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Sammendrag: 
Rapporten vurderer traseen som det nå utarbeides reguleringsplan for. De deler av reguleringsplanen som ikke 
omtales ligger minimum 11,0 meter fra hvitlinje langs E39 og minimum 8,0 meter fra vegkant. Dagens vegskulder har 
en varierende bredde mellom 1,5 og 3,0 meter. For å være sikre på at det er nok areal til et ekstra felt på motorvegen 
har en tatt utgangspunkt i dagens hvitlinje på motorvegen. 

Rapporten omtaler ikke konstruksjoner eller arealer som ikke er en del av reguleringsplanen for Sykkelstamvegen. 
Det kan av den grunn være flere konfliktpunkter langs motorvegen ved en ev. utvidelse av motorvegen enn det som 
blir skissert i denne rapporten. 

Det er 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 kan en med fordel justere 
Sykkelstamvegen for å gi den en optimal avstand til motorvegen. 
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Sykkelstamvegen – E39 
Detaljreguleringsplan – Sørmarka – Smeaheia.  
 
Avgrensning 
 
Det utarbeides detaljregulering for Sykkelstamvegen mellom Sørmarka i Stavanger kommune til 
Smeaheia i Sandnes kommune. I Stavanger er Sykkelstamvegen foreslått lagt på vestsiden av E39 fra 
ca. kommunegrensen med Sandnes i sør og til Sørmarka i nord. For Sandnes kommunen vil 
Sykkelstamvegen ligge på østsiden av E39 fra ca. Ikea i nord til Smeheiea i sør. Denne analysen har 
fokusert på de konsekvenser Sykkelstamvegen vil gi for en ev. fremtidig utvidelse av E39. I tillegg til 
å vurdere den foreslåtte plasseringen av Sykkelstamvegen, inkl. nye konstruksjoner, har en vurdert 
dagens bruer og brupilarer som krysser E39. 
Rapporten belyser bare konfliktpunkter langs traseen som det nå utarbeides detaljregulering for. De 
deler av reguleringsplanen som ikke omtales her, ligger min. 11 meter fra hvitstripen langs E39, og 8 
meter fra vegskulder. Kantlinjen for E39 varierer noe i bredde langs hele traseen og vil kunne gi 
mindre avvik i oppgitte måltall. I byggeplanfasen kan bør kantlinjen for kjørevegen innmåles. For å 
minimere avvikene er det hovedsakelig tatt utgangspunkt i hvitstripen langs vegen. Dette gir et mer 
konstant utgangspunkt for målsettingen. 
 
Grunnlaget for denne analysen har vært geometriplanen for Sykkelstamvegen utarbeidet av 
Multiconsult, grunnkart gitt av kommunene, enkelte innmålinger som er blitt utført, 
konstruksjonstegninger av nye og eksisterende broer, samt ortofoto med høy oppløsning.  

 
Prinsippsnittet ovenfor viser plassering av Sykkelstamvegen i forhold til E39 og dagens situasjon med 
firefelts kjøreveg. For å få plass til et ekstra kjørefelt på E39 med vegklasse S9, vegbredde 3,5 meter, 
er det satt en avstand på 8,0 meter fra skulderkant E39 til skulderkant Sykkelstamveg. Avstanden på 
8,0 meter er en videreføring av krav fastlagt i Sykkelstamvegens kommunedelplan. Hensynet til støy 
og støv er også en del av vurderingene som ble gjort i arbeidet med kommunededelplanen. 
Hvitstripen ligger mellom kjørebane og skulder. Det er i prinsippet 11,0 meter mellom hvitstripen og 
skulderkant Sykkelstamveg. 
 
Ved en ev. vegutvidelse vil det være 4,5 meter mellom skulderkanten av motorvegen til skulderkant 
Sykkelstamveg. Her vil en kunne etablere skjerming av Sykkelstamvegen med voll, støyskjerming 
eller en kombinasjon av disse. Avbøtende tiltak langs Sykkelstamvegen må vurderes i forbindelse med 
en ev. utvidelse av E39. 
Denne analysen må ses i sammenheng med tegninger utarbeidet for Sykkelstamvegens 
reguleringsplan.  
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Oversiktskart: Alle konfliktpunkter omtalt i denne rapporten er markert med rød sirkel. 
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1. Granneskrysset	–	Diagonalen	–	Bro	ved	Nesbuveien	

 
Den nye broen for sykkelstamvegen over diagonalen er dimensjonert for å kunne benyttes som en 
fremtidig bilbro. Broen er av den grunn bredere og dimensjonert for tyngre laster enn det 
Sykkelstamvegen har behov for. Anleggstiden vil ikke påvirkes nevneverdig av dette, men det vil gi 
noe økte kostnader. Ved en utvidelse av E39 vil det bli behov for en ny bro for sykkelstamvegen 
parallelt med kjørebroen. Påkoblingspunktet er trukket lengre sør for å kunne gi tilfredsstillende sikt 
ved en ny Sykkelstamvegbro over Diagonalen. 
Sykkelstamvegens Y-bro, som går opp til påkoblingspunktet, blir ikke berørt ved en utvidelse. 
Reguleringsplanforslaget regulerer tilgrensende arealer til formålet Annen veggrunn. Dette for å unngå 
at en må gjennom en ny reguleringsprosess ved en ev. utvidelse av E39 i dette området. 

 

 
Ved en utvidelse av av- og påkjøringsrampene til E39 kan den nye broen beholdes som foreslått. En 
forutsetning for dette er at den bygges med dype nok landkar. Dette må vurderes i prosjekteringsfasen.  

E39 

E39 

Ridesenter 

Madlaveien 

Nesbuveien 
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2. Asser	Jåttens	vei	
Under dagens vegbro er avstand mellom hvitstripen til E39 og Sykkelstamvegen ca 8,8 m. Ved en 
vegutvidelse vil ca. 70 meter av Sykkelstamvegen ligge nærmere E39 enn 4,5 meter (stiplet areal 
under). På det smaleste vil avstanden være 2,4 meter.  Det må iverksette tiltak for å skjerme 
sykkelstamvegen. Ev. må Sykkelstamvegen bygges om. En motorvegutvidelse med en konsekvent 
bredde på vegskulderen på 3,0 meter gir konflikt med bropilarene. og Asser Jåttens vei må endres. Det 
er da mulig å bygge om Sykkelstamvegen og gi den en tilfredsstillende avstand til motorvegen. 
  

 
 

 

 

 
Snitt ovenfor viser en alternativ løsning med smalere vegskulder og rekkverk forbi bropilar. 

E39 
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3. Sandgadå	
Under dagens vegbro er avstand mellom hvitstripe til E39 og Sykkelstamvegen 7,8m. Ved en 
motorvegutvidelse vil ca. 150 meter av Sykkelstamvegen ligge nærmere E39 enn 4,5 meter (stiplet 
areal under). På det smaleste vil avstanden være 1,5 meter. Det må iverksette tiltak for å skjerme 
sykkelstamvegen. Ev. må Sykkelstamvegen bygges om. En motorvegutvidelse med en konsekvent 
bredde på vegskulderen på 3,0 meter gir konflikt med bropilarene og bru Sandgadå må endres. Det er 
da mulig å bygge om Sykkelstamvegen og gi den en tilfredsstillende avstand til motorvegen. 
  

 

 
 

 

 
Snitt ovenfor viser en alternativ løsning med smalere vegskulder og rekkverk forbi bropilar. 

E39 



 

6  
 

4. Forus	–	Ikea	og	Bertel	O.	Steen	Rogaland	
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 motorvegutvidelse med en konsekvent bredde på vegskulderen på 3,0 meter gir konflikt med 
bropilarene på begge sider av E39, og broen må bygges om.  
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Østsiden av E39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Østsiden av E39 – med ekstra kjørefelt.  
Redusert bredde på vegskulder. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vestsiden av E39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestsiden av E39 – med ekstra kjørefelt.  
Redusert bredde på vegskulder.  
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5. Løwenstrasse	
 
Tverrsnittet er smalt grunnet påkjøringsrampen til E39. Avstanden mellom hvitlinjen til E39 og 
Sykkelstamvegen er ca. 6 meter. Ca. 100 meter av Sykkelstamvegen ligger nærmere E39 enn 8 meter 
både før og etter en ev. utvidelse av E39 (se snitt under). Ved en utvidelse av E39, med vegskulder på 
3,0 meter, vil en måtte rive/flytte Løwenstrassebroen og Sykkelstamvegen.   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E39 



 

9  
 

6. Kvadrat/Stavangerveien	
Avstanden mellom hvitlinjen til E39 og Sykkelstamvegen er på ca.8,6 meter. Ved en utvidelse av E39, 
med en konsekvent bredde på vegskulder på 3,0 meter, vil en måtte rive/flytte vegbroen. Ca.140 meter 
(stiplet område) av Sykkelstamvegen blir liggende så nær E39 at den bør bygges om. Dette kan gjøres 
samtidig som en bygger ny vegbro.

 
 

 

 

 
Eksempelet ovenfor viser en alternativ løsning med videreføring av en 1,7 meter skulder som i dag, i stedet for 
en optimal situasjon med bredde på 3,0 meter. Broen og Sykkelstamvegen påvirkes ikke. 

E39 
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7. Somaveien	
Avstanden mellom hvitlinjen til E39 og Sykkelstamvegen er på ca.8,6 meter. Ved en utvidelse av E39, 
med en konsekvent bredde på vegskulder på 3,0 meter, vil en måtte rive/flytte vegbroen. Ca. 90 meter 
av Sykkelstamvegen blir liggende så nær E39 at den bør bygges om. Dette kan gjøres samtidig som en 
bygger ny vegbro. 

 
 

 

 

 
Eksempelet ovenfor viser en alternativ løsning med videreføring av en 1,5 meter skulder som i dag, i stedet for 
en optimal situasjon med bredde på 3,0 meter. Broen og Sykkelstamvegen påvirkes ikke. 

E39 
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8. Konklusjon/oppsummering	
 
Rapporten viser syv punkter langs den foreslåtte traseen for Sykkelstamvegen som vil kunne komme i 
konflikt med en ev. utvidelse av motorvegen. For seks av punktene er det eksisterende vegbroer over 
motorvegen som skaper konflikt. Tverrsnittet mellom bropilarene under broene er for smalt til å 
inneha et ekstra kjørefelt med bredde 3,5 meter og vegskulder på 3,0 meter. Alternativet til å rive 
broene er å redusere bredden på vegskulderen og etablere kjøresterkt rekkverk der en passerer 
pilarene.  
 
Ny Sykkelstamvegbro på Forus har en utforming som påvirker plasseringen av bropilarene. Broens 
kurvatur legger begrensninger på spennet mellom søylene. Ved en ev. utvidelse av motorvegen må en 
redusere bredden på vegskulderen og etablere kjøresterkt rekkverk der en passer bropilarene på hver 
side av motorvegen. Alternativt må sykkelbroen bygges om. 
 
Ved Løwenstrasse er tverrsnittet smalere grunnet dagens påkjøringsrampe til motorvegen. Her vil en 
ikke kunne etablere et ekstra kjørefelt på motorvegen uten å flytte bropilar eller bygge ny vegbro. 
 
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 justere Sykkelstamvegen i disse 
områdene for å gi større avstand til motorvegen. 
 
Ved en utvidelse av motorvegen må det vurderes behov for å etablere 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. 
 
Rapporten omtaler ikke konstruksjoner eller arealer som ikke er en del av reguleringsplanen for 
Sykkelstamvegen. Det kan av den grunn være flere konfliktpunkter langs motorvegen ved en ev. 
utvidelse av motorvegen enn det som blir skissert i denne rapporten. 
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