet har, 
etter oppfordring fra Vegdirektoratet, gjort 
en nøye og grundig vurdering av 
forholdene til gående som viser at den 
nye Sykkelstamvegen ikke vil være en 
naturlig og attraktiv gangveg for gående. 
De konkluderer med at det finnes andre 
naturlige gangforbindelser som er mer 
naturlig å velge en Sykkelstamvegen. 
Vegdirektoratet godkjenner derfor at det 
bygges sykkelveg uten fortau på 
strekningen mellom Auglendshøyden og 
Stangelandskrysset. 

Siktkrav generelt 

  For Sykkelstamvegen er det valgt å 
bruke siktepunkt 6 meter inn i 
avkjørsler/tilknytningsveger og Ls er satt 
til 50 m. Dette er en innskjerping av 
kravet i hb017. 

Fraviksnemnda har godtatt at 
sikttrekanten kan settes til 6 x 50 meter. 
Nemnda ber også om at siktkravet blir 
ytterligere innskjerpet. Det vil si at sikten 
blir satt til 8 meter inn i tilknytningsvegen 
der dette er mulig. 

Sør for Solasplitten 

C004 2850 
– 
2950 

 

R04 

For Sykkelstamvegen (ssv) er kravet til 
stoppsikt i kurver satt til 35-50 meter 
avhengig av stigningsforhold, noe som 
er strengere enn kravet i hb017. Langs 
eiendommen 16/1325 er det satt opp en 
betongmur med sprosserekkverk mot 
ssv. I nordre ende av denne muren går 
ssv i en s-kurve med radier på 40 meter. 
Sikten blir noe redusert i kurven inn/ut 
av undergangen under Solasplitten, og i 
kurven sør for undergangen som følge 
av rekkverket. Siktreduksjonen kan føre 
til uønskede hendelser for trafikantene.  

Det har vært vurdert om en skulle bygge 
om traseen og kulverten, men det er, 
etter nøye vurderinger, konkludert med at 
en ombygging vil medføre en betydelig 
kostnad i forhold til hva en vil oppnå med 
endringen. Avviket utgjør en strekning på 
ca. 10 meter der en ikke har full 
vertikalsikt, dvs. at en ikke kan se 
gjenstander som ligger på bakken i en 
høyde av 30 cm. Traseen foreslås 
beholdt som den er bygget. 

Fraviksnemnda har innvilget søknaden 
om endring. De forutsetter at det blir 
oppmerket midtlinje og retning gjennom 
det aktuelle området. 
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Nord for Forusbeen + frihøyde i kulvert 

C007 4740 
– 
4780 

R06 

Krav om minste vertikalradius R=50 m 
og minste horisontalradius R=40 m er i 
tråd med Hb 017 (5/2008) og 
høringsutgaven. 

Kurven på nordsiden av Forusbeen har 
en horisontalradius på 22, og avviker 
standarden for Sykkelstamvegen og 
håndbok 017 (5/2008). 

Stoppsikt i kurver er satt til 35-50 meter, 
avhengig av stigningsforhold.  

I kulverten under Forusbeen er det en 
kort strekning på ca. 10 meter der 
stoppsikten er 25 meter. 

Krav til frihøyde i kulvertene er iht. 
HB017 (5/2008) 3,0 meter. 

Kulverten under Forusbeen har en 
frihøyde på 2,75 meter iht. til tidligere 
krav om frihøyde. 

 

 

Kulverten under og traseen nord og sør 
for Forusbeen var ferdig planlagt og 
prosjektert før de nye kravene for 
Sykkelstamvegen og håndbøkene ble 
gjeldende. I reguleringsplanprosessen 
har en fått justert byggetegningene noe 
for å bedre kurvaturen. Blant annet har en 
horisontalkurvaturen sør for kulverten økt 
fra radius 6 til 40. 

Avvikene har blitt vurdert nøye og det er 
konkludert med at en ev. omprosjektering 
vil medføre en betydelig kostnad i forhold 
til hva en vil oppnå med endringen. Dette 
ville også betydd stopp og forsinkelse i 
pågående byggearbeider av kulverten og 
veganlegget rundt. 

Fraviksnemnda godkjenner fraviket som 
omsøkt, men påpekr at det må gjøres 
grundig arbeid med oppmerking og 
skilting for at det ikke skal oppstå 
uheldige situasjoner i området. 

Sykkelstamvegens bredde 

  Ved et antall på syklende pr time >1500, 
skal bredde på sykkelvegen være 4,0 
meter. (Hb 017 2013) 

Det er ikke gjort særlige beregninger i 
forhold til forventet sykkeltrafikk på den 
nye sykkelstamvegen. Vegdirektoratet 
har derfor ikke grunnlag for å kunne 
vurdere om valgt bredde er riktig. 
Sykkelstamvegen i Stavanger er et 
pilotprosjekt og vil kunne gi 
vegdirektoratet erfaringer i forhold til 
bredde og fremtidig trafikk på 
strekningen. Det er 40 000 arbeidsplasser 
på Forus og mål om å øke andelen 
syklister til/fra dette området fra 6 % til 20 
%. Det er ut fra vegdirektoratets 
synspunkt derfor rimelig å forvente at 
antallet syklister vil kunne nå opp mot, og 
kanskje over, 1500 syklister i 
maksimaltimen i et normaldøgn på lang 
sikt med et så sterkt virkemiddel som 
sykkelstamvegen er. Noe som betyr 4 m 
bredde på sykkelveg i henhold til ny 
håndbok 017. Det virker derfor fornuftig at 
sykkelstamvegen bygges 4 m bredde. 
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6.5 Formingsveileder  

 

Figur 59: Utsnitt fra formingsveilederen (Kilde Multiconsult.) 

Formingsveilederen legger føringer for prosjektering og utformingen av Sykkelstamvegen. Veilederen 
tar for seg generelle føringer og prinsipper for Sykkelstamvegen og belyser tema som vegetasjon og 
terrengbehandling, fyllinger, skjæringer, konstruksjoner, broer og viadukter, støttemurer, vegutstyr, 
gjerder, rekkverk, støyskjerming, skilt m.m. 

Formålet med veilederen er å definere overordnede formingsprinsipper og retningslinjer for den 
visuelle delen av opparbeidelsen av strekningen. Veilederen skal sikre en felles referanseramme for 
alle deler av prosjektet, og definere prosjektets ambisjonsnivå. Det gis føringer for hvordan 
Sykkelstamvegen bør forenes med landskapet omkring på et overordnet nivå. 

Sykkelstamvegen skal fremstå med et felles formspråk selv om utbyggingen vil skje over tid. 

 

Figur 60: Utsnitt fra formingsveilederen (Kilde Multiconsult.) 
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6.6 Skilting og oppmerking 

Det skal utarbeides en skilt- og merkeplan for hele traseen. Skilting av Sykkelstamvegen har to 
hovedformål: 

1. Gi opplysninger om målpunkt, vegbeskrivelse og generell informasjon til alle som 
sykler på Sykkelstamvegen og for de som skal på/av ved påkoblingspunktene.  

2. Gi opplysninger om hvem Sykkelstamvegen er forbeholdt, og hvem den er forbudt for. 

Størst fare er det for at gående/fotgjengere vil benytte seg av traseen. Som gående / fotgjenger regnes 
personer som går på ski eller rulleski/-skøyter, fører rullestol eller sparkstøtting eller aker på kjelke, 
leier sykkel eller moped, triller barnevogn, eller bruker lekekjøretøy. (Trafikkreglene § 2 nr. 3).  

Som skilting langs traseen vil en kunne benytte skilt nr. 206 (forkjørsveg). I påkoblingspunktene vil 
det kunne være en kombinasjon av skilt 520 (sykkelveg) og skilt 306.7 (forbudt for gående). Skilt 202 
(vikeplikt) kan også vurderes i påkoblingspunktene. 

Skilt nr. Skilt Merknad 

206 - Forkjørsveg 

 

Skiltet angir at kjørende som kommer fra 
sideveg eller kryssende veg, er pålagt 
vikeplikt med skilt 202 «Vikeplikt» eller 204 
«Stopp».  

Skiltet gjelder til det blir opphevet med skilt 
208 « Slutt på forkjørsveg » eller skilt 202 
«Vikeplikt» eller skilt 204 «Stopp». 

Merke nr. Vegmerking Merknad 

1002 - Varsellinje 

 

Brukes som senterlinje. 10 
cm bred gul linje i 1,0 
meters lengde, 0,25 cm 
opphold før neste lengde. 

1012 - Kantlinje 

 

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

1034 - Piler 

 

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

 

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

306.7 – Forbudt for gående 

 

Skiltet angir at det er forbudt for gående jf. 
Trafikkreglene § 2 nr.3. 

202 - Vikeplikt 

 

Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for 
kjørende trafikk i begge retninger på 
kryssende veg. 

 

Forslag til skilting av Sykkelstamvegen – ikke normert skilt

  

 

Syklistenes Landforenings definisjon av en 
sykkelekspressveg (sykkelstamveg) er «en 
separat, høystandard sykkeltrasè. En 
sykkelekspressveg skiller fotgjengere og 
syklende». SLF(2010c). 

I henhold til denne definisjonen mener de det 
er behov for et eget skilt for denne type anlegg 
som angir at det ikke er lov for fotgjengere å 
bruke vegen. 

SLF (2011b, 2011c) har derfor foreslått et nytt 
skilt for denne type sykkelanlegg. 

God skilting kan generelt medvirke til å gi god 
fremkommelighet, bedre trygghet og færre 
konflikter (SLF, 2011b). 

Figur 61: Forslag til skilting av sykkelekspressveg (Kilde SLF 2011c).  
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6.7 YM-plan - miljøoppfølging 

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

Krav om utarbeidelse av YM-plan følger Statens vegvesens Håndbok 151. 

6.7.1 Miljøutfordringer 

 Begrensning av arealinngrep på dyrket mark. Særlig aktuelt i Jåttåområdet og ved 
Granneskrysset. 

 Begrense arealinngrep i naturområder med naturlig vegetasjon, særlig i Sørmarka, så langt 
som mulig. Det er lite naturområder i områdene i nærheten av planområdet og det er derfor 
viktig å ta være på det som er av naturlig vegetasjon. 

 Kartlegge forekomster av fremmede svartelistede arter, jf. Regional handlingsplan for 
fremmede arter, Region vest. Hindre spredning og bruk av fremmede arter. Håndtering av 
fremmede arter. 

 Mellomlagring av dyrket jord.  

6.7.2 Miljøfaglige kvalitetskrav 

Det er gitt målsetninger og miljøfaglige kvalitetskrav til de ulike temaene som omhandles i YM-
planen. Målsetningene er delvis hentet fra konsekvensutredning av prosjektet, men det er gjort noen 
mindre endringer tilpasset plannivået. Relevante forskrifter og andre styringsdokumenter vil også 
legge føringer på de ulike tema. 

Detaljerte tiltak for anleggsfasen skal innarbeides i tiltaks- og beredskapsplaner som entreprenøren 
utarbeider. Føringer for entreprenøren skal innarbeides i rigg- og marksikringsplaner som utarbeides 
av byggherren. 

I tillegg til å beskrive situasjonen innenfor hvert tema, setter YM-planen mål og forslag til konkrete 
tiltak. YM-planen omtaler følgende tema: 

 Støy og vibrasjoner 
 Luftforurensning 
 Forurensning til vann og grunn 
 Landbruk/naturressurser 
 Landskap 
 Nærmiljø og friluftsliv 
 Naturmiljø 
 Kulturmiljø 
 Materialvalg og avfallshåndtering 
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7. Endringer i forhold til 
kommunedelplanene 

 
Tegn. Reg.nr Beskrivelse av endring 

C001 
– 
C002 

R01 
og 
R02 

Sykkelstamveg er lagt nærmere E39 enn vist i kommunedelplanen. Dette 
for å redusere kostnader og landskapsinngrep i Sørmarka. 

C002 R02 Bru parallelt med E39 over Diagonalen (Granneskrysset) lagt inntil E39. Se 
for øvrig kapittel 5.1 og 6.2. 

C002 R02 Bru over motorvegrampene ved Nesbuveien i stedet for undergang. 

C002 R02 Eksisterende gang- og sykkelveg langs Madlaveien/Diagonalen og 
adkomsten til ridesenteret legges om 

C005 R04 Ved Refsnesveien foreslås justeringer for å tilpasse traseen til prosjektert 
kulvert. Dette vil også etterkomme siktkravene for Sykkelstamvegen. 

C006 R06 Ved Maskinveien (ca. pr. 4270) er traseen lagt i nivå med E39 med 
påkobling ned til gang- og sykkelveg/undergang. Det er foreslått en bru 
over gang- og sykkelvegen. Eksisterende gang- og sykkelveg må justeres 
noe. Denne påkoblingen skal også gi adkomst for kryssing under E39 til 
Godesetdalen. I kommunedelplanen var traseen lagt på nivå med 
undergangen, og med kryssing av gang- og sykkelveg i plan. 

C008-
C009 

R08 I kommunedelplanene lå traseen på vestsiden av E39 krysset vegen i bro 
parallelt med Løwenstrasse broen. Planforslaget krysser E39 før vegbro 
Løwenstrasse. Det etableres en påkobling på nordsiden av Løwenstrasse 
og en på sørsiden.  se beskrivelse av endring i kapittel 5.2. 

C010 R10 Kvadratkrysset. Ny påkobling nord for Stavangerveien. Kjøreadkomsten til 
Kvadrat justeres mot øst. Se beskrivelse i kapittel 5.3. 

C011- 
C012 

R11 
og 
R12 

I kommuneplanen er Sykkelstamvegen vist midt i støyvollen gjennom 
Smeaheia. Grunnforholdene i støyvollen gjør at traseen nå foreslås i 
bunnen av vollen parallelt med eksisterende gang- og sykkelveg. 

Tabell 3: Endringer i forhold til løsninger vist i kommunedelplanen. 
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8.1 Reguleringsplanformål i denne plan 

REGULERINGSPLAN 2439     REGULERINGSPLAN 2012102  
STAVANGER KOMMUNE    SANDNES KOMMUNE   

 

 

Figur 62:  Reguleringsformål i planen. Stavanger t.v og Sandnes t.h. 

8. Reguleringsplanforslaget  
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8.2 Bebyggelse og anlegg 

Det reguleres ikke inn arealer for ny bebyggelse i denne planen. Reguleringsformål for bebyggelse i 
denne planen er hentet fra tilgrensende planer der disse blir berørt av veganlegget, slik at planenes 
formål og formålslinjer kobles sammen. 

For bebyggelsesformål iht. pbl. § 12-5, nr. 1 vist i denne planen, gjelder vedtatte 
reguleringsbestemmelser for den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende planer: 

Plannummer 612 Område for universitetet Vedtatt 23.2. 1972 Stavanger 

Plannummer 2397P Detaljregulering for sykkelvei 
og energisentral, Forus felt C. 
Hinna bydel. 

Vedtatt 12.12. 2011 Stavanger 

Plannummer 2043B1 Felt C2 – Forus Næringspark Vedtatt 10.9. 2009 Stavanger 

Plannummer 1767 Reg.plan for Forus 
Næringspark, Stavanger 

Vedtatt 20.6. 2005 Stavanger 

Plannummer 1767B2 Del av felt E3B, Forus. 
Gnr.15, Bnr.376 og 379 

Vedtatt 10.4.2008 Stavanger 

Plannummer 2001129 Reg.plan for Forus 
Næringspark 

Vedtatt 21.6. 2005 Sandnes 

Plannummer 91106 Reg.plan for Endret 
regulering av et område 
mellom E-18, Stavangerveien 
og Somaveien 

Vedtatt 12.11.1991 Sandnes 

Plannummer 84105 Arealet mellom Håholen og 
motorveien 

Vedtatt 27.8. 1985 Sandnes 

Plannummer 94105 Smeaheia Vedtatt 2.9. 1997 Sandnes 

Plannummer 94305-10 Beb.plan for felt F1 og F2, 
Smeaheia 

Vedtatt 14.9. 2003 Sandnes 

Plannummer 85113 Reg.plan for Lura – Stokka 
næringsområde, endret reg. 
av del av felt Y. 

Vedtatt 25.2. 1986 Sandnes 
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8.3 Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. 

8.3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Det reguleres ikke inn arealer for ny samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i denne planen. 
Reguleringsformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i denne planen er hentet fra tilgrensende 
planer der disse blir berørt av veganlegget, slik at planenes formål og formålslinjer kobles sammen. 

For samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur iht. pbl. § 12-5, nr. 2 vist i denne planen, gjelder 
vedtatte reguleringsbestemmelser for den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende 
planer: 

Plannummer 1767 Reg.plan for Forus 
Næringspark, Stavanger 

Vedtatt 20.6. 2005 Stavanger 

8.3.2 Kjøreveg 

Det reguleres ikke inn arealer for ny kjøreveg i denne planen. Reguleringsformål kjøreveg i denne 
planen er hentet fra tilgrensende planer der disse blir berørt av veganlegget, slik at planenes formål og 
formålslinjer kobles sammen. 

For kjøreveg iht. pbl. § 12-5, nr. 2 vist i denne planen, gjelder vedtatte reguleringsbestemmelser for 
den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende planer: 

Plannummer 1621 Ny Grannesveg (fv.395) 
Nesbuveien. Endring av plan 
1223. 

Vedtatt 26.5. 1997 Stavanger 

Plannummer 574 Motorveien, Auglendshøyden – 
Hinna – Boganes 

Vedtatt 10.11. 1970 Stavanger 

Plannummer 1623 Asser Jåttens vei Vedtatt 15.6. 1998 Stavanger 

Plannummer 754 Tilknytning til Hinnakrysset Vedtatt 3.9. 1976 Stavanger 

Plannummer 2156 Reg. plan for Rv.510 
Solasplitten 

Vedtatt 12.11. 2007 Stavanger 

Plannummer 2397P Detaljregulering for sykkelvei og 
energisentral, Forus felt C. 
Hinna bydel. 

Vedtatt 12.12. 2011 Stavanger 

Plannummer 1767B3 Bebyggelsesplan Forus 
industriområde Felt A17 

Vedtatt 6.3. 2008 Stavanger 

Plannummer 2378P Del av felt 8A i plan 1767, Forus 
Næringspark, Hinna bydel 

Vedtatt 23.6. 2011 Stavanger 

Plannummer 1767B1 Bebyggelsesplan for del av felt 
A7 og A8, Forus Næringspark 

Vedtatt 23.8. 2007 Stavanger 
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Plannummer 2261 Fv. 443 Forusbeen med 
tilliggende arealer 

Vedtatt 15.2. 2010 Stavanger 

Plannummer 1767B2 Del av felt E3B, Forus. Gnr.15, 
Bnr.376 og 379 

Vedtatt 10.4.2008 Stavanger 

8.3.3 Fortau 

Det reguleres ikke inn arealer for nye fortau i denne planen. Reguleringsformål fortau i denne planen 
er hentet fra tilgrensende planer der disse blir berørt av veganlegget, slik at planenes formål og 
formålslinjer kobles sammen. 

For fortau iht. pbl. § 12-5, nr. 2 vist i denne planen, gjelder vedtatte reguleringsbestemmelser for den 
tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende plan: 

Plannummer 2378P Del av felt 8A i plan 1767,  

Forus Næringspark, Hinna 
bydel 

Vedtatt 23.6. 2011 Stavanger 

8.3.4 Gang- og sykkelveg 

Ved Granneskrysset legges dagens gang- og sykkelveg noe om i forbindelse med etablering av 
påkoblingsbru til Sykkelstamvegen. Gang- og sykkelvegen reguleres med en bredde på 3,5 meter.  

Ved påkoblingspunkt ved Maskinveien reguleres det inn nytt areal for gang- og sykkelveg. Dette 
kobler gang- og sykkelvegen mot målpunkt som Forus nord (vest for E39) og Godesetdalen og Gausel 
samt Forus øst (øst for E39). 

Øvrige reguleringsformål satt til gang- og sykkelveg i denne planen er hentet fra tilgrensende planer 
der disse blir berørt av veganlegget, slik at planenes formål og formålslinjer kobles sammen. For 
øvrige reguleringsformål gang- og sykkelveg iht. pbl. § 12-5, nr. 2 vist i denne planen, gjelder vedtatte 
reguleringsbestemmelser for den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende planer: 

Plannummer 2378P Del av felt 8A i plan 1767, 
Forus Næringspark, Hinna 
bydel 

Vedtatt 23.6. 2011 Stavanger 

Plannummer 1767B1 Bebyggelsesplan for del av felt 
A7 og A8, Forus Næringspark 

Vedtatt 23.8. 2007 Stavanger 

Plannummer 2261 Fv. 443 Forusbeen med 
tilliggende arealer 

Vedtatt 15.2. 2010 Stavanger 

Plannummer 94305-05 Beb.pl for Felt B1 Prestholen, 
Smeaheia 

Vedtatt 9.12. 1998 Sandnes 

Plannummer 94305-06 Beb.pl for Felt B2 Hansabeen, 
Smeaheia 

Vedtatt 14.9. 2003 Sandnes 

Plannummer 94305-10 Beb.pl for Felt F1 og F2, 
Smeaheia 

Vedtatt 14.9. 2003 Sandnes 
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8.3.5 Gangveg/gangareal 

Det reguleres ikke inn arealer for nye gangveger/gangareal i denne planen. Reguleringsformål 
gangveg/gangareal i denne planen er hentet fra tilgrensende planer der disse blir berørt av veganlegget, 
slik at planenes formål og formålslinjer kobles sammen. 

For gangveg/gangareal iht. pbl. § 12-5, nr. 2 vist i denne planen, gjelder vedtatte 
reguleringsbestemmelser for den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende planer: 

Plannummer 1767B3 Bebyggelsesplan Forus 
industriområde Felt A17 

Vedtatt 6.3. 2008 Stavanger 

Plannummer 1767B1 Bebyggelsesplan for del av 
felt A7 og A8, Forus 
Næringspark 

Vedtatt 23.8. 2007 Stavanger 

Plannummer 1767B2 Del av felt E3B, Forus. 
Gnr.15, Bnr.376 og 379 

Vedtatt 10.4.2008 Stavanger 

8.3.6 Sykkelveg/-felt 

Påkoblingstraseene reguleres til sykkelveg frem til de treffer eksisterende gang- og sykkelveger, eller 
det er naturlig å avslutte påkoblingstraseen. Sykkelvegene/påkoblingstraseene reguleres med en bredde 
på 3,5 meter, men vil også måtte tilpasses eksisterende situasjon. 

8.3.7 Annen veggrunn – teknisk anlegg 

Dette er offentlig grunn som skal sikre opparbeidelse av offentlige trafikkarealer i forbindelse med 
Sykkelstamvegen. Areal skal benyttes til rekkverk, plassering av bropilarer og tekniske installasjoner 
tilknyttet Sykkelstamvegen. 

8.3.8 Annen veggrunn – grøntareal 

I tillegg til å sikre opparbeidelse av offentlige trafikkarealer kan arealet i anleggsperioden benyttes til 
riggområde, midlertidige anleggsveger og midlertidig massedeponi. 

Vegskråningene skal revegeteres på en slik måte at hovedtrekkene i landskapets karakter 
opprettholdes.  

8.3.9 Hovednett for sykkel 

Hele Sykkelstamvegen reguleres til dette formål. Se. kap.6.1 for detaljer, forutsetninger og 
standardvalg. 

8.3.10 Parkeringsplasser 

Det reguleres ikke inn arealer for nye parkeringsplasser i denne planen. Reguleringsformål for 
parkeringsplasser i denne planen er hentet fra tilgrensende planer der disse blir berørt av veganlegget, 
slik at planenes formål og formålslinjer kobles sammen. 

For parkeringsplasser iht. pbl. § 12-5, nr. 2 vist i denne planen, gjelder vedtatte 
reguleringsbestemmelser for den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende planer: 

Plannummer 2397P Detaljregulering for sykkelvei Vedtatt 12.12. 2011 Stavanger 



SYKKELSTAMVEGEN Stavanger – Forus ‐ Sandnes  Multiconsult AS

Delstrekning Sørmarka ‐ Smeaheia 

 

 

  24. januar 2014 SIDE 84/112 

 

og energisentral, Forus felt C. 
Hinna bydel. 

Plannummer 2043B1 Felt C2 – Forus Næringspark Vedtatt 10.9. 2009 Stavanger 

Plannummer 1767B3 Bebyggelsesplan Forus 
industriområde Felt A17 

Vedtatt 6.3. 2008 Stavanger 

Plannummer 1767B1 Bebyggelsesplan for del av 
felt A7 og A8, Forus 
Næringspark 

Vedtatt 23.8. 2007 Stavanger 

Plannummer 1767B2 Del av felt E3B, Forus. 
Gnr.15, Bnr.376 og 379 

Vedtatt 10.4.2008 Stavanger 

 

8.4 Grønnstruktur 

8.4.1 Grønnstruktur 

Det reguleres ikke inn arealer for ny grønnstruktur i denne planen. Reguleringsformål grønnstruktur i 
denne planen er hentet fra tilgrensende planer der disse blir berørt av veganlegget, slik at planenes 
formål og formålslinjer kobles sammen. 

For grønnstruktur iht. pbl. § 12-5, nr. 3 vist i denne planen, gjelder vedtatte reguleringsbestemmelser 
for den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende planer: 

Plannummer 2268 Del av kollektivtrasè, 
kollektivbro over E39 

Vedtatt 15.9. 2009 Stavanger 

Plannummer 1767 Reg.plan for Forus 
Næringspark, Stavanger 

Vedtatt 20.6. 2005 Stavanger 

Plannummer 1767B3 Bebyggelsesplan Forus 
industriområde Felt A17 

Vedtatt 6.3. 2008 Stavanger 

Plannummer 1767B1 Bebyggelsesplan for del av 
felt A7 og A8, Forus 
Næringspark 

Vedtatt 23.8. 2007 Stavanger 

Plannummer 1767B2 Del av felt E3B, Forus. 
Gnr.15, Bnr.376 og 379 

Vedtatt 10.4.2008 Stavanger 

Plannummer 2261 Fv. 443 Forusbeen med 
tilliggende arealer 

Vedtatt 15.2. 2010 Stavanger 
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8.4.2 Turveg 

Eksisterende turveg gjennom Sørmarka flyttes på enkelte strekninger for å gi plass til 
Sykkelstamvegen. Det er valgt å regulere hele turvegen, både der den flyttes og der den ligger i dag. 
Turvegen reguleres med en bredde på 3,0 meter (2,5 meter + grøft). 

Ridestien flyttes for å gi plass til Sykkelstamvegen. Det er valgt å regulere hele ridestien med 
reguleringsformål turveg. Ridestien tilpasses terrenget og vil variere noe i bredde, men reguleres med 
en bredde på 2,5 meter (2,0 meter + grøft). 

8.4.3 Friområde 

I friområdet i Sørmarka kan det etableres et rekreasjonsområde/rasteplass/servicestasjon i tilknytning 
til eksisterende turveg og i forbindelse med påkoblingspunktet for Sykkelstamvegen. Området kan 
opparbeides med benker og bord, mulighet til å fylle på drikkeflasker (drikkefontene), sykkelpumpe, 
informasjonskart/tavle og lignende. 

Det reguleres ikke inn arealer for nye friområder i denne planen. Reguleringsformål friområde i denne 
planen er hentet fra tilgrensende planer der disse blir berørt av veganlegget, slik at planenes formål og 
formålslinjer kobles sammen. 

For friområde iht. pbl. § 12-5, nr. 3 vist i denne planen, gjelder vedtatte reguleringsbestemmelser for 
den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende planer: 

Plannummer 94105 Smeaheia Vedtatt 2.9. 1997 Sandnes 

Plannummer 94305-05 Beb.pl for Felt B1 Prestholen, 
Smeaheia 

Vedtatt 9.12. 1998 Sandnes 

Plannummer 94305-06 Beb.pl for Felt B2 
Hansabeen, Smeaheia 

Vedtatt 14.9. 2003 Sandnes 

Plannummer 94305-10 Beb.pl for Felt F1 og F2, 
Smeaheia 

Vedtatt 14.9. 2003 Sandnes 

8.4.4 Park 

Det reguleres ikke inn arealer for nye parker i denne planen. Reguleringsformål park i denne planen er 
hentet fra tilgrensende planer der disse blir berørt av veganlegget, slik at planenes formål og 
formålslinjer kobles sammen. 

For park iht. pbl. § 12-5, nr. 3 vist i denne planen, gjelder vedtatte reguleringsbestemmelser for den 
tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende plan: 

Plannummer 2397P Detaljregulering for sykkelvei 
og energisentral, Forus felt C. 
Hinna bydel. 

Vedtatt 12.12. 2011 Stavanger 
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8.5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift 

Det reguleres til LNFR fra påkjøringsrampene til E39, nær Granneskrysset, til påkjøringsrampene ved 
Solasplitten. Dette er mellom profil 1300 – 2800, en strekning på 1,5 km. Arealet tas i hovedsak med 
der en har bruk for område til midlertidig rigg- og anlegg. Skråningsutslaget mellom profil 1600 og 
2100 er lagt med en helning på 1:8. Dette for at det skal være mulig å drifte landbruksarealene så nær 
Sykkelstamvegen som mulig, og slik at det ikke skal stå igjen «restarealer». Det skal etableres gjerde 
for å hindre at landbrukskjøretøy kommer inn på Sykkelstamvegen. 

 

Figur 63: Prinsippsnitt for utforming av skråning der Sykkelstamvegen grenser inntil 
landbruksjord (Kilde: Multiconsult). 

Se. kap. 9.5 for beregning av landbruksjord som blir omdisponert til andre formål. 

Øvrige formål avsatt til LNFR iht. pbl. § 12-5, nr. 5 vist i denne planen, gjelder vedtatte 
reguleringsbestemmelser for den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende plan: 

Plannummer 978 Reguleringsplan for Jåttå. 
Jordbruksareal 

Vedtatt 20.8. 1982 Stavanger 

 

Figur 64: Prinsippsnitt av Sykkelstamvegen langs landbruksjord. (Kilde: Multiconsult). 
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8.6 Hensynssoner 

8.6.1 Frisiktsoner 

Siktkrav i påkoblingspunkt/kryss er (iht. høringsutgaven av sykkelhåndbok 233) satt til 8 x 50 meter 
(10 x 10 m skal vurderes der dette kan være hensiktsmessig). Stoppsikt skal være 35-50 m avhengig av 
stigning (iht. høringsutgaven av håndbok 017, 2012). Se for øvrig kap. 6.1 for beskrivelse av 
forutsetninger og standardkrav. 

I områder mellom frisiktlinjer og kjøreveg (frisiktsoner) skal det være fri sikt 0,5 meter over nivået til 
de tilstøtende vegene. Statens vegvesen og kommunen kan kreve sikthindrende elementer innenfor 
dette området fjernet. 

8.6.2 Faresone - høgspenningsanlegg 

I mellom ca. profil 2450 og 2850 går Sykkelstamvegen nær eksisterende høgspentlinjer.  

I tilgrensende plan (Plan 2156, Rv 510 Solasplitten) er det regulert inn en faresone med totalbredde på 
40 meter. Faresonen videreføres i plan for Sykkelstamvegen. Det reguleres inn faresone, med 
tilsvarende bredde, for høgspentlinjer i planområdet der dette ikke foreligger fra før. 

For øvrige faresoner iht. pbl. § 12-6 vist i denne planen, gjelder vedtatte reguleringsbestemmelser for 
den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende plan: 

Plannummer 2156 Rv 510 - Solasplitten Vedtatt 12.11.2007 Stavanger 

 

Figur 65: Utsnitt av reguleringsplanforslaget. Viser faresone høgspenninsanlegg langs 
eksisterende høspentlinjer (Kilde: Multiconsult). 
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8.6.3 Infrastruktursoner – Krav vedrørende infrastruktur 

Det reguleres ikke inn arealer for nye infrastruktursoner i denne planen. Reguleringsformål 
intrastruktursone i denne planen er hentet fra tilgrensende planer der disse blir berørt av veganlegget, 
slik at planenes formål og formålslinjer kobles sammen. 

For infrastruktursoner iht. pbl. § 12-6 vist i denne planen, gjelder vedtatte reguleringsbestemmelser for 
den tilgrensende planen formålet er hentet fra. Dette er følgende plan: 

Plannummer 1532 Ny hovedvannledning Tjensvoll-Langevatn Vedtatt 9.2.1996 Stavanger 

Plannummer 2008 Omr.reg for Lura bydelssenter Vedtatt 29.5.2012 Sandnes 

 

8.7 Anlegg- og riggområde 

For å få bygget Sykkelstamvegen, er det behov for et midlertidig anleggsbelte langs strekningen. Det 
er i hovedsak satt av en bredde på mellom fem og ti meter til dette formålet.  

Midlertidige anleggsområder kan benyttes til riggområde, midlertidige anleggsveger og massedeponi 
under hele anleggsperioden. Arealene skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand før arbeidet med 
veganlegget blir avsluttet. Inngrepene kan være omfattende i anleggsperioden, men områdene skal 
reetableres før anlegget avsluttes/ tas i bruk. 

Regulert areal til midlertidig anleggsområde begrenses kun til de arealer som er vurdert nødvendig for 
å bygge Sykkelstamvegen. All grunn som er regulert til trafikkformål kan, i tillegg til areal for 
midlertidig anleggsområde, benyttes til riggområde. 

Det er avsatt areal til 2 riggområder. Benevnt R_1 og R_2 på plankartet. 

R_1 – ved ridesenteret ved Granneskrysset. Ca. 3 daa. 

I forbindelse med bygging av ny bru for Sykkelstamvegen er det behov for et riggområde i nærheten 
av konstruksjonene. 

 

Figur 66: Utsnitt av reguleringsplanforslaget. R 1 ved ridesenteret (Kilde: Multiconsult). 
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R_2 – Areal mellom Solaplitten og Refsnesveien. Ca. 15 daa. 

Området er tenkt benyttet som hovedrigg. Arealet er stort, det kreves ikke mye bearbeidelse og har en 
geografisk gunstig plassering langs strekningen. 

Her kan det bli etablert kontorrigg både for entreprenøren og for byggherren, og i tillegg andre brakker 
eller midlertidige bygninger, parkeringsplass for maskiner og utstyr samt materiallager. 

 

Figur 67: Utsnitt av reguleringsplanforslaget. R-2 ved delfelt C1. Forus næringsområde 
(Kilde: Multiconsult). 

 

Figur 68: Bildet viser delfelt C1. Forus næringsområde.(Kilde: Multiconsult). 
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8.8 Arealregnskap - reguleringsplanformål 

AREALTABELL - STAVANGER Areal (daa) AREALTABELL - SANDNES Areal (daa) 

§ 25-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg  § 25-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg  

Næringsbebyggelse  14,8 daa Boligbebyggelse 1,0 daa 

Energianlegg  0,1 daa Kontor 4,9 daa 

Øvrig kommunalteknisk anlegg 1,0 daa Industri 1,9 daa 

Uteoppholdsareal 0,1 daa Lekeplass 0,6 daa 

Forretning/kontor 1,8 daa Forretning/kontor 5,0 daa 

Forretning/kontor/industri 0,9 daa Forretning/kontor/industri 5,2 daa 

§ 25-5. Nr. 2 – Samferdsel og teknisk 
infrastruktur 

 Forretning/industri 1,7 daa 

Kjøreveg 8,1 daa § 25-5. Nr. 2 – Samferdsel og teknisk 
infrastruktur 

 

Fortau 0,4 daa Kjøreveg 16,4 daa 

Gang-/sykkelveg 2,9 daa Fortau 0,1 daa 

Gangveg/gangareal < 0,1 daa Gang-/sykkelveg 4,2 daa 

Sykkelveg/-felt 3,4 daa Sykkelveg/-felt 2,0 daa 

Annen veggrunn – teknisk anlegg 5,3 daa Annen veggrunn – teknisk anlegg 4,6 daa 

Annen veggrunn - grøntareal 104,9 daa Annen veggrunn - grøntareal 72,3 daa 

Hovednett for sykkel 25,9 daa Hovednett for sykkel 14,8 daa 

Parkeringsplasser 4,4 daa § 25-5. Nr. 3 – Grønnstruktur  

§ 25-5. Nr. 3 – Grønnstruktur  Grønnstruktur  2,0 daa 

Grønnstruktur  5,6 daa Friområde 3,0 daa 

Turveg 5,6 daa Park  0,3 daa 

Friområde 36,7 daa   

Park < 0,1 daa   

§ 25-5. Nr.4  – LNFR    

Landbruksformål 18,1 daa   
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9.1 Landskap og terreng 

Konsekvenser for landskapet er vurdert ut fra om tiltaket vil endre det visuelle bildet av landskapet. 
Dette er avhengig av lokalisering og linjeføring, tiltakets dimensjon/skala og utforming. Traseen går 
delvis gjennom bolig- og friområder, næringsområder og på landbruksjord. Konsekvensene for 
landskap er ikke store samlet sett, og i næringsområdene er Sykkelstamvegen et positivt element.  

Nye brukonstruksjoner og ramper vil kunne redusere noe sikt. 

Generelt sett vil Sykkelstamvegen medføre en ytterlig oppdeling av et landskap, men dette landskapet 
er likevel så sterkt preget av motorvegen at konsekvensene ikke blir store. 

Sørmarka – Granneskrysset ved Diagonalen. 
Sykkelstamvegen bidrar til at et smalt grøntdrag blir mer oppstykket enn i dag. Landskapsmessig vil 
ikke tiltaket nødvendigvis virke negativt fordi mye av landskapet er tungt preget av motorvegen i dag. 
Der traseen går i skjæring vil det dannes en naturlig buffer/støyskjerming mot motorvegen. Det er 
avsatt ekstra bredde i skjæringen til beplantning. Skjæringen vil etableres med slak skråning mot vest. 
Dette for å redusere inntrykket av at Sykkelstamvegen ligger i en «sjakt». Nærhet til eksisterende 
hovedvannledning medfører at en ikke vil terrassere skråningen ev. gjøre den ytterligere slakere. Se. 
forøvrig Kap. 9.8. 

 

Figur 69: Bilde fra Sørmarka (Kilde: Multiconsult). 

9. Konsekvenser og virkninger 
av planforslaget 
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Granneskrysset – Forusbeen 
Der Sykkelstamvegen ligger helt inntil E39 i bro, vil landskapsbildet få liten påvirkning. Den vil 
allikevel forsterke barrieren som motorvegen utgjør i dag. 

Traseen vil bli synlig i de lokale landskapsrommene og enkelte gårdstun vil få økt nærføring.  

Sykkelstamvegen medfører ingen store terrenginngrep/beslag i viktige og verdifulle grøntdrag, 
rekreasjonsområder eller i boligområder. 

Terrengbeslag ved motorvegen berører delvis flatt jordbruksland og terrengutslagene gir ikke store 
konsekvenser. Dette er vurdert ut i fra inngrepets skala sett opp mot jordbruksarealene sin helhetlige 
størrelse og struktur.  

Sidearealet til motorvegen består av delvis flatt jordbruksland. Åkerkoller, steingarder, randsoner og 
andre viktige kulturlandskapskvaliteter (som er viktig for landskapsbildet) er forsøkt tilpasset til 
sykkeltraseen. 

Planforslaget legger opp til en naturlig utforming av voller. 

Forusbeen – Løwenstrasse  
Sykkelstamvegen vil ikke skape en ny barriere i området, der den legger seg tett ved Motorvegen, men 
det vil forsterke den visuelle barrieren. 

Sykkelstamvegen vil bli synlig i det lokale landskapsrommet, og i forhold til næringsarealene vil 
traseen tilføre området et nytt positivt element og en god opplevelse. 

Det er ingen store terrenginngrep i viktige og verdifulle grøntdrag, rekreasjonsområder eller i 
boligområder. 

Løwenstrasse – Kvadratkrysset  
Denne delstrekningen innehar hovedsaklig de samme konsekvensene som Forusbeen – Løwenstrasse.  
Ved Kvadratkrysset vil et boligområde få noe terrengbeslag. De visuelle konsekvenser av dette vil 
reduseres ved god utforming. 

Kvadratkrysset – Børskådå/Smeaheia 
Denne strekningen består i hovedsak av boligområder. Sykkelstamvegen vil bli synlig og 
boligområdene vil oppleve økt nærføring. Sykkelstamvegen vil ikke gi terrenginngrep/beslag i viktige 
og verdifulle grøntdrag, rekreasjonsområder, men Smeaheia vil får et større terrengbeslag i 
boligområdets nærmiljø. Terrengbeslag ved motorvegen berører støyvoller. Terrengbeslag i 
eksisterende grøntvoll mot motorvegen i Smeaheia vil kunne gi negative lokale virkninger.  

 

9.2 Nærmiljø, friluftsliv, barn og unges 
interesser 

Generelt 
Konsekvenser for dette temaet er i all hovedsak knyttet til eventuelle barrierevirkninger og inngrep i 
eksisterende arealbruk, som Sykkelstamvegen vil gi for ferdsel i nærområde, til/fra målpunkt og 
friområder. I noen delområder vil Sykkelstamvegen ha konsekvens for områdets bruksmulighet, 
attraktivitet og identitetsskapende betydning. 
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Sykkelstamvegen er i seg selv positivt for dette temaet. Den gir voksne og barn i nærmiljøene bedre 
mulighet til å bruke sykkel, sykling er en del av friluftslivet og det vil forhåpentligvis gi mindre trafikk 
i nærmiljøene siden folk erstatter bilbruk med sykkel. 

Støy vurderes i kap. 9.10 og følger planen som egen delrapport. Dette tiltaket vil ikke medføre ekstra 
støy for nærmiljø, friluftsliv, barn og unges interesser. Støy er et tema som hovedsakelig vurderes i 
forhold til brukerne av anlegget (syklisten). Anleggsvirksomheten vil for øvrig gi forbigående 
støyproblemer. 

Sørmarka – Granneskrysset ved Diagonalen. 
I Sørmarka vil man få en ny veg i tillegg til E39, ridesti, turveg og Professor Olav Hansens veg 
(testtrasé for gassledning) innenfor et forholdsvis smalt tverrsnitt. Da traseene allerede ligger tett her, 
ansees ikke sykkelstamveg å redusere bruksmuligheten, skape nye barrierer eller ha betydning for 
identitetsskapingen.  

Dagen ridesti trasè kommer i direkte konflikt med Sykkelstamvegen. Ridestien legges derfor om. Det 
etableres ikke noe fysisk skille mellom ridesti og Sykkelstamvegen for å hindre hester å komme inn på 
Sykkelstamvegen. Men beplantning som buffer skal vurderes der traseene ligger veldig nær hverandre. 
Ved Sykkelstamvegen påkoblingspunkt i nord etableres en egen kulvert for at ridende skal kunne 
krysse området uten å komme i konflikt med syklistene. 

Turstien justeres enkelte steder der tverrsnittet og arealknappheten tilsier det. God skilting og sikt må 
vurderes for at ikke turgåere eller syklister velger feil trasè ved påkoblingspunktene. Det skal være 
tydelig hva som er påkoblingstraseen for Sykkelstamvegen. 

Kobling mellom Sykkelstamvegen og Universitetet, sør for Auglendshøyden tunnel, vil øke 
bruksmuligheten for syklister sørfra som skal til/fra Universitetet. 

Nærområdet til Sykkelstamvegen i Sørmarka er i gjeldende planer regulert til universitetsområde. Det 
er påregnelig at det vil bli en fortetting og urbanisering av omgivelsene til Sykkelstamvegen i dette 
området. 

Granneskrysset – Forusbeen 
Ved å legge Sykkelstamvegen på bru helt inntil E39 får en relativt lite påvirkning for nærmiljø, 
friluftsliv, barn og unges interesser. Sør for Granneskrysset ligger traseen langs E39 på 
jordbruksarealer og omfanget av Sykkelstamvegen har ingen direkte betydning for dette temaet, 
bruksmulighet, attraktivitet, identitetsskaping. Sykkelstamvegen vil heller ikke medføre endring av 
barriereeffekten. 

Fra Solasplitten til Forusbeen går traseen gjennom et nærings-/industriområde. Sykkelstamvegen vil 
således ha liten betydning for bruksmulighet, barriere, attraktivitet eller identitetsskaping med 
henblikk på nærmiljø, friluftsliv, barn og unges interesser. Men Sykkelstamvegen gir voksne og barn 
bedre mulighet til fysisk aktivitet (sykling), som er en del av friluftslivet. 

Forusbeen – Løwenstrasse  
Her får Sykkelstamvegen de samme konsekvensene som delstrekning Granneskrysset – Forusbeen. 
Traseen går gjennom et nærings-/industriområde. Sykkelstamvegen vil således ha liten betydning for 
nærmiljø, friluftsliv, barn og unges interesser. 

Løwenstrasse – Kvadratkrysset  
Traseen ligger inntil E39, gjennom et nærings-/industriområde og forbi et lite boligområde (sør for 
Kvadrat). Sykkelstamvegen vil således ha minimal betydning for bruksmulighet, barriere, attraktivitet 
eller identitetsskaping. Sykkelstamvegen gir voksne og barn bedre mulighet til fysisk aktivitet 
(sykling), og sykling er en del av friluftslivet. En del av fri-/lekeområdet ved boligene sør for Kvadrat 
blir berørt. 
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Kvadratkrysset – Børskådå/Smeaheia  
Mellom Kvadratkrysset og Børskådå ligger traseen langs E39 på næringsarealer, hagearealer for flere 
boliger. Sykkelstamvegen vil redusere boligeiendommenes bruksmulighet og attraktivitet, og vil gi 
dem økt nærføringsulemper i form av at traseen kommer på et høyere nivå enn hagearealet.  

 

Figur 70: Eksisterende fri-/lekeområde ved boligområde sør for Kvadrat (Kilde: 
Multiconsult). 

 

Figur 71: Eksisterende gang- og sykkelveg øst for støyvoll og sør for Somaveien. Bilderetning 
mot nord (Kilde: Multiconsult). 
 

Sør for Somaveien er det i dag en gang- og sykkelveg som vil bli liggende parallelt med 
Sykkelstamvegen.  
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9.3 Naturmangfold 

Sykkelstamvegen er vurdert til å ikke komme i direkte konflikt med registrerte naturverdier. 

En sykkelveg medfører som annen vegbygging arealinngrep, noe som kan gi negativ påvirkning på 
naturverdier generelt. Den har imidlertid ikke den samme barriereeffekt som en bilveg, og det er heller 
ikke knyttet trafikkstøy til sykling. 

 

Figur 72: Eksempel på eksisterende bekker og kantvegetasjon, nær planområdet, som må 
hensyntas i anleggsperioden, og ved utarbeidelse av rigg- og marksikringsplan (Kilde: 
Multiconsult). 

 

Sørmarka – Granneskrysset ved Diagonalen. 
Traseen kommer ikke i berøring med lokalitetene som er registrert i næromårdet. De ligger så langt fra 
traseen at de ikke vil påvirkes. Sørmarka er imidlertid et leveområde for ulike vilt- og fuglearter, og 
fungerer som trekkveg for rådyr. Sykkelstamvegen gir altså et nytt inngrep i et grøntområde. For rådyr 
som trekker i dette området vil dette medføre en ny barriere, men Sykkelstamvegen vil bli et lite 
inngrep sammenlignet med motorvegen, og sykkeltrafikken gir ikke støy. 
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Naturmangfoldsloven kapittel II, §§ 8-12 
Naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i planarbeidet med Sykkelstamvegen. 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på genererasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» 

Naturtyper langs traseen ble kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning av kommunedelplan for 
Sykkelstamvegen (Multiconsult AS på vegne av Statens vegvesen Region vest, 2011). Kartleggingene 
tok utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase, Artsbanken, kontakt med 
fagpersoner i kommuneadministrasjonen, gjennomgang av tilgjengelige rapporter og ved befaringer til 
området, samt registreringer i felt.  

Flere av dataene er av eldre dato, og registreringene kan derfor inneholde feil. Likevel vurderes 
gjennomført kartlegging som tilstrekkelige for å danne seg et overblikk over ulike naturtyper innen 
planområdet. Datagrunnlaget vurderes samlet sett å være god. 

Det er i hovedsak i nordre del av planområdet (Sørmarka) det er naturområder. I Naturbase er det 
registrert naturtype rik edelløvskog med verdi viktig rett nord for rideskolen på Grannes. Skogen 
ligger rett vest for planområdet. Nord for skogen er det et område med naturtypen småbiotoper 
utforming åkerholmer som er vurdert som lokalt viktig. I dette område er det en dam med 
verdivurdering viktig. Planområdet er noe øst for disse registrerte naturtypene og vil ikke berøre disse 
direkte.  

Prosjektet vil medføre inngrep i skogen og det bør tilstrebes at disse inngrepene blir minst mulig for å 
ivareta mest mulig av naturområdet her. Det er generelt lite skog igjen i Stavanger kommune og 
restbiotopene bør bevares også for å sikre kontinuitet i forhold til de registrerte naturtypene.  

På Jåttå er Valabergmyra registrert som naturtypen kystmyr med verdivurdering viktig. Denne 
lokaliteten ligger vest for planområdet og det er ikke planlagt inngrep i denne.  

Det er dermed ikke ventet inngrep i prioriterte naturtyper iht. naturbase. 

Vasspest (svartelistet art med svært høy risiko) finnes i vassdrag/dam fra Smeaheia og mot vest. 

Det er i Artsdatabanken registrert rødlistede fuglearter ved Sørmarka (hønsehauk (NT – Nær truet), 
vipe (NT – Nær truet), stær (NT – Nær truet), svartrødstjert (VU - Noe truet) og tyrkerdue (VU - Noe 
truet)). I Jåttåområdet er det registreringer av stær, vannrikse (VU - Noe truet) og fiskemåke (VU - 
Noe truet). Ved Kvadrat er det registrert gresshoppesanger (VU - Noe truet) og åkerrikse (VU - Noe 
truet). Ved Somaveien er det registreringer av åkerrikse og stær. I dammen på Smeaheia er det 
registrert sivhøne (NT), fiskemåke og stær. Registreringene i Artsdatabanken er mer eller mindre 
tilfeldige, og selv om art er registrert i et område, trenger det ikke å være et viktig funksjonsområde for 
arten. Nærområdene til E39 kan være hekkeområder for kulturlandskapsarter som vipe og stær, men 
det er lite sannsynlig. Disse artene er uansett ikke avhengig av faste reirplasser, og kan lett finne nye 
hekkeområder. Det antas derfor at tiltaket ikke vil ha noen negativ påvirkning på disse artene.  

I dammer ved Sørmarka er det registrerte småsalamander (NT– Nær truet).  

Den planlagte Sykkelstamvegen vil krysse bekker i Sørmarka som har forbindelse med dammene der 
rødlistede arter lever. Endring av vannkvaliteten i disse bekkene kan føre til redusert levemiljø for 
salamanderen noe som kan påvirke den rødlistede arten negativ. Alle eksisterende bekker i Sørmarka 
skal registreres. Det skal ikke forekomme endring av vannkvalitet i bekker innenfor planområdet. 



SYKKELSTAMVEGEN Stavanger – Forus ‐ Sandnes  Multiconsult AS

Delstrekning Sørmarka ‐ Smeaheia 

 

 

  24. januar 2014 SIDE 97/112 

 

Rigg- og marksikringsplan skal sikre tiltak som reduserer inngrep i og avrenning til disse bekkene. 
Dette gjelder både i anleggsperioden og når Sykkelstamvegen er ferdig bygget. 

 

§9 Føre-var prinsippet 
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.»  

Det er utarbeidet en YM plan med oversikt over behovet for tilleggsutredninger i byggeplanfasen for 
at tiltaket skal gjennomføres uten negative effekter på naturmangfoldet. Her beskrives blant annet 
tiltak som ivaretar hensynet til vannkvalitet i bekker og dammer, minst mulig inngrep i naturlig 
vegetasjon, revegetering med lokale arter, og etablering av en rigg og marksikringsplan for å ivareta 
naturtyper.  

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.» 

Det er ikke kjent at det er annen planlagt utbygging innen området som kan påvirke økosystemet 
negativt. 

 

§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 

Statens vegvesen vil som tiltakshaver bære kostnadene hvis det kommer pålegg om utbedring eller 
avbøtende tiltak som forårsakes av tiltaket.  

 

§12 Prinsippet om miljøforsvarlig teknikker, driftsmetoder og 
lokalisering. 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater». 

Det er utarbeidet YM plan som vedlegg til reguleringsplan, denne beskriver hvilke utredninger som 
må gjøres i senere planfaser, og vil stille krav til avbøtende tiltak for omgivelsene i anleggs- og 
driftsfasen.  I byggeplanfasen skal det også etablere en rigg- og marksikringsplan som vil vise 
hensynssoner til viktige naturtyper slik at inngrepene i anleggsfasen vil minimeres. 
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9.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Rogaland fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer 21. august 2012. Det ble ikke 
påvist automatisk fredete kulturminner i planområdet. På dette grunnlag har kulturseksjonen ingen 
merknader til tiltaket.  

Konklusjonen er at det er ingen kjente kulturminner eller miljø fra forhistorisk tid og nyere tid som 
blir direkte berørt av reguleringsplanforslaget for Sykkelstamvegen.  

9.5 Naturressurser 

Konsekvenser for naturressurser er i all hovedsak knyttet til beslag av dyrket jord.  

Det er viktig å merke seg at de oppgitte arealtallene ikke nødvendigvis er 100 % riktige. De digitale 
markslagsdataene er noen år gamle, og det kan ha skjedd endringer i den senere tid.  

Andre konsekvenser for landbruket er meget begrensede for prosjektet. Noe skog og beiter vil også 
beslaglegges, men dette er i all hovedsak små arealer.  

Tradisjonelt medfører utbygging av infrastruktur ulemper ved at jorder deles opp slik at driften blir 
mindre rasjonell. I dette prosjektet er Sykkelstamvegen lagt parallelt med E39, slik at den ikke skaper 
en ny stor barriere for landbruksdriften. 

I henhold til KOSTRA applikasjonen (www.skogoglandskap.no) medfører planforslaget en 
omdisponering av 12,4 daa dyrka landbruksjord og 5,8 daa dyrkbar landbruksjord. Permanent 
omdisponering av landbruksjord er på totalt 18,2 daa.   

Matjord som eventuelt blir overflødig som følge av utbygging skal sikres en forsvarlig mellomlagring 
og gjenbruk i nærområdet. Matjord skal hovedsakelig benyttes til jordbruksproduksjon på den 
eiendom som blir berørt av tiltaket. Detaljert plan for håndtering av masser vil bli utarbeidet i 
forbindelse med byggeplanleggingen. 

 

9.6 Overvannshåndtering – Vann og avløp 

Vurderingene er basert på digitalt grunnlagskart og digitalt VA-kart mottatt fra Stavanger kommune 
og IVAR.  Det mangler oversikt over dreneringssystem for eksisterende E39.  Ved detaljprosjektering 
kan det gjøres vurdering om noe av dette systemet kan brukes.  

Sørmarka området fra profil 0 til 750 – Naturlig drenering mot eksisterende terreng 

Ved fylling - Naturlig drenering (mot naturlig skrånende terreng). 

Ved skjæring - Lukket overvannssystem med drensledninger, sandfang kum med kuppelrister, og 
overvannsledninger. Utløp mot eksisterende terreng /bekk. 

Mellom Profil 0 til 250 skal drensystem til eksisterende sti kartlegges.  Det forutsettes naturlig 
avrenning fra ny sykkelvei langs fyllingsskråning. 

Konflikter med eksisterende VA anlegg: Det må tas hensyn til IVARs eksisterende DN 1200 
hovedvannledning som ligger langs E39, Sykkelstamvegen, ridesti og turvei. Se kap. 9.8. 

 

Grannes området – Sykkelstamveg  Profil 750 – 1800  

Ved fylling mot naturlige skrånende terreng – Drenering til terreng.  
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Ved fylling mot bebyggelse – Lukket system med overvannsledninger og sandfanger/sluker, som 
tilkobles eksisterende OV-nett.  Behov for eventuelt oppdimensjonering av eksisterende nett vurderes 
ved detaljprosjektering. Det mangler oversikt over dreneringssystem for eksisterende E 39.  

 

Konflikter med eksisterende VA anlegg:  Ca. profil 1540 til 1850 – kummer for DN 1000 OV, DN 
900 OV, DN 1000 SP og DN 300 SP.  Det forutsettes at ledninger skal legges om og nødvendige 
kummer legges utenfor sykkelveien. 

 

Profil. 1800 – 3800 

Sykkelstamvegen er avgrenset av veg, mur eller naturlig terreng som skråner mot veien: Lukket 
system med drensledninger, overvannsledninger og sandfanger/hjelpesluker.  
Profil 2850 til ca. 3200: Sykkelstamvegen er bygd og ny Sykkelstamveg skal tilpasses.  
Profil 3200 – 3300 - er ikke bygd. Drens system tilpasses mot eksisterende system.  
Profil 3300 - 3600 - er bygd men skal delvis bygges om. OV-ledning med kummer legges utenfor 
veien. Sluker beholdes. 
Fra ca. profil 3300 til ca. 3600 – Eksisterende sluk beholdes og OV ledningen legges om utenfor 
Sykkelstamvegen. 

Konflikter med eksisterende VA anlegg:  

Profil 1930 – Kum for DN 1000 OV ledning. Ledningen omlegges. 

Profil 2420 – Kum for DN 1000 SP ledning. Ledningen omlegges. 

 

Område med tett bebyggelse: Profil 3800 –5400 (grense mellom Stavanger og Sandnes) 

Lukket system med drens ledninger, sluker/sandfanger og overvannsledninger. 

 

Konflikter med eksisterende VA anlegg:  

Ca. profil 4150 og 4220 – Kummer for DN 400 SP og DN 1400 OV ledninger. Ledningene omlegges. 

Ca. profil 5200 – Kum for DN 500 OV ledning. Ledningen omlegges. 

Ca. profil 5380 – Kum for DN 600 VL ligger i sidevegen. Omlegging vurderes. 

 

Forus område – Sykkelstamveg: Profil 5420 – 7300 (tett område med industri) 

Ved fylling og skjæring - Lukket overvannssystem med drensledninger, sandfangs kummer med 
kupelrister, og overvannsledninger. Tilkobling til eksisterende OV -nett. Behov for eventuell opp 
dimensjonering av eksisterende nett vurderes ved detaljprosjektering.  

Profil 5420 til 5580, og 6800 til 6950 

Naturlig drenering mot eksisterende åpen grøft langs motorveien kan vurderes. 

Profil 6050  

Tilkobling til Vegvesens dreneringssystem skal vurderes. 

Konflikter med eksisterende VA anlegg:  

Det må tas hensyn til DN 1200 spillvannsledning og DN 300 vannledning som krysser traseen mellom 
profil 5470 og profil 5500.  
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Sandnes byområde – Sykkelstamveg: Profil 7300 – 8250 – Tett bebygd område på østsiden. 
Motorveien og åpen terreng på vestsiden.  

Ved fylling og skjæring – Lukket system med drenseledninger, overvannsledninger og 
sandfanger/sluker, som tilkobles eksisterende OV-nett.  Behov for eventuell opp dimensjonering av 
eksisterende nett vurderes ved detaljprosjektering. Det mangler oversikt over dreneringssystem for 
eksisterende E 39.  

Profil 7460, profil 7600, og profil 8050 

Tilkobling til Vegvesens dreneringssystem vurderes. 

Konflikter med eksisterende VA anlegg:   

Det må tas hensyn til DN 75 spillvannsledning og DN 50 vannledning som krysser traseen ved profil 
7930. 

Smeaheia område – Sykkelstamveg: Profil 8250 – Pel 8850 – Eksisterende gang sykkelveg og tett 
bebygd område langs østsiden. Motorveien og naturlige åpen terreng på vestsiden. 

Sykkelstamvegen er avgrenset med høy voll/mur på den ene siden, og med mur mot eksisterende gang 
sykkelveg på den andre. Det vil ikke være plass til å sette et eget dreneringssystem som vil oppfylle 
krav, satt i kravspesifikasjon.  Lukket system med drensledninger og sandfanger med planrister.  Det 
foreslås at sluker tilkobles eksisterende dreneringssystem på gang- og sykkelveg. 

Konflikter med eksisterende VA anlegg:  

Det må tas hensyn til DN 200 spillvannsledning, DN 250 og DN 600 vannledninger som krysser 
hoved traseen ved ca. profil 8870. Det samme gjelder DN 160 vannledning som ligger nær traseen ved 
ca. profil 8510.  

Profil 8460   

Kum for DN 1000 OV ledning. Ledningen legges om.  

Oppsummering VA 

- Lukket system er valgt for å unngå dype åpne grøfter som kan være en potensiell fare for 
syklister. 

- Muligheten for å koble deler av drens system fra sykkelstamveg til motorveiens 
dreneringssystem og eksisterende gang- og sykkelveg bør undersøkes ved detaljprosjektering. 

-  Når Sykkelstamvegen anlegges i skjæring over eksisterende VA-ledninger, skal overdekning 
vurderes og eventuell omlegging av ledninger gjennomføres. 
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9.7 Konsekvenser for gående 

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 (kun 11 %) og gående har en mye lavere fart enn «transportsyklister». 
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 utgangspunkt i Statens vegvesens gåstrategi, har Statens vegvesen gjort en vurdering av de behov 
gående har i de områdene som er tjent av Sykkelstamvegen. Hovedmål og hvilke tilbud de gående har 
i dag er blitt identifisert. Det er spesielt lagt vekk på krysningspunkter og mulige konfliktpunkter, og 
hvilke konsekvenser etablering av Sykkelstamvegen vil ha for dagens gangtilbud. 
Konsekvensanalysen ligger ved planforslaget som et eget trykt vedlegg (Vedlegg 8). 

 

 

 

 
 
«Vegdirektoratet mener prosjektet har, 
etter oppfordring fra Vegdirektoratet, gjort 
en nøye og grundig vurdering av 
forholdene til gående som viser at den nye 
Sykkelstamvegen ikke vil være en naturlig 
og attraktiv gangveg for gående. De 
konkluderer med at det finnes andre 
naturlige gangforbindelser som er mer 
naturlig å velge en Sykkelstamvegen. 
Vegdirektoratet godkjenner derfor at det 
bygges sykkelveg uten fortau på 
strekningen mellom Auglendshøyden og 
Stangelandskrysset.»  
 
(Vegdirektoratet, november 2013)

Figur 73: Søknad om fravik. Konsekvensanalyse av forholdene for gående (Kilde: Statens 
vegvesen). 
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9.8 Andre konsekvenser og vurderinger 

9.8.1 Nærhet til hovedvannledning (VL1200) i Sørmarka 

Sykkelstamvegen er foreslått å gå i en skjæring mellom profil 250 og 650, en strekning på 400 meter. 
Høyden på skjæringen er varierende. 

Forprosjektet avdekket en potensiell konflikt mellom plassering av Sykkelstamvegen og 
hovedvannledning Tjensvoll til Langevatn, som ligger i Sørmarka, ledningen er eid av IVAR1. 
Reguleringsplanen for vannledningen gir en byggegrense bestemt til 10 meter til hver side av 
senterlinje for hovedvannledningen. Det er ikke tillat å føre opp bygninger eller andre anlegg innenfor 
byggegrensen. Bestemmelsene stiller også krav til sprengningsarbeider, terrengbearbeiding, 
beplantning m.m.  

Situasjonen har vært diskutert med vannledningseier i et eget møte. 

Planforslaget viser en løsning der Sykkelstamvegen er trukket så langt fra vannledningen som mulig, 
men samtidig med tilfredsstillende avstand til E39 (11 meter fra hvitstripe). 

IVAR må tas med på råd i byggefasen. Krav til rystelser og kontroll av dette, samt fylling av masser 
over vannledning, må godkjennes av IVAR. Dette tas med i reguleringsplanens bestemmelser som 
rekkefølgekrav. 

 

Figur 74: Skisse som viser Sykkelstamvegens plassering i forhold til motorvegen/E39 og 
hovedvannledningen. Skissen viser avstand til vannledningen i profil 550. Vannledningens 
graveskråning er ikke sjekket ut, men lagt inn med en helning på 1:1 (Kilde: Multiconsult). 

 

 

Figur 75: Tilsvarende skisse. Profil 280. E39/motorvegen er i venstre ytterkant av skissen. 
 

 

1Interkommunalt vann, avløp og renovasjonsselskap. Selskapet eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, 
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time, med et samlet innbyggertall på ca. 290.000. 

9.8.2 Nærhet til høgspent mast nr. 10 i profil 2610,ved Solasplitten. 

LYSE Elnett har flere høgspentlinjer og master i og nær planområdet for Sykkelstamvegen. I profil 
2610, ved avkjøring mot Solasplitten, er Sykkelstamvegen foreslått 2,5 meter fra synlig fundament for 
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Høgspentmast nr. 10. LYSE Elnett har krevd en avstand på minimum 8,0 meter. Dette med bakgrunn i 
at M10 er en mast på en særdeles viktig forbindelse for strømforsyningen av regionen. 

En avstand på 8,0 meter ville ha medført en uheldig horisontalkurvatur på Sykkelstamvegen i tillegg 
til store nærføringsulemper for et eksisterende gårdsbruk. 

 

Figur 76: Mast nr. 10 ved Sykkelstamvegens profil 2610. Bildet er tatt mot sør. 
E39/motorvegen og påkjøringsrampe til Solasplitten er like til venstre i bildet. (Kilde: 
Multiconsult). 

 

Figur 77: Prinsippsnitt der Sykkelstamvegen plasseres 2,5 m. fra eksisterende fundament for 
M10. Sett mot sør. Mål på mastefundament er basert på tegning 1118-81 VFM11 – 
Jordfundament «Neddykket», gitt av Lyse Elnett AS (Kilde: Multiconsult). 

Lyse Elnett krever konkrete grunnundersøkelser og vurderinger i forhold til foreslåtte løsning før de 
vil kunne akseptere foreslåtte løsning. De krever også jevnlige målinger av fundamentet for å overvåke 
ev. endringer. Dette er tatt med i reguleringsplanens bestemmelser som rekkefølgekrav. 

9.8.3 Konsekvenser ved en ev. utvidelse av motorvegen 

Det er utarbeidet en rapport for å belyse konsekvenser Sykkelstamvegen vil kunne gi for en ev. 
utvidelse av E39 (Multiconsult, 2013).  
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Med unntak av Sykkelstamvegbroen på Forus er det ikke etableringen av Sykkelstamvegen som 
medfører konflikt ved en ev. utvidelse av motorvegen. Konfliktene oppstår i hovedsak der en passerer 
eksisterende vegbroer. Ved en ombygging av broene bør en også vurdere å justere Sykkelstamvegen i 
disse områdene for å gi større avstand til motorvegen. 

Ved en utvidelse av motorvegen må det etableres en fysisk buffer mot Sykkelstamvegen. Generelt vil 
det være en avstand på 7,5 meter fra motorvegens hvitlinje til Sykkelstamvegen etter at det er etablert 
et ekstra kjørefelt. Med en vegskulder langs motorvegen på 3,0 meter vil det være et 4,5 meter bredt 
areal der en kan etablere skjerming av Sykkelstamvegen i form av voller, skjermer eller en 
kombinasjon av disse. 

Sykkelstamvegbroen som krysser motorvegen har en utforming som påvirker plasseringen av 
bropilarene. Broens kurvatur legger begrensninger for spennet mellom søylene. Avstand til nærmeste 
bropilar på østsiden av E39 blir 4,9 meter fra vegskulder. Vegskulderen er i dag 1,5 meter bred. På 
vestsiden av E39 blir avstand til nærmeste bropilar 4,5 meter. Vegskulderen er i dag 2,0 meter bred.  

En ev. motorvegutvidelse, uten reduksjon av midtrabatten, og med en konsekvent bredde på 
vegskulderen på 3,0 meter, gir konflikt med bropilarene på begge sider av E39, og broen må bygges 
om.  

 

Figur 78: Oversiktsbilde. Konfliktpunkter markert med stiplet linje. Ikea er til venstre for 
bilde. Bertel O. Steen til høyre(Kilde Multiconsult. 

Reduksjon av midtrabatten er blitt vurdert videre i planprosessen. Ved å redusere midtrabatten vil en 
få nok rom på begge sider av E39. Det vil da bli plass til et ekstra kjørefelt i hver kjøreretning, og 3,0 
meter vegskulder. 
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Figur 79: Tverrsnitt som viser en reduksjon av midtrabatten og fordeling av kjørefelt, inkl. 
utvidelse av motorvegen (Kilde Multiconsult.) 
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9.8.4 Fjellskjæring i Sørmarka.  

Sykkelstamvegens krav til vertikalkurvatur medfører at traseen vil ligge i en fjellskjæring fra ca. profil 
250 til profil 650 i Sørmarka. For at det ikke skal oppleves som å sykle i en «sjakt» skal 
fjellskjæringen mot vest gjøres slakere og beplantes. Det er også avsatt en ekstra meter langs grøftene 
for å gi rom for beplantning i selve skjæringen. 

Fjellskjæringen mot motorvegen vil fungere som en naturlig støyskjerm og er således et positivt 
element langs traseen. 

Arbeid, og da spesielt sprengning, nær motorvegen vil kunne medføre redusert framkommelighet i 
perioden arbeidet pågår. Mest sannsynlig vil kjørefelt på motorvegen måtte stenges når sprengning 
pågår.  

Fjelltypen i dette området er av typen Fyllitt.  Fyllitt eller fyllittskifer er en svakt metamorf bergart. 
Denne typen bergart sprekker lett og kan by på utfordringer i forhold til å få til en fin fjellskjæring mot 
motorvegen. Ved sprengning vil større deler/skiver kunne løsne og sprekke opp. Ved utarbeidelse av 
byggeplan for Sykkelstamvegen, må det vurderes om fjellskjæringen skal fjernes og ev. erstattes av 
skjerm/voll. 

Ved en ev. utvidelse av motorvegen vil denne skjæringen fjernes. Sykkelstamvegen vil måtte stenges i 
den perioden arbeidet pågår. Det vil være behov for permanent støyskjerming av traseen ved fjerning 
av fjellskjæringen mot øst. 

 

Figur 80: Skisse som viser Sykkelstamvegen i skjæring i Sørmarka ved profil 320 (Kilde 
Multiconsult.). 

 

Figur 81: Dagens forhold der traseen vil gå i skjæring. Bilde  tatt mot sør  (Kilde 
Multiconsult.). 
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9.9 ROS-analyse  

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere 
sannsynligheten for uønskede hendelser. 

God planlegging av prosjektet vil generelt bidra til å redusere hyppigheten av eventuelle ulykker.  

Dette er et pilotprosjekt, og det kan ikke vises til tilsvarende tiltak i Norge. Det finnes derfor ingen 
konkrete erfaringer med denne typen sykkelsatsing. Men basert på faglige vurderinger kan det 
konkluderes med at prosjektet i seg selv etter all sannsynlighet trolig ikke vil medføre større farer enn 
hva som kan aksepteres. 

 

Kriteriene som er lagt til grunn i ROS-analysen: 

Tabell 4: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

Begrep Frekvens 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 50. år. 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50 år. 

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år 

Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år. 

 

Tabell 5: Beskrivelse av forventet konsekvens av en hendelse 

Begrep A  

Mennesker 

B  

Miljø 

Ufarlig 
Ingen 
personskader 

Ingen miljøskader 

En viss fare 
Få eller små 
personskader 

Mindre skader, lokale skader 

Kritisk 
Få men alvorlige 
personskader 

Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid <1år 

Farlig En død Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid >1år 

Katastrofalt Flere døde Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet, uopprettelig miljøskade. 

 

Kilde: Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. 2011. Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet. Veileder 2011. 
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Oppsummering av hendelser inkl. avbøtende tiltak 
 

  Hendelser  Sannsynlighet Konsekvens Risiko

A
n

le
g

g
sp

er
io

d
en

 

M
en

ne
sk

er
  1A. Kollisjon type lastebil/maskiner – syklist/fotgjenger Lite sannsynlig Farlig  

2A. Kollisjon kjøretøy - arbeidere Lite sannsynlig Kritisk  

     

M
ilj

ø
 

3B. Utslipp fra anlegg og maskiner generelt Mindre sannsynlig En viss fare  

4B. Utslipp fra anlegg og maskiner i bekker og vassdrag Lite sannsynlig En viss fare  

D
ri

ft
sp

er
io

d
e 

M
en

ne
sk

er
 

1C. Utilsiktet bruk. Bil kolliderer med syklist  Lite sannsynlig Farlig  

2C. Utilsiktet bruk. Moped kolliderer med syklist  Mindre sannsynlig Farlig  
3C. Kollisjon mellom syklist-syklist i 

påkoblingspunkt/kryss 
Mindre sannsynlig Kritisk  

4C. Kollisjon mellom syklist – gående, rulleskigåere o.l. Mindre sannsynlig Kritisk  
5C. Ulykke grunnet fremmede elementer på 

Sykkelstamvegen 
Mindre sannsynlig En viss fare  

6C. Utforkjøring i stor fart i nedoverbakke - vinterhalvåret Sannsynlig Kritisk  
7C. Utforkjøring i stor fart i nedoverbakke – 

sommerhalvåret 
Mindre sannsynlig Kritisk  

8C. Påkjørsel av bropilarer eller kulverter Mindre sannsynlig Kritisk  
9C. Personer oppholder seg i kulverter Sannsynlig En viss fare  

Figur 82: Oppsummering avmulige hendelser med avbøtende tiltak (Kilde: Multiconsult.) 
 

Kollisjon mellom syklister i påkoblingspunkt/kryss, fallulykker og utilsiktet bruk av Sykkelstamvegen, 
vil trolig bli de mest kritiske punktene. Gode siktforhold, forholdsvis slak vertikalkurvatur samt god 
belysning, skilting og oppmerking vil kunne redusere denne risikoen noe.  

Syklende vil bli overført fra sykling på gang- og sykkelveger, sykkelfelt, turstier, fortau og sykling i 
gater, til en egen sykkelveg uten sammenblanding med andre trafikantgrupper. I forhold til dagens 
situasjon vil Sykkelstamvegen i seg selv trolig medføre redusert sannsynlighet for ulykker. Antallet 
konfliktpunkter reduseres betraktelig, noe som igjen er vurdert til å redusere sannsynligheten for 
ulykker. En konfliktfri trasé med slak vertikalkurvatur og god sikt vil innby til høy fart. Dette vil 
kunne medføre at alvorlighetsgraden ved eventuelle ulykker vil øke. 

Ni av de mulige hendelsene i figur 82 har havnet i gul sone, og fire i grønn sone etter at avbøtende 
tiltak er iverksatt.  Gul sone betyr at «Mottiltak skal vurderes», grønn sone betyr «Akseptabel risiko, 
tiltak kan vurderes». 

De avbøtende tiltakene vil trolig bedre risikobildet noe, men konsekvensene vil fremdeles kunne være 
alvorlige hvis hendelsen inntreffer. 

Sykkelstamvegens tidsperspektiv og plassering tilsier at ROS-analysen i stor grad må rulleres og 
revideres frem til ferdigstilt prosjekt. 
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9.10 Arealbruk i støysoner i henhold til T-1442 

Veiledende grenseverdier for vegtrafikkstøy er gitt i medhold av plan- og bygningsloven, retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 fra Miljøverndepartementet (MD). Retningslinjen er 
veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til 
planen fra statlige myndigheter, blant annet fylkesmannen. 

T-1442 har til formål å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og 
friluftsområder. Støybelastning skal beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner:   

• rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• gul sone, er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak 
gir tilfredsstillende støyforhold. 

• hvit sone, angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses som 
nødvendige 

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er vist i tabellen under. Når minst ett av 
kriteriene for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.  

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Vei 55 Lden  70 L5AF  65 Lden  85 L5AF  

Figur 83: Kritierier for soneinndeling (Kilde: T-1442. «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging», 2. utgave juli 2012). 

Det er beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk for boliger som ligger langs E39 mellom 
Auglendshøyden i nord og Smeaheia i sør. Disse beregningene er gjort i Cadna/A, som beregner støy 
etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, og vist i støysonekart. Støyvurderingene er gjort i 
samsvar med støyretningslinje T-1442 og Vegdirektoratets rundskriv for praktisering i Statens 
vegvesen. Støygrensene skal tilfredsstilles så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter 
kost-nytte- vurderinger.  

Sykkelstamvegen utløser ikke noen økning i støynivå, og støytiltak vurderes etter Vegdirektoratets 
rundskriv for praktisering av T-1442 i Statens vegvesen. Behov for utendørs støyskjermingstiltak for 
bygninger med støyfølsom bruk langs Sykkelstamvegen skal vurderes dersom støynivået overskrider 
nedre grense for rød støysone, i.e. Lden 65 dB, se figuren over. Nivået bringes under Lden 55dB etter 
tiltak. Dersom boligen har støynivå utendørs over Lden 65 dB og innendørs støynivå samtidig er over 
LpAeq24h 35 dB, gjennomføres støytiltak som bringer innendørs støynivå ned til LpAeq24h 30 dB i 
oppholdsrom.  

Innenfor rød støysone ligger ca. 27 boliger. Det skal vurderes behov for støytiltak for boliger i rød 
støysone langs hele planområdet på den siden av E39 der Sykkelstamvegen planlegges.  Det kan være 
aktuelt med støytiltak både langs Sykkelstamvegen og eventuelt lokalt på enkelteiendommer. 
Avgjørelsen om hvilke lokale støytiltak som skal utføres og hvordan de utføres, blir tatt på 
byggeplannivå. I nyere boliger skal innendørs støynivå være ivaretatt av teknisk forskrift. 
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9.11 Eiendomsforhold - Grunnerverv  

Erstatning av eiendommer, parkeringsplasser og ulemper generelt, tas som en del av prosessen ved 
grunnerverv. 

Berørte eiendommer i Stavanger – gnr/bnr  

18/25 17/1709 16/48 16/732 15/654 15/693 15/378 16/1506 

25/41 17/2438 16/502 16/1496 16/735 15/760 15/379 16/1507 

17/566 17/1712 16/26 16/1494 15/744 15/54 15/379/1 16/1508 

17/451 16/43 16/798 16/1495 15/742 15/759 15/376 16/1509 

17/1 16/950 16/1316 16/1475 15/682 15/737 15/380  

24/658 16/606 16/1127 15/654 15/76 15/48 15/49  

17/1717 16/36 16/1325 16/772 15/69 15/258 16/1502  

17/57 16/13 16/1324 16/1326 15/690 15/724 16/1504  

Tabell 6: Berørte eiendommer i Stavanger (Kilde Multiconsult). 

Berørte eiendommer i Sandnes – gnr/bnr  

67/97 67/108 69/83 67/2348 999/1 69/2382 69/2738 

67/189 67/150 69/2553 67/209 69/138 69/2381 69/2792 

67/193 69/2543 69/2555 69/1619 69/1608 69/90 69/1942 

67/226 69/2573 69/2526 69/1610 69/1609 69/2796 65/249 

67/193 69/2514 67/171 69/1603 69/793 69/2518 69/1939 

67/197 67/206 67/14 69/837 69/2187 69/1896 69/1943 

67/190 69/2993 67/281 69/21 69/2403 69/2434 65/46 

67/132 69/2563 67/122 69/1612 69/2389 69/2723  

Tabell 7: Berørte eiendommer i Sandnes(Kilde Multiconsult). 

 

Tabell 6 og tabell 7 viser eiendommer som er berørt både permanent og midlertidig i forbindelse med 
opparbeidelsen/anleggsfasen  
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9.12 Omlegging av adkomster 

 

Figur 84: Utsnitt av forslag til reguleringsplan. Adkomst til ridesenteret flyttes lengre vest 
(Kilde Multiconsult). 

Påkoblingsramper mot vest ender i dagens avkjørsel til ridesenteret. Avkjørselen foreslås flyttet lengre 
mot nord/vest. 

 

Figur 85: Utsnitt av forslag til reguleringsplan. Adkomst til Kvadrat flyttes lengre øst (Kilde 
Multiconsult). 

Avkjørselen inn til Kvadrat justeres mot øst for å få plass til kulvert og påkoblingspunktet til 
Sykkelstamvegen. Kjørevegen heves ca. 1,5 meter.  
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