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Det skal etableres sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes som ett av flere tiltak for å redusere biltrafikken. 
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nedfelt i Nasjonal transportplan 2014-2023. 

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

Veilederen er en del av prosjektets kvalitetsplan, og er beregnet på de som jobber med prosjektet i regulerings- og 
byggeplanfasen innenfor berørte kommuner, Statens Vegvesen og eksterne konsulenter.

Denne veilederen trekker opp hovedlinjene i formgivingen av anlegget. Målet er at prosjektet skal ha god kvalitet og 
helhetlig utforming. 

Den vil være en felles referanseramme for alle deler av prosjektet, og definere prosjektets ambisjonsnivå. Den gir 
føringer for hvordan sykkelstamvegen bør relateres til  landskapet omkring. 

Veilederen er en del av et felles grunnlagsmateriale slik at sykkelstamvegen skal fremstå med et felles formspråk selv 
om utbyggingen vil skje over flere byggetrinn. Hovedlinjene for forming av sykkelvegen som beskrives i veilederen skal 
videreføres i alle faser.  

Veilederen er et supplement til gjeldende normaler og håndbøker. Det skal ikke planlegges løsninger som går på tvers 
av disse eller som reduserer trafikksikkerheten. 
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Nord-Jæren er en ekspansiv region med stor vekst, som står ovenfor store trafikale utfordringer. Ny sykkeltrasé 
– sykkelstamveg – mellom Stavanger og Sandnes via næringsområdet Forus er ett av tiltakene for å redusere 
biltrafikken. Det er en målsetting i regionen å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel. 

Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes er den første ekspressvegen for sykkel som blir bygget her i 
landet og et pilotprosjekt i norsk sammenheng. 

Sykkelstamvegen skal være et attraktivt alternativ til bilen. Standarden er god:  relativt flat profil, bredde som 
muliggjør forbisykling og planskilte kryssinger i forhold til annen trafikk. Sykkelstamvegen skal være adskilt fra 
gående og det ordinære sykkelvegnett. God fremkommelighet og krav til bredde, stigning og sikt er ivaretatt 
i reguleringsplanen. Helhetlig og estetisk utforming vil være viktig for at sykkelstamvegen skal framstå som et 
attraktivt alternativ.

Innledning
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Målgruppen for sykkelstamvegen er først og fremst arbeidsreisende til og fra Forus/Lura, som i dag bruker personbil.  
Sykkelstamvegen vil også kunne bidra til at det skal være lettere å sykle enn å kjøre bil på øvrige reiser og til andre 
målpunkt langs traseen. I tillegg vil den utgjøre et forbedret tilbud til dagens syklister i både jobb- og fritidsreiser.

For å nå hovedmålet om få bilister til å bli syklister er det viktig at sykkelstamvegen står fram som et forlokkende 
alternativ - folk må ha lyst til å benytte sykkelstamvegen. 

En utforming som gir både helhet, variasjon og samtidig mulighet for god rytme vil derfor være viktig.

Syklistene på sykkelstamvegen vil kunne få opplevelsen av å tilhøre en prioritert gruppe trafikanter. Å sykle her vil bli 
en egen måte å reise på.

Reiseopplevelse
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Universell utforming spiller på tanken om tilgjengelighet for alle. Våre fysiske omgivelser skal formes på en slik 
måte at de ikke er eller oppleves som ekskluderende. Universell utforming  bør ivaretas i alle ledd i planlegging, 
bygging og drift og vedlikehold, i henhold til anbefalingene i håndbok 278; Universell utforming av veger og gater 
(Vegdidrektoratet 2011).

God fremkommelighet på sykkel og de valg som er tatt for bredde, stigning og sikt på vegen legger opp til at 
utformingen av sykkelstamvegen i seg selv tar hensyn til universell utforming. Sykkelstamvegen er utformet etter 
gjeldene anbefalinger til håndbok 233- Sykkelhåndboka (SVV, Vegdirektoreatet 2003), med stigningsforhold 
som passer til sykling, og etter anbefalinger til høringsutgaven av håndbok 017, 2012. Tydelige påkoblinger og 
sykkelstamvegen planskilt fra annen trafikk er med på å gjøre traseen tilgjengelig, lett å bruke og trygg og sykle på. 

Tanken om tilgjengelighet peker på å gjøre sykkelstamvegen og dens omgivelser trygge og enkle å bruke for 
syklister generelt. I tillegg setter den krav til en spesiell ivaretaking av utsatte grupper. Dette kan eksempelvis være 
syklister med allergier eller nedsatt syn. 

Sykkelstamvegen og områder i tilknytning til denne bør formes med en god leselighet og logisk romforløp som 
legger til rette for god  orienteringsevne. Orienteringsevne bør styrkes ytterligere i påkoblingspunkt, ved hjelp av 
uniform skilting og standardiserte løsninger med klar fargebruk. Elementer i eller langs sykkelstamvegen kan med 
fordel vurderes til å ha en klar farge for å gjøres godt synlig.

God og logisk linjeføring vil lette orienteringen for syklistene generelt, men også spesielt passe svaksynte eller de med dårlig 
fargesyn. Markeringen av sykkelstamvegen med midt-og sidestriper (etter håndbok 017) gir kunstige ledelinjer som også er 
gunstig for disse gruppene.

Naturlige ledelinjer kan dannes med kontraster i materialer og fargebruk. God langsgående belysning i mørket og  vertikale 
elementer vil også vise vei. Vertikale elementer kan være rekkverk og lyktestolper, samt vegetasjon som vokser langs vegen 
og danner “vegger”.

I utformingen av sykkelstamvegen vil det være en del av universell utforming å tilrettelegge slik at syklistene får en effektiv 
sykkelbane med mulighet til å kunne sykle fort, og ha et tydelig nok formspråk til at gående og andre trafikanter forstår at 
sykkelstamvegen er forbeholdt syklister.

 

Universell utforming



IntroduksjonIdentitet



Introduksjon

Visjonen for sykkelstamvegen er visjonen om den grønne snarvegen. 

Hovedmålet for sykkelstamvegen er å få en overføring av arbeidsreiser fra personbil til sykkel. Ved å overføre 
arbeidsreiser fra bil til sykkel vil vi oppnå et miljømål, men også et helsemål for den enkelte syklist. 

“Den grønne snarvegen”  signaliserer at sykkelstamvegen er miljøgunstig for både samfunn og individ. “Den grønne 
snarvegen” motiverer til en helhetlig grønn tankegang videre i planlegging og prosjektering.

Den grønne snarvegen har helhetlig og gjennomgående design, er attraktiv og dermed et reellt alternativ til bilen.

Visjonen om den grønne snarvegen gir et grunnlag for sykkelstamvegens identitet. Identiteten vil igjen holde på 
visjonen og delmålene gjennom videre prosjektering og utforming av sykkelstamvegen.
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 “ ... Fru Karlsen har levert de to minste i barnehagen og klokka er ti på åtte. 
Hun tar på hjelmen og sykler mot jobben. Snart er hun på sykkelstamvegen 
og nyter  å kjenne vinden i ansiktet. Et kjapt blikk på klokka viser fem på, 
bare ti minutter på sykkelen nå, så er hun fremme. Hun kaster et blikk bort 
på E39  - biler i kø... Er det ikke Jon fra kontoret i Volvoen der?  Hun vinker, 
jeg er nok fremme før deg i dag, tenker hun og trår på...”

Visjon



Introduksjon

Sykkelstamvegens identitet er sykkelstamvegens egenart eller framtoning, det 
typiske eller spesielle som gjør at man vil kjenne igjen sykkelstamvegen som den 
grønne snarvegen. 

Den grønne snarvegen bør være snar, grønn, lys og moderne -  Disse fire 
stikkordene kan være karakteristiske for utformingen av sykkelstamvegen.

  MILJØVENNLIG
 

En attraktiv sykkelstamveg setter krav til  en helhetlig  standard og identitet som er gjennomgående selv om 
strekningen bygges ut etappevis. Standarder og utformingsprinsipper i tråd med identiteten til sykkelstamvegen, skal 
være gjennomgående for hele strekket.

Sykkelstamvegens identitet er basert på visjonen om «den grønne snarvegen»  og delmålet om at sykkelstamvegen 
skal være en trygg, sikker og rask transportåre. 

God belysning som del av identiteten støtter oppunder at sykkelstamvegen skal være trygg. Særegne lysarmaturer 
langs hele sykkelstamvegen, danner en visuell sammenheng.

En tydelig merking og standardisering av påkoblingspunkt med klar farge og lik utforming, spiller oppunder behovet 
for en effektiv og sikker sykkelstamveg, da disse gir god oversikt og styrker evnen til å kjenne seg igjen og evnen til å 
orientere seg.

Det grønne henspeiler til miljøriktige løsninger, som holdbare og bestandige materialer, og energisparende 
belysning, og sykkel i seg selv et miljøgunstig reisemiddel. Det grønne kommer også til syne ved bruk av klar og 
sammenhengende farge og bruk av vegetasjon. Gjentatte kunstskapende elementer langs sykklestamvegen vil 
sammen med ulike former for lyssetting gi en moderne framtoning. 

Kunstskapende elementer vil hjelpe til med å gjøre sykkelstamvegen tydelig for sine omgivelser, og vil samtidig bli til 
gjenkjennbare delmål for syklister langs sykkelstamvegen.

 
 UTBREDT BRUK AV VEGETASJON 

 KLAR OG SAMMENHENGENDE FARGEBRUK
 

 STANDARDISERTE PÅKOBLINGSPUNKT 

 
 EFFEKTBELYSNING

 
KUNSTSKAPENE ELEMENTER  

 SÆREGNE LYSMASTER 

moderne

grønn
lys

snar

7

Identitet



Landskap



Landskapsbeskrivelsen gir først en kort generell beskrivelse av landskapet, basert på beskrivelen av landskapsregion 
19, Jæren og Lista, fra NIJOS 1993. Andre del er beskrivelse av registreringeringer vi har gjort på et konseptuellt nivå av 
landskapet sykkelstamvegen går gjennom. Her er det pekt på karakteristiske trekk i de ulike sekvensene.

Kort om landskapet i Rogaland

NIJOS har i sitt Nasjonalt referansesystem for landskap delt Norge inn i 45 landskapsregioner. Området for sykkelstamvegen 
kommer inn under landskapsregion 19 Jæren og Lista.

Kyst, lavland og høyland er de tre ulike hovedtyper av landskap i regionen. Lavlandet gir det karakteristiske landskapet som 
Jæren er kjent for, med åpent hav og høy himmel. Jordbruket har stått sterkt i regionen, men nordre del av Jæren er sterkt 
urbanisert, med Stavanger og Sola som et industri- og servicesentrum for hele sørvestlandet.

Landskapet har de senere år gjennomgått store forandringer, med tendens til sammensmelting av storby og tettsteder. 
Boligfelt, næringsbygg, industri og offshorevirksomhet preger stedvis fjordlinjen,og de gjenværende jordarealene er under 
stort press.

Mer eller mindre sammenhengende boligstrøk preger større områder på Jæren, med generelt stort utbyggingspress.

Landskapet langs traseen for sykkelstamvegen

Sykkelstamvegen anlegges langs E39. Overordnet sett er hele området brutt opp av motorvegen som strekker seg gjennom 
landskapet og danner en barriere. Dette gir flere steder ulik arealbruk på hver side av motorvegen.

Sykkelstamvegen fra Sørmarka og sydover følger E39 langs et landskap i forandring med differensiert arealbruk. Det er både 
grønne områder med friluft, jordbruk og boliger, og mer grå områder med kontor, næring, parkering og  lignende. I Sandnes 
er det utbygd på østsiden, og jordbruk på vestsiden på store deler av strekningen.

De grønne områdene innehar landskapskvaliteter spesielt i friområdet i Sørmarka lengst nord langs traseen, som utgjør 
et samlet turområde og er mye i bruk. Også områdene med landbruk  langs traseen, har en estetisk verdi der åpne, 
sammenhengende jorder gir inntrykk av det typiske langstrakte  landskapet på Jæren. Boligområdene har et grønt preg med 
bebyggelse med hager og grønne områder rundt.

De grå områdene har en arealkrevende utbyggingsform, og generelt kan vi si at de kan oppfattes monotone og uten 
nevneverdig opplevelsesverdi. Slike områder har vi videre kalt for næringslandskap. Der sykkelstamvegen må forholde seg til 
næringslandskap, bør det stilles særlig krav til god formgiving, da dette er omgivelser med potensiale for en mer bymessig 
utvikling. I fremtiden kan man anta at det vil bli stilt  krav til næringsområder med mer estetisk utforming og at de bør 
inneholde urbane kvaliteter. 

Det tradisjonelle jærlandskapet til 
venstre. Til høyre er eksempel på 
næringsområder, landskap som i 
den senere tid har gjennomgått stor 
forandring.

Beskrivelse av landskapet 

9



Diagrammene viser en konseptuell inndeling ut fra overordnet registrering av landskapet. 
På diagrammet til venstre, er strekningen delt inn i seks ulike sekvenser som skiller seg 
fra hverandre. Ulik arealbruk gir ulik romlig organisering og dermed ulike framtoning og 
opplevelse av landskapet. Dette setter ulike premisser for utformingen av sykkelstamvegen i 
de ulike sekvensene. 

Trasèen følger E39, slik at sykkelstamvegen forholder seg til  E39 på den ene siden og den 
gjeldende landskapstypen i de ulike kategoriene på den andre. Det er også markert ut 
kryssområder som utmerker seg med form, beliggenhet eller kompleksitet.

Diagrammet til høyre viser påkoblingspunkt og kryssområder. Påkoblingspunkt er her 
markert med rød strek. Røde rammer peker på områder der påkoblingspunktene inngår i et 
større eller mer komplekst kryssområde.  

Påkoblingspunktene har en strategisk plassering så sykkelstamvegen blir lett tilgjengelig for 
syklistene. Kryssområdene er sammensatte og består ofte både av flere broer, påkoblinger 
og kulverter. Disse kryssområder er større, har flere bevegelsesretninger og høyere tempo 
enn områdene rundt de øvrige påkoblingspunktene.

Det bør i kryssområder stilles særlige krav til at utformingen gir god leselighet og 
orienteringsevne for syklister og andre trafikanter. Dette er steder som med fordel kan 
utmerke seg langs trasèen.

Spesielt viktig blir utforming av krysset ved kryss 3 Forusbreen fordi sykkelstamvegen her får 
en lang bro som krysser over E39 og  dermed bli spesielt synlig fra bilvegen og områdene 
rundt.

Bildene av næringslandskap i den påfølgende beskrielsen av sekvensene er fra Forus-
området, men er ikke hentet spesifikt fra hver kategori. De er likevel representative for 
romligheten vi finner i kategoriene.

 

Diagram til venstre;

Hvit stiplet strek markerer en 
grenser mellom sekvenser langs 
strekningen med ulik arealbruk og 
landskapsframtoning.

Diagram til høyre;

Rød strek er påkoblingspunkt og hvit 
boks markerer kryssområder.

Landskapets sekvenser

2

1

3

4

5

6

1 Granneskrysset

6 Smeaheia

5 Kvadratkrysset

4 Ikea

3 Forusbeen

2 Solasplitten
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Sekvens 1
I Sørmarka går E39 gjennom et friområde med naturlig vegetasjon og 
skog på begge sider. Dette er en verdifull landskapskvalitet. Det er 
sammenheng i arealbruk på tross av at E39 deler området i to.

Mye brukt friområde med både turveg og ridesti parallelt med E39.

Sekvens 2
Landbruksareal med grønne og gulbrune jorder, mørkegrønne 
vegetasjonsfelt og blågrønne fjelltopper i bakgrunnen i det fjerne.
Vegetasjon i jordbrukets randsoner.

Landbruksareal på begge sider av E39 med stedvis store 
vegetasjonsfelt langs E39.

Vidt utsyn fra høyder og broer.

Sekvens 6
Sykkelstamvegen går her mellom E39 og boligområder. På andre 
siden av motorvegen er det hovedsaklig jordbruksområde. E39 ligger 
lavt med grønne voller / skråninger langs vegen.Sykkelstamvegen  
ligger i utkanten av boligområder og tar flere steder i bruk voller og 
grønne skråninger mot E39.

Sykkelstamvegen går under bro over E39 ved Somaveien.

Sekvens 5
Her er det jorbruk og næringslandskap på hver sin side av E39. E39 
ligger lavt med grønne voller eller skråninger langs vegen.

Sykkelstamvegen ligger i næringslandskapet og tar flere steder i bruk 
voller og grønne skråninger langs E39. Jordbrukslandskapet på andre 
siden vil være lite synlig fra sykkelstamvegen.

Sekvens 4
Her er det asfalterte næringsområder på begge sider av E39. Det er 
fravær av grønt, og områdene er monotone og grå.

E39 har grønne sideområder og ligger lavt med grønne voller/ 
skråninger langs vegen.

Sykkelstamvegen  ligger i næringslandskapet og går flere steder over 
eksisterende parkeringsplasser. Sykkelstamvegen krysser E39 ved 
Ikea.

Sekvens 3
Landskapet er dominert av store bygg, parkeringsarealer og generelt 
liten estetisk kvalitet og opplevelsesverdi. E39 ligger lavt med grønne 
voller eller skråninger langs vegen.

Sykkelstamvegen går på nærings-siden av E39 og går flere steder der 
det i dag er  p-plasser.

Boligområdene på motsatt side av E39 gjør lite av seg sett fra 
sykkelstamvegen, blant annet grunnet  støysskjermer og vegetasjonen 
langs østsiden av E39.
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Forming



Forming i henhold til landskapet

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

Sykkelstamvegens beliggenhet langs E39, er eksempelvis en utfordring som stedvis vil kreve at sykkelvegen oppleves 
skjermet fra støy, eksos og støv som motorveien gir.  Der sykkelstamvegen går gjennom grønne og mer landlige områder, 
bør den grønne framtoningen opprettholdes. Der sykkelstamvegen går gjennom mer grå og monotone områder, bør 
vegetasjon få stor plass i utformingen. Vegetasjonsbruk vil her bidra til skjerming, mer estetiske omgivelser og  økt 
opplevelsesverdi.

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

Terrengtilpasning

I detaljeringen av sykkelstamvegen bør den legges slik at terrengingrepet blir minst mulig.

Helning bør  være maks. 1:2 på jordfyllinger.

Helning bør være maks. 1:8 ved bakkeplanering ved bruk som jordbruksareal, men kan med fordel være ennå slakere.

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

1
8

fall 1 : 8

avrunding 

avrunding 

FYLLINGER
Generelt:

Del av jordbruksareal:

1
2

fall 1 :2

Prinsipp for skjæringer

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

Avrunding av topp skjæring vil noen steder komme automatisk på grunn av  strøkretningen på fjellet, da må en være 
ekstra påpasselig med tilsvarende avrunding på motsatt side av vegen, der strøkretningen på fjellet vil jobbe mot 
uttrykket en ønsker å oppnå.

Der det er skjæring på én side av sykkelvegen, kan skjæringen reflektere støy til syklister og eventuell støyfølsom 
bebyggelse på motsatt side av E39 (fordi sykkelstamvegen går så nær E39). Det bør tilstrebes å gjøre skjæringene så lite 
reflekterende som mulig ved hjelp av beplantning. Skjæringer plasseres slik at det kan beplantes foran skjæringen der 
det er mulig. Det bør derfor settes av minimum 2 meter bredde for beplantning. Trær bør velges utfra at traseen skal ha 
et åpent uttrykk.

I følge Sykkelhåndboka bør det være minimum 1,5 meter mellom asfaltkanten og stolper, skjæringer, trær og andre 
hindringer.

SKJÆRINGER med vegetasjon

Min 1,5m 13

Utforming



Vegetasjon plantes etter regler og forskrifter med tanke på sikt og avstand fra sykkelstamvegen, og anbefalingene i 
Grøntveileder fra Statens vegvesen region vest bør følges.

Det bør generelt velges vegetasjon som krever lite vedlikehold.

Ved valg av vegetasjon tas hensyn til ulike omgivelser i de forskellige sekvensene. I næringsområdene (sekvens 3, 4, 5) 
kan man benytte en mer mer kultivert vegetasjon. Vintergrønne planter som eksempelvis Rododendron, skaper flotte 
fargeøyeblikk i blomstringen, er en grønn skjerm hele året og mister ikke bladene på samme måte som løvfellende busker. 
Der det er landlige omgivelser langs sykkelveien (kategori 1, 2, 6) kan det benyttes stedegen og mer naturlik vegetasjon.

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

Der det skal anlegges grasareal anbefales jordtykkelse på min. 10 cm.

Der det skal anlegges vegetasjonsfelt anbefales jordtykkelse på min. 40 cm.

Der det skal plantes trær anbefales jordtykkelse på min. 70 cm.

Jorbruksjord kan benyttes på grasarealer som klippes jevnlig. På den måten vil uønsket ugras som finnes i jorda langsomt 
bli kvelt. I buskfelt og områder med trær bør ugrasfri kompostjord benyttes.

Planting bør helst skje på våren eller høsten, men ikke senere enn oktober.

Det bør velges busker som er trenger minimalt 
med vedlikehold. 

Til høyre Alperips og til venstre Rododendron. 

Rododendron krever lite stell og vil ikke 
nevneverdig vokse utover sykkelbanen.

Gress og bunndekke

I sekvens 2, 4 og 5 bør prydplenblanding benyttes.

I sekvens 1, 2 og 6 bør engfrøblanding benyttes.

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

Busker

I sekvens 3, 4 og 5 vil Rododendron av ulike typer gjøre seg bra. Rododendron er vintergrønn vil dermed skape mindre 
problemer som glatt asfalt grunnet løv enn andre busker. Det bør derfor ikke nyttes bladfellende Rododendron. 

Det anbefales sammenhengende felt med samme type med en meter som maksimal høyde.

Andre eksempler kan være Alperips som kan benyttes både i landlige og bymessige omgivelser.

I sekvens 1, 2 og 6 bør generelt det brukes mer naturlike busker, og det bør revegeteres så langt det er mulig der vegetasjon 
fjernes under anleggsarbeidet. 

Vegetasjon
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Trær

Trær skal bidra til å gi en god opplevelse for de syklende langs sykkelstamvegen. Det anbefales derfor gjennom 
næringsområdene i sekvens 3, 4 og 5 å  etablere  sammenhengende rekker av trær og tydelige innslag av grønt. I de 
mer landlige omgivelsene i sekvens 1,2 og 6 bør det grønne preget opprettholdes, og trær kan etableres gruppevis langs 
strekket.

Generelt må det velges trær som tåler vind.

I næringsområdene i sekvens 3,4 og 5 kan det med fordel benyttes trær med urban karakter. Agnbøk vil passe godt her 
og krever lite vedlikehold. Agnbøken har blad som sitter under store deler av høsten. Den får heller ikke bær som kan 
forårsake glatt kjørebane for syklistene.

Andre eksempler er Prydkirsebær og Rogn. Prydkirsebær er praktfulle med en intensiv blomstring i mai med en sky av 
rosa blomster. Sorten Amanogawa er en smal sort som vil kunne plasseres selv der det er begrenset plass uten å komme i 
konflikt med syklistene. Ved bruk av Rogn i disse områdene, bør det være av en kultivert type for å gi et urbant preg. Disse 
typene kan kreve noe mer vedlikehold, samt gir bær. Disse må derfor ikke plasseres rett ved sykkelstamvegen, men gjerne i 
grupper i områder langs sykkelstamvegen eller påkoblingspunkt.

Fra venstre; Kirsebærtrær , Kultivert form for Rogn, vanlig Rogn og Agnbøk.
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I boligstrøk og landlige omgivelser bør det brukes løvfellende trær av et mer naturlikt utseende. Et godt eksempel på allètre 
er Italiensk Or. Den har et pyramidisk voksesett og trenger derfor ikke skjæres så mye og får heller ikke bær. 

I skog og jordbrukslandskapet velges trær og busker som tilsammen former naturlige grupperinger. Det bør velges naturlik 
vegetasjon som ikke krever vedlikehold.

Greiner fra trær skal ha en minsteavstand fra sykkelstamvegne på 2 m ut til siden og 3 m i høyden.  Treet må stammes opp 
om det står i avstand til sykkelstamvegen på 2-4 m, med stammehøyde på minimum 3 m. 

Trær bør plasseres slik at de kan vedlikeholdes fra sykkelstamvegen.



Introduksjon

Sykkelstamvegstandard

Sykkelstamvegen planlegges med bredde  på minimum 4,5 m (0,25 m skuldre  med grusdekke og 4,0 m kjørebane 
med fast dekke) og skal for øvrig i utgangspunktet planlegges iht. 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.

Linjeføringen skal ivareta god sikt. Siktkrav i påkoplingspunkt/kryss er iht. kommunedelplanen satt til 6 x 50 
meter, og stoppsikt skal være 35-50 m avhengig av stigning (iht. høringsutgaven av håndbok 017, 2012).

Sykkelstamvegens normalprofil

Standarder
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Påkoblingspunkt

Det er viktig å få til gode løsninger i påkoblingspunkt. Sykkelstamvegen er planskilt fra annen trafikk. I påkoblingspunkt må 
det sikres sikt på 6 x 50 m. For øvrig er det laget prinsipper for utvidelse av sykkelvegbanen i påkoblingspunkter.

Påkoblingsområdene utformes slik at syklistene både på sykkelstamvegen og de ordinære sykkelvegene får signal om 
at de kommer til et kryss i god tid. Varslingen gis i form av bruk av farget dekke som skal være typisk for kryssene langs 
sykkelstamvegen. Dekket skal være med korning for best mulig friksjon og èn gjennomgående, klar farge.

Påkoblingspunktene gis enhetlige utforming for å være gjenkjennbare og mest mulig lesbare. De markeres i tillegg med 
vikepliktskilt og med oppmerking av kanalisering i sykkelbanen på sykkelstamvegen.  

Påkoblingspunktene utformes slik at de blir oversiktlige, og bruk av vegetasjon må ta hensyn til krav til sikt. God lyssetting 
trengs og vil være med på å framheve påkoblingspunktene i den mørke årstid.

Bildene viser bruk av polytendekke der veien krysser Bybanen, 
Inndalsveien i Bergen. Polyten gir god og klar farge, og det vises til gode 
erfaringer fra første byggetrinn ved Bybanen i Bergen.

Polyten legges oppå underbygning av blant annet asfalt som det øverste 
slitesjiktet.

Standard prinsipp for uniform utforming av påkoblingspunkt. Bruk av 
dekke i klar farge og lysmaster med markert utforming. 17
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Standard prinsipp for uniform utforming av påkoblingspunkt



formingsprinsipp i område A

Formingsprinsipp for sekvens 1

I Sørmarka er det naturlig vegetasjon og skog på begge sider 
av sykkelstamvegen. Det er sammenheng på tross av E39. 
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad ivaretas.

Sykler man sørover på sykkelstamvegen, får man her ridesti, 
turvei og friluftsområdet  på høyre side og E39 på venstre 
side.

Vegetasjonen danner en fin overgangssone til friområdet. 
Denne må opprettholdes. 

Vegetasjon bør være naturlig og skogspreget.

Formingsprinsippene på de påfølgende sider starter i nord ved Sørmarka og føres videre sørover mot 
Sandnes. Prinsippene viser sykkelstamvegens ulike rom med plassering av murer, vegetasjon, gjerder og 
forming av sideterreng.

Stedlige formingsprinsipper
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Øverst; Prinsippsnittene for Sørmarka viser  
intensjonen om at man her vil sykle gjennom 
grønne omgivelser. Eksisterende vegetasjon bør i 
størst mulig grad tas vare på, og der den fjernes bør 
den plantes tilbake.

Ny vegetasjon etableres slik at vegens frie rom 
ivaretas. Skråning mot ny ridesti opparbeides 
med naturlike busker og er med på å skape 
sammenheng på begge sider av sykkelstamvegen.

Nederst; Sykkelstamvegen går stedvis gjennom 
skjæring i Sørmarka. Etablering av ny vegetasjon 
med naturlik vegetasjon vil være med på gi et mykt 
og naturlig preg på strekningen.



Formingsprinsipp for sekvens 2 

Det er ønskelig å etablere randsoner med vegetasjon mellom 
sykkelstamvegen og landbruksaarealene med innslag av trær. 
Dette harmonerer med eksisterende trær og vegetasjon i 
randsonene i jordbruket, for eksempel langs veier, elver og  
eiendomsgrenser.

Det må i størst mulig grad unngås å fjerne vegetasjon der 
sykkelstamvegen ligger i grøntbeltet mellom E39 og jordene. 
Vegetasjon som likevel blir fjernet bør erstattes.

Det kan brukes relativt høye buskfelt mot E39.

Trær og annen vegetasjon skal ivaretas i størst mulig grad på 
sidearealet mot landbruksarealet.

Prinsippsnittet viser avgrensning med voll og høyt 
buskfelt for god skjerming mot veien i profil 2050. 

Prinsippsnittet viser sidearealet mot 
landbruksarealet med helning 1:8, og at det her er 
plantet eller beholdt eksisterende trær. Gjerdet står 
minimum 1,5 m fra sykkelstamvegen.
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Prinsippsnitt for næringslandskap

I rabatt på to meter til tekniske installasjoner etableres grønt felt med busker, da busker 
ikke får så dype røtter og egner seg over tekniske installasjoner. Gjerdet bør plasseres 
minimum 1,5 m fra sykkelstamvegen. 

Trær plantes i arealet mot E39.

Snittet er gjeldene for denne type landskap ved at det legges inn vegetasjon på begge 
sider, og det oppfordres til mest mulig bruk av vegetasjon i tillegg til den gjennomgående 
trerekken.

Ved eventuell tremtidig utvidelse av E39 etableres kjøresterkt rekkverk inn mot 
vegetasjonen.

Formingsprinsipp for sekvens 3,4 og 5 

Sykkelstamvegen går gjennom næringslandskap gjennom 
disse tre sekvensene. Det er et langt sammenhengende 
strekke av traseen som krever god utforming for ikke å bli 
grått og kjedelig.

Det bør her tilstrebes å få mest mulig vegetasjon både 
mot motorveg og mot butikker, lagerområder, kontorbygg, 
parkeringsplasser og tilsvarende. Langs sykkelstamvegens  
bør det derfor etableres sammenhengende rekker av trær.

Gjeldene for denne type landskap er det ønskelig med  
vegetasjon på begge sider, og det oppfordres til mest 
mulig bruk av vegetasjon i tillegg til den gjennomgående 
trerekken.

Utformingen må kunne tilpasses et eventuellt framtidig 
utvidelse av E39.
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I deler av næringsområdet er en smal, grønn 
vegetasjonsskjerm langs østsiden av motorvegen 
som forsvinner eller reduseres ved framføringen av 
sykkelstamvegen.

Denne bør erstattes, og eksisterende vegetasjon ivaretas 
der det er mulig. 

 

Prinsippsnitt for strekningenprinsippsnitt for strekningen.

Prinsippsnitt for næringslandskap

Øverst; snittet viser en et grønt belte i en bredde 
på 2 m som etableres mellom sykkelstamvegen og 
parkeingsplassen. 

Voll mot E39 beplantes. Det etableres gjerde mot 
parkeringsplass.

Ved Kvadrat blir det  loddrett betongmur mellom 
sykkelstamvegen og kjørevegen. Muren varierer i 
høyde fra en til tre meter. I dette snittet ligger muren 
nærme sykkelstamvegen. Det er et kort strekke det 
er så liten plass til vegetasjon. Den store murflaten 
i betong bør brytes opp. Dette kan gjøre med 
klatreplanter eller grafittikunst.

Klatreplanter kan etableres med bredde ned mot 
0,6 m. Vollen beplantes med busker og trær og 
eksisterende vegetasjon beholdes der det er mulig.

22



Formingsprinsipp for sekvens 6

Prinsippsnittet er hentet fra  boligfelt ved Somaveien 
(mellom Statoil og Elixia). Her går sykkelveien på 
boligsiden av E39.

Det må skapes tydelige barrierer da det i boligområder 
er mer sannsynlig at gående kan komme innpå 
sykkelstamvegen. 

Det er valgt mur med rekkverk mot sykkelveien, og 
plantefelt i skråningen ned mot de private tomtene.

Prinsippsnitt for strekningen for boligfelt ved 
Somaveien

Mur krever lite vedlikehold og vil variere i høyde 
gjennom strekningen.

Voll, eksisterende støyskjerm og vegetasjon      
reetableres. 
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Formingsprinsipp for sekvens 6

Ved boligområdet Smeaheia er det ønskelig med 
fysisk barriere mot eksisterende gang- og sykkelveg.

Det foreslås derfor bruk av mur med rekkverk og 
vegetasjonsfelt der terrenget er flatt.

Eksisterende gang-og sykkelfelt er her lagt inntil 
muren for å minimere krav til vedlikehold.

Prinsippsnitt for strekningen gjennom Smeaheia

Mur med gjerde og buskfelt er vist mot eksisterende 
gang- og sykkelvei i henholdsvis profil 8500 og 
8590.

Mot E39 beholdes mest mulig vegetasjon mot  E39 
ved hjelp av mur og skråning.
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     Utstyr &  konstruksjoner



Valg av formspråk, materialer og farger bør forankres i en stedlig betraktning og ha respekt for det eksisterende natur- 
og kulturlandskapets kvaliteter og karakter. Samtidig bør de være i samsvar med sykkelstamvegens identitet, og kunne 
framstå som både miljøriktige og moderne.

Det bør så langt mulig benyttes kortreiste og naturlige materialer i og langs sykkelstamveien. Ved bruk av betong kan 
denne bli lokalt produsert i samarbeid med lokale bedrifter.

Ved bruk av stein foretrekkes stedlige bergarter eller bergarter fra lokalområdet.

Alt av konstruksjoner og utstyr må ha høy motstandsdyktighet mot vandalisme, være av god kvalitet og tåle normalt 
renhold. Betongoverflater bør behandles med anti-taggmiddel.

Til venstre er tradisjonelt 
flettverksgjerde med overligger 
nederst. Øverst til venstre viser 
bildet muligheter for mønster eller 
dekor på flettverksgjerdet. 

Til høyre er et gjerde som vil 
oppleves luftig. 

Om valg av utstyr

Gjerder og rekkverk

Gjerder og  rekkverk bør ha en urban og forseggjort karakter i sekvens 3, 4 og 5. I og med at gjerdene blir minst 1,2 
m, vil det være naturlig at de holdes i en luftig utførelse for at ikke sykkelstamvegen skal oppleves innestengt. Med 
slanke, vertikale elementer, vil man kunne få en god transparant effekt. Det vil være mulig å gi et design som er 
tilpasset sykkelstamvegen, eksempelvis med en forming av de horisontale elementene i gjerdet. 

I de mer landlige områdene i sekvens 1, 2 og 6 anbefales flettverksgjerde med overligger. I disse områdene der det 
etableres vegetasjon, og  vegetasjon får spille hovedrollen, vil gjerdet komme i bakgrunnen. Der gjerdet får en synlig 
plassering, bør det vurderes å bruke et gjerde av mer forseggjort karakter.  Eksempelvis kan flettverksgjerdet få 
et mønster eller design slik det er vist på bildet under. Ved boligområder kan valg av gjerde tilpasses boligstrøkets 
karakter.

I områder der det vil være aktuelt å støyskjerme, kan det vurderes om gjerde eller rekkverk skal utformes som 
støyskjerm. 

På broer bør rekkverkene være brøytetette.  Rekkverket gjøres brøytetett ved at avstand mellom sprosser reduseres til 
ca halvparten av det normale. På broer kreves kjøresterkt rekkverk.

Bildet til høyre fra sjølinjen i Bergen er 
tatt med for å vise muligheten for  å lage 
gjerder som er mer utradisjonelle og kan 
gis en lokal tilpasning. 
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Belysning

Valg av belysningsløsninger vil være viktig for den visuelle framtoningen. Gjennomgående belysningskonsepter vil være 
identitetskapende. Det bør derfor være et gjennomgående konsept med effektbelysning på ulike steder, og armaturene bør 
være ens langs hele sykkelstamvegen.

Armaturene bør være særegne og kan ha to lyspunkter. Det øverste lyspunktet vil da ha en svakere grunnbelysning, gjerne 
i farget lys slik bildet viser med grønne lyspunkt øverst. Armaturene vil fungere som vertikale gjentatte elementer og 
bidra til å vise veg. I mørke og grå timer vil de øverste lyspunktene skape en lang, sammenhengende kjede av lyspunkt 
langs hele sykkelstamvegen. Dette vil være med på å gjøre sykkelstamvegen gjennkjennbar, og skape en visuell tydelig 
framtoning både for syklister og for omgivelsene. Armaturene vil synes godt på avstand. De nederste lyspunktene vil gi god 
grunnbelysning for syklistene på sykkelstamvegen.

Som miljøtiltak bør det brukes et system som gjør det mulig å redusere energimengden med sensorer. Slike 
styringssystemer kan brukes sammen med LED belysning. Lysets intensitet kan styres  slik at det vil være mulig å holde en 
dempet grunnbelysning utenom de travleste tidene på døgnet.

Lyspunkt kan stilles inn slik at syklisten ikke opplever forstyrrende variasjon når intensiteten på beslysningen øker. Intensitet  
og variasjonen på belysningen må heller ikke være til sjenanse for sine omgivelser ved eksempelvis boligområder.

Effektbelysning

Effektbelysning er et enkelt virkemiddel, som med fordel kan brukes langs 
sykkelstamvegen og i kulverter.

Effektbelysning kan gi en ytterligere dimensjon til kunstskapende elementer 
eksempelvis i kryssområder, ved broer eller annet langs strekningnen som er verdt 
å fremheve.

For å unngå at kulverter blir mørke dødpunkter langs sykkelstamvegen 
kan belysning her brukes til å gi intressante opplevelser langs strekningen.  
Eksempelvis kan bruk av farget belysning gi en “energiboost” ved passering. 
Belysningsløsningen tilpasses at syklistene sykler gjennom her på noen sekunder 
og vil oppleve den i fart.

Til høyre viser bildet eksempel på særegent armatur med to lyspunkt og 
farget toppbelysning.

Bildene under viser mulighetene innenfor effektbelysning av kulverter, 
som helfargede rom.

Lengst til høyre er det vist belysning i tilknytning til rekkverk i undergang.
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Murer

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

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

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

Murer tilpasses eksisterende situajon med blant annet materialvalg i næringsområder. Murer kan få inngå i 
kunstskapende element  om de utføres i betong med dekorasjon med grafittikunst. Andre steder vil det være mer naturlig 
at mur lages av naturstein. 

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

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

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

Skissen  under viser prinsipp for tilpasning av støyskjerm 
til naturlig terreng og voller. Eksisterende voller har i dag 
skjermende effekt og bør ivaretas og “fortsettes” over til 
støyskjerm.

Til venstre;

Prinsippet viser 
støttemur med helning 
10; 1 ved beliggenhet  
nært og parallellt med 
sykkelstamvegen.

Til venstre;

Referansebilde for vakker 
naturstensmur. 

Støyskjerming

Lange strekninger av sykkelstamvegen ligger langs trafikkerte kjøreveger der det er behov for støyskjerming av 
boligområder. Denne støyskjermingen vil i stedvis komme syklistene langs sykkelstamvegen tilgode.

Generelt bør det brukes en støysjerm som er støyabsorberende. Langs sykkelstamvegen kan støyskjermen være i 
kombinasjon med beplantning for å opprettholde det grønne preget i boligstrøk og landlige omgivelser, og for å få et 
grønnere preg i næringsområdene. Spesielt bør beplantning brukes der støyskjermen er høy. Grønne murer kan også være 
et godt alternativ.

Glass og lignende harde flater absorberer ikke støy. Det bør derfor unngås i støyskjerm der en har støyutsatt bebyggelse på 
motsatt side.
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Til høyre eksempler 
på grønne murer som 
støyskjermer. 



Kulverter

Kulverter bør ha romslig bredde og høyde slik at lysforholdene blir optimale og sjaktvirkning unngås. Størrelsene er fastsatt 
til: 3100h x 5000b, med helning på 10:1.

Vegen bør ha en linjeføring som ivaretar god sikt gjennom kulverten. Vingemurer bør unngås.

Kulvertene får gjennomgående utforming med portal. Det bør være lik utforming på begge sider av kulverten.

Kulvertene skal være godt opplyste for å gi en god trygghetsopplevelse, og kan med fordel ha en spesiell belysning. Dette er 
beskrevet under belysning.
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Broer

Det er flere broer i prosjektet. Broene utgjør en viktig del av vegen og skal ha god stedstilpasning både i landlige omgivelser 
og i mer urbane områder.

Det skal legges vekt på hvordan broene vil fremstå visuelt, både for de som sykler på sykkelstamvegen og der broene blir 
synlig fra andre veier og områder rundt. 

Anleggene må harmoniseres i forhold til hverandre og omgivelsene rundt når det gjelder utformingen av landkar, søyler og 
rekkverk. Kassen på broen skal ha en avrundet form og det skal benyttes runde eller avrundet brosøyler.

Rekkverk og brorekkverk bør ha et harmonerende formspråk.

Terrenget rundt landkaret og arealet under broene bør bearbeides for å forankre konstruksjonen til terrenget og skape 
gode overganger til tilstøtende terreng. 

Noen av broene har ramper som bør integreres i landskapet og tilpasses til konstruksjonen slik at de inngår i  
brokonstruksjonen på en helhetlig måte.

Skråningen under broen bør ha samme helning som tilgrensende terreng. Skråningen bør avgrenses med en presis 
overgang mot sideterrenget. 

Broen som krysser E39 ved Ikea er en bro som er verdt å poengtere framfor de andre. Dette kan gjøres med enkle, 
merkbare grep, slik at broen blir profilert for trafikantene. Det kan være naturlig å gi et unikt design på rekkverk og ved 
eksempelvis lyssetting. Dette er beskrevet som del av kunstskapende elementer under “Sykkelkunst”.



Det anbefales gjenntatte kunstskapende elementer langs sykkelstamvegen.
Det kan være naturlig at kunstkapende elementer legges til kryssområdene eller i tilknytning til alle påkoblingspunkt til 
sykkelstamvegen. Disse er pekt på i kaptittelet om landskap. 

Kunstskapende elementer vil hjelpe til å gjøre sykkelstamvegen tydelig for sine omgivelser, og samtidig bli gjennkjennelige 
delmål på veien for syklistene.  

Flere steder med unik design eller kunstuttrykk  vil samlet langs traseen kunne oppleves som “perler på en snor”. 

Det oppfordres til å gi ulike steder ulike kunstuttrykk, men innen det felles temaet “sykkelkunst”. Det er mulighet for 
sykkelkunst innenfor mange uttrykksmåter. Bildene viser mulighetene for å lage en unik design med lysmaster, rekkverk 
og farger på broer, skulptur og grafittikunst.

Effektbelysning er et enkelt virkemiddel for å gi en ytterligere dimensjon til kunst og design.

Det må tas hensyn til sikkerhetssone og å opprettholde sikt ved plassering av installasjoner og belysning av disse. 

Under til høyre er eksempel på en 
lyssøyle, og til venstre eksempel på 
skulptural lysmast.

Under er gangbro der rekkverk sammen med belysning skaper et moderne 
uttrykk tilpasset et naturlikt landskap.

Sykkelkunst - kunstskapende elementer
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Under er gangbro fra Barcode, Oslo, der 
hele broen har et unikt design

Eksempler på utforming av rekkverk som gjør broene spesielle.  Øverst er gangbro i India



Eksempel på grafittikunst med sykkel som tema. 
Utrykksformen er moderne og gir et morsomt og “lett” 
uttrykk. 

Skulpturell sykkelkunst

Under er bilde fra grafittikunst langs 
bybanen i annleggsperioden april 
2013.

31



Skilt og veimerking

Skilt plasseres lett synlig med 1,5 m avstand til asfaltkant, og plasseres sammen med belysning der det er mulig. 
Skiltstørrelsen anbefales å være i størrelse LS.

På samme måte som på kjøreveg skal det på sykkelstamvegen markeres midtstripe som gul varsellinje og sidestripe med 
hvit linje. Det må påses at det benyttes en type maling som ikke blir glatt.

Kanter og kummer

Bruk av kanter kvalitetssikres av vegseksjonen.

Kummer skal plasseres i grøft eller på areal mellom E39 og sykkelstamvegen. Det skal ikke plasseres kummer i trasèen.

Målestasjon på bildet til venstre står i 
Oslo Kommune og bildet til høyre er 
fra Landskrona i Sverige.

Informasjonstavler

Ved påkoblingspunkt mellom sykkelstamvegen og ordinær sykkelveg bør det settes opp informasjonstavler som orienterer 
om sykkelstamvegen. 

Informasjonstavler bør i utforming og materialbruk tilpasses det overordnede designkonsept. Dersom det skal monteres 
informasjonstavler nær andre konstruksjoner skal det vurderes om tavlen kan bygges som en del av eller i sammenheng 
med denne. 

Tellepunkt

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

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

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

Veiledning Vegen i landskapet Håndbok 010 Statens vegvesen 

Andre relevante håndbøker og normaler Statens vegvesen

Nasjonalt referansesystem for landskap NIJOS-rapport 10/2005

Formingsveileder Lillehammer nord - Otta, E6 Biri - Otta Statens vegvesen

Formningsveileder Rv 35 Eggemoen - Olum Statens vegvesen

Wells, Matthew; 30 Brigdes

Senter for byøkologi

www.googlemaps.com

http://www.visitnorway.com

www.coulorbox.dk.

www.statensvegvesen.no

http://osn.imaker.no/cgi-bin/osn/imaker?id=6609&visdybde=1&aktiv=6609

www.nrk.no
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Trygt fram sammen

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

vegvesen.no


