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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN 2012102 – SYKKELSTAMVEGEN  
DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA 

 

Datert 6.12.2013 

........................................................................................................................................ 

 

§ 1 Formål med reguleringsplanen   
 
§ 1.1  Formål 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for overføring av arbeidsreiser på 
Nord-Jæren fra personbil til sykkel med hovedfokus på Forus/Lura-området. 
Delmålene er: 
• 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 Rekkefølgebestemmelser 
§ 2.1  Plankrav 

Før utbygging skal det utarbeides byggeplan som skal gjennomgå teknisk 
plangodkjenning av vegmyndighetene. 
 
Før utbygging skal det utarbeides en planteplan som skal godkjennes av 
Sandnes kommune. 
 
Før utbygging skal det utarbeides skiltplan for alle trafikkarealene i planen. 
Skiltplan skal godkjennes av skiltmyndighetene. 
 
Før eksisterende gang- og sykkelveg på nordsiden av, og trasè under, 
Somaveien kan fjernes, må det utarbeides planer for trygg kryssing av 
kjørevegen. 

 
Før utbygging, og i sammenheng med byggeplaner, skal det utarbeides en 
rigg- og marksikringsplan. Formålet med planen er å sørge for at inngrepene i 
anleggsfasen minimeres. Rigg- og marksikringsplanen skal vurdere å ivareta 
hensyn påpekt i Sykkelstamvegens YM-plan (ytremiljøplan). Nye momenter og 
vurderinger i forhold til byggeplanen skal tas med i rigg- og 
marksikringsplanen. 
 
Før utbygging skal det utformes en YM - plan tilpasset byggeplannivå. Planen 
skal være en del av prosjektets kvalitetsplan (KP).  
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Det skal utarbeides tiltaksplan for graving i, og bygging på, områder der det er 
påvist forurensning. 

 
§ 2.2  Undersøkelser 

Generelt skal all infrastruktur under bakken påvises og sjekkes før 
gravearbeider igangsettes. 

 

§ 3 Fellesbestemmelser 
§ 3.1 Planområdet – Formingsveileder 

For vegens sideterreng, det vil si vegarealet utenfor selve Sykkelstamvegen, 
skal det gis en landskapsmessig behandling der det legges vekt på en god 
landskapstilpasning. Eksisterende vegetasjon, busker og trær skal i størst 
mulig grad bevares, dette gjelder også i anleggsperioden. Beplantning, 
terrengarrondering, belysning, gjerder, murer, trapper, påkoblinger, 
tunnelmunninger, underganger, med mer, skal gis en utforming som 
harmonerer med omgivelsene og skal være i tråd med Sykkelstamvegens 
formingsveileder. 

 
§ 3.2 Støy  

Det skal vurderes støytiltak på støyømfintlige bygninger i rød støysone, i 
henhold til støyretningslinje T-1442. Støygrensene skal tilfredsstilles så langt 
det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter kost-nyttevurderinger. 

 
Støyskjerm etableres hvor vist på plankartet. Utforming av skjerm skal skje i 
tråd med føringer i formingsveilederen. 
 

§ 3.3 Gående og syklende 

 Alle eksisterende gang- og sykkeladkomster må sikres i anleggsperioden. 
Gående og syklende skal sikres tilfredsstillende forhold gjennom hele 
anleggsperioden. 

 
§ 3.4 Naturmangfold 

 Alle eksisterende bekker/bekkefar innenfor planområdet skal registreres. Det 
skal ikke forekomme endring av vannkvalitet i bekker innenfor planområdet. 
Rigg- og marksikringsplan skal sikre tiltak som reduserer inngrep i og 
avrenning til disse bekken. Dette gjelder både i anleggsperioden og når 
Sykkelstamvegen er ferdig bygget. 

 
 Forekomster av fremmede svartelistede arter innenfor planområdet skal 

kartlegges. Ved funn skal det utarbeides tiltak som hindrer ev. spredning. 
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§ 4  Bebyggelse og anlegg 
§ 4.1 Bebyggelse 

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. 

 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
§ 5.1 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. 
 

§ 5.2 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. 
 

§ 5.3 Gang/sykkelveg 

Gang- og sykkelveger innenfor planområdet skal reguleres med en bredde på 
3,5 meter, og opparbeides som vist på plankartene. 

 
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. 
 

§ 5.4 Sykkelveg 

 Påkoblingspunktene til Sykkelstamvegen skal etableres som vist på 
plankartet. Påkoblingspunktene er forbeholdt syklister og er forbudt å ferdes 
på for gående. 

 
§ 5.5 Annen veggrunn – tekniske 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. 
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§ 5.6 Annen veggrunn – grøntareal 

Arealet skal beplantes, men kan i anleggsperioden benyttes til riggområde, 
midlertidige anleggsveger og midlertidig massedeponi. 
Vegskråningene skal beplantes på en slik måte at hovedtrekkene i 
landskapets karakter opprettholdes.  
 

§ 5. 7 Hovednett for sykkel - Sykkelstamvegen 

Sykkelstamvegen er forbeholdt syklister og er forbudt å ferdes på for gående. 
 
Sykkelstamvegen skal etableres med en bredde på 4,5 m. 4,0 meter skal være 
asfaltert flate og 0,25 grusete skuldre på hver side.  
Maksimal tillatt stigning er 3,5 % for stigning lengre enn 200 meter, 5 % inntil 
200 meters lengde og 7 % inntil 100 meters lengde. Stigninger over 7 % skal 
unngås.  
Horisontalkurvatur skal være minimum 40 meter. Vertikalradius skal være 
minimum 50 meter. 
 
Alle kryssinger av stier, gang- og sykkelveger og bilveger skal være planskilte. 
Prinsipper for kryssområdene, vist i teknisk tegning J001, skal følges. 
Formingsveilederen gir retningslinjer for utformingen av påkoblingspunktene. 

 
 

§ 6 Grønnstruktur 
§ 6.1 Grønnstruktur - generelt 

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. 
 

§ 6.2 Friområde 

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. 

 

§ 6.3 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. 
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§ 7 Hensynssoner 
§ 7.1 Sikringsoner - Frisikt 

Siktkrav i påkoblingspunkt/kryss skal være 6 x 50 meter. 10 x 10 meter skal 
benyttes der dette er hensiktsmessig, og gir en større frisiktsone. 
Siktkrav på 8 x 50 meter skal vurderes der de fysiske forholdene tillater det. 
 
I området mellom frisiktlinjer og veikanter i kryss og avkjørsler og i regulert 
frisiktsone, skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over de tilstøtende 
veiers nivå. 
Statens vegvesen og kommunen kan kreve sikthindrende elementer innenfor 
dette området fjernet. 
 

§ 7.2 Faresoner - Høyspenningsanlegg 

Det reguleres inn faresone med bredde 30 meter der planområdet går nær 
eksisterende høgspenningsanlegg. Dette er mellom profil 5800 og 5950. 

 
For faresone iht. pbl. § 12-6 vist i denne planen, gjelder vedtatte 
reguleringsbestemmelser for den tilgrensende planen formålet er hentet fra. 
 

§ 7.3 Infrastruktursone – Krav vedrørende infrastruktur 

Det reguleres ikke inn arealer for nye infrastruktursoner i denne planen. 
Reguleringsformål infrastruktursone i denne planen er hentet fra tilgrensende 
planer der disse blir berørt av veganlegget, slik at planenes formål og 
formålslinjer kobles sammen. 
For infrastruktursone iht. pbl. § 12-6 vist i denne planen, gjelder vedtatte 
reguleringsbestemmelser for den tilgrensende planen formålet er hentet fra. 

 

§ 8 Bestemmelsesområder 
§ 8.1 Anlegg- og riggområde – Midlertidig anleggsområde 

I byggeperioden kan arealer innenfor bestemmelsesgrensen regulert til 
anlegg- og riggområde brukes som midlertidig anleggsveg, masselager, 
riggområde og trafikkareal for kjørende, gående og syklende. Før anlegget 
igangsettes skal det lages planer for bruk av områdene i byggeperioden. 
Planene skal vise viktige soner som skal bevares i byggeperioden som f.eks. 
vegetasjon, natur- og kulturmiljø osv. Planene skal godkjennes av Statens 
vegvesen og Sandnes kommune, og sonene skal avmerkes i terrenget. 
Senest ½ år etter at anlegget er ferdig, skal områdene være satt i stand og ført 
tilbake til opprinnelig reguleringsformål. 


