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Forord 

Statens vegvesen Region vest har startet planlegging av en sammenhengende sykkelstamveg 

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

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

foreslås forbeholdt syklister. 

 

En slik løsning er ikke nevnt i gjeldende håndbok 017. Det ble derfor søkt om fravik den 5.7.2013. 

Seksjon for planlegging og grunnerverv i Vegdirektoratet behandler søknaden og har bedt om en 

vurdering av tilbudet for gående på strekningen før de sluttbehandler søknaden om fravik. 

Planseksjonen har derfor utarbeidet en analyse av forholdene for de gående langs hele 

strekningen, og konsekvenser en etablering av sykkelstamvegen vil føre med seg. 

 

Definisjon av konsekvensanalyse i håndbok 140 «Konsekvensanalyser», s. 10: 

«En konsekvensanalyse er en analyse av sammenhengen mellom årsak og virkning, der tiltaket 

som skal analyseres er definert som årsak. Virkning og konsekvens er brukt synonymt i denne 

håndboka.» 

 

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

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

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

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

fremkommelighetsproblemer i morgen- og ettermiddagsrushet.  

 

Både gjeldende NTP og neste periodes NTP har klare mål om økt sykkelandel. Det er også et mål 

om at all vekst i persontrafikken skal skje ved økt bruk av kollektive reisemidler og sykkel. For å 

imøtekomme målsettingen må vi gjøre ulike grep i regionene.  

 

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

skal i hovedsak forbinde boligområder i Stavanger og Sandnes med arbeidsplasskonsentrasjonene 

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

tilfredsstillende helhetlig og sammenhengende tilbud i dag. 

Mål og målgruppe 

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

hovedfokus på strekningen mellom Stavanger, arbeidsplassområdet Forus/Lura og 

Sandnes. 

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

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

transportsyklistene et egnet tilbud. 

Målgruppe: Reisende mellom Stavanger, Forus/Lura og Sandnes som i dag bruker personbil. Det 

er mange arbeidsreiser i denne korridoren, og sykkelstamveien vil være et tilbud som 

kan bidra til å få bilister til å bli syklister, også på andre typer reiser og til andre 

målpunkter. 

Standard for Sykkelstamveg 

Sykkelstamvegen er utformet som en høystandard og sammenhengende sykkelveg, forbeholdt 

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

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

 

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

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

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

 

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

eller med rabatter og beplantning.  
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Utforming av påkoblingspunktene 

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

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

sykkelstamvegen er forbeholdt syklister.   

 

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

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

av fysiske hindringer vurderes.  

 

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

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

2. Statlige føringer 

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

gang- og sykkel tiltak. 

Nasjonal transportplan 2014-2023 

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

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

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

fremkommeligheten for syklister 

- Øke sikkerheten og fremkommeligheten for fotgjengere langs vegnettet og i 

knutepunkt.(S.140). 

 

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

planperioden ved å: 

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

- Etablere sammenhengende sykkelvegnett i byområder, med statlige bidrag gjennom 

helhetlige bymiljøavtaler, bypakker og Belønningsordningen 

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

- Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for syklister, inkludert tilrettelegging for 

sykling på eksisterende trafikkareal (S.153). 

 

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

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

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

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

etableres en kultur der sykling blir et naturlig transportvalg for flere enn i dag (S.153). 
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På strekninger med stor potensial for sykling vil Statens vegvesen planlegge for 

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

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

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

effektiv sykkelvegnett (S.154). 

 

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

 

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

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

 

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

transportmidlene er derfor viktige ledd i reisekjeden. (S.156) 

Nasjonal gåstrategi, Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet, Statens 

vegvesens rapporter Nr. 87: 

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

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

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

 

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

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

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

 

Med målpunkter menes her publikumsrettede bygninger og anlegg, skoler og 

undervisningsinstitusjoner, arbeidsplasser, kulturinstitusjoner og andre velferdsarenaer som torg, 

parker, løkker og lekeområder (S.69). 

 

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

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

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

trafikanter. (S.90) 

 

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

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

andre hensyn. (S.90) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

har andre formål enn pendling (kun 11 %) og gående har en mye lavere fart enn «transport-

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

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

konflikter mellom hurtige syklister og sakte gående.  

 

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

gående har i de områdene som er tjent av sykkelstamvegen. Det skal identifiseres hovedmål-

punkter langs ruten, og hvilke tilbud gående har i dag. Det legges spesielt fokus på krysnings-

punkter og mulige konfliktpunkter, og det skal også vurderes hvilke konsekvenser etablering av 

sykkelstamvegen vil ha for dagens gangtilbud. 
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4. Planområde 

Planområdet for Sykkelstamvegen ligger 

i Sandnes og Stavanger kommuner. 

Området ligger hovedsaklig langs 

motorvegen E39 mellom Madlaveien / 

rv. 509 i Stavanger, til Oalsgata / 

Sandnesveien i Sandnes. 

Planområdet deles inn i følgende 

delområder: 

1. Madlaveien – Schancheholkrysset. 

2. Schancheholkrysset – 

Auglendshøyden 

3. Auglendshøyden – Granneskrysset 

4. Granneskrysset – Solasplitten 

5. Solasplitten – Kvadrat kjøpesenter 

6. Kvadrat kjøpesenter – Somaveien 

7. Somaveien - Stangelandskrysset. 

Hovedbruk av arealene i dag i 

delområdene: 

1. Friområde 

2. Boligområde, friluft/idrett 

3. Friområde 

4.  Jordbruk 

5. Næring 

6. Bolig, næring 

7. Bolig  

Delområde 1 ble regulert som en del av 

Ryfast-prosjektet. Foreliggende 

reguleringsplan omfatter delområdene 

3, 4, 5 og 6 samt den nordlige delen av 

delområde 7. Delområde 2 og den 

sørlige delen av delområde 7 reguleres 

på et senere tidspunkt. 

Delområdene 1 og 2 er ikke del av 

reguleringsplanforslaget og omtales 

derfor ikke i denne konsekvensanalysen. 

Figur 1: oversiktskart 
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5. Beskrivelse og virkninger av planforslaget 

Delområde 3 Sørmarka (Auglendshøyden – Granneskrysset) 

Dagens gang- og sykkelvegnett: 

Sørmarka friområde er et viktig rekreasjonsområde med 

et nett av turveger og -stier. Sørmarka friområde har en 

stor bruks- og oppholdsintensitet og brukes til friluftsliv 

av et større omland. 

  

Viktige målpunkter for myke trafikanter i område er: 

- Universitetsområdet som ligger mot nordøst 

- Ridesenteret ved Granneskrysset  

- Boligområdet på Hinna 

 

Målpunktene er lett tilgjengelig for myke trafikanter 

gjennom det eksisterende gang- og sykkelvegnettet: 

- Sørmarkruta fra nord til sør, en asfaltert gang- og 

sykkelveg med god standard og belysning, 

parallelt med E39.  

- Hinnaruta fra øst til vest, en gang- og sykkelveg 

langs Madlavegen, med undergang under E39. 

 

Dagens gang- og sykkelvegnett har en høy opplevelsesverdi for turgåere og tilbyr god 

tilgjengelighet for gående til alle målpunkter i området. 

 

Planforslaget: 

Sykkelstamvegen kommer til å ligge mellom Sørmarkruta og motorvegen og går i bru over 

Hinnaruta og ridesenteret. Sykkelstamvegen følger motorvegens vertikalkurvatur mens 

Sørmarkruta følger det naturlige terrenget. En ridesti og terrenget vil være naturlige barrierer 

mellom de to vegene. 

 

I dette delområdet er det to påkoblinger fra det eksisterende gang- og sykkelvegnettet til 

Sykkelstamvegen:  

- Ved universitetsområdet (UiS) i nord 

- Gjennom en brukonstruksjon ved ridesenteret/ Granneskrysset i sør  

 

Bilde 2: Sørmarkruta fra sør/ Madlaveien  

Bilde 1: Sørmarkruta fra nord 
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Figur 2: kartutsnitt delområde 3  

Konsekvens av planforslaget for dagens gang- og sykkelvegnett: 

Sørmarka og sykkelstamvegen går omtrent parallelt. Sykkelstamvegen vil avlaste gang- og 

sykkelvegen for hurtigsyklister. Et atskilt tilbud for trafikanter med forskjellig hastighet reduserer 

konfliktnivået og øker trafikksikkerheten. 

 

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

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

trafikanter. Den ligger også nærmere naturlige målpunkter, slik som UiS og ridesenteret. 

- Avstand mellom påkoblingene er stor i forhold til vanlig gangavstand (1 140 m). Derfor er 

det lite aktuelt for gående å bruke Sykkelstamvegen som snarvei.  

 

Konsekvensen for eksisterende tilbud for gående vurderes som positivt.   
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Delområde 4 Grannes - Solasplitten 

Dagens gang- og sykkelvegnett: 

Området er et jordbruksområde uten særlige målpunkter 

for gående, derfor er antallet gående lavt. Sykkeltrafikken 

er gjennomkjørende fra boligområder i Sola til ridesenteret 

og Sørmarka friområde, eller fra boligområdene i Stavanger 

til Forus næringspark. 

 

Dagens gang- og sykkelvegnett, langs Nesbuvegen og i 

kommunegrensen mellom Stavanger og Sola, er utbygd 

med planskilt kryssing av vegen (undergang), og vurderes å 

være trafikksikker. Myke trafikanter må krysse Madlaveien ved 

ridesenteret i plan, men det er ikke registrert ulykker her.  

 

 

Figur 3: kartutsnitt delområde 4 

 

Bilde 3: G/S- veg langs Nesbuveien 
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Planforslaget:  

Sykkelstamvegen knytter sammen målpunkter som ligger utenfor delområde 4, og er derfor 

uavhengig av eksisterende gang- og sykkelvegnett. Sykkelstamvegen følger motorvegens trasé 

parallelt og motorvegens vertikalkurvatur. 

 

I dette delområdet finnes det to påkoblinger som er lagt på krysningspunkter med hovedgang- og 

sykkelruter:  

- Ved gang- og sykkelveg mot Jåttå, bru over motorvegen 

- Ved Solasplitten/ Forus nord 

 

Konsekvens av planforslaget for dagens gang- og sykkelvegnett: 

På grunn av en forventet økning i antall syklister, vil flere sykler på dagens gang- og sykkelveger. 

Noen av disse vil bruke eksisterende gang- og sykkelvegnett for å komme fram til Sykkelstam-

vegen. Konfliktnivået vurderes ikke å være særlig høyt grunnet lavt antall gående. 

 

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

- Området er ikke attraktivt for gående (landbruksområde uten særlig boligbebyggelse, uten 

målpunkter) 

- Avstand mellom påkoblingene er stor (1 080 m) i forhold til maksimal gangavstand. 

Sykkelstamvegen vil ikke oppfattes som snarvei. 

 

Det vurderes at etablering av sykkelstamvegen ikke vil ha noe betydning for dagens tilbud for 

gående.  

Delområde 5 Forus/ Lura 

Dagens gang- og sykkelvegnett: 

Forus Næringspark er en av de største næringsparkene i Norge med omtrent 40 000 ansatte i dag, 

og stor forventet vekst i årene fremover. Næringsområdet ligger både øst og vest for E39. 

Området har dårlig kollektivdekning og er stort sett bilbasert. Dette er derfor et av de viktigste 

målpunktene for sykkelstamvegen.  

Bilder 4,5 og 6: G/S-veg langs Lagervegen, på Forus, og langs Forussletta 



Sykkelstamveg Stavanger – Forus/ Lura – Sandnes, delstrekning Sørmarka – Smeaheia 

Konsekvensanalyse av forholdene for gående  

 

24. oktober 2013  side 13 

 

Et annet målpunktet i området er Godeset boligfelt, som ligger øst for E39 og nord for 

næringsparken. Dette boligfeltet har et godt etablert gang- og sykkelvegnett, og det fins flere 

mulige traseer mellom boligområdet og arbeids- og handelsområder. Det er flere bruer og 

underganger som sikre myke trafikanter kryssing av motorveien. 

 

I selve næringsparken er det etablert et tett nett med fylkes- og lokalveier. Ikke alle disse har eget 

tilbud for myke trafikanter, men det fins flere adskilte gang- og sykkelveier som dekker gåendes 

behov. De fleste gangturer her er enten til og fra kollektivtilbudet, eller mellom virksomhetene i 

næringsparken. Disse turene kommer ikke 

i konflikt med sykkelstamvegen som 

ligger tettere inntil motorveien.   

 

Kollektivtrasen og bussholdeplassene 

ligger sentralt i næringsparken, og er 

tilgjengelige gjennom det lokale gang- og 

sykkelvegnettet. I 2013 ble det åpnet en 

egen kollektivbru med adskilt gang- og 

sykkelveg i kommunegrensen mellom 

Stavanger og Sandnes kommune. Dette 

gir bussene og myke trafikanter et nytt 

tilbud på tvers av motorveien, og lenker 

Forus øst med Forus vest. 

Sykkelstamvegen skal få en påkobling til 

kollektivbruen, men ligger separat.  

 

Planforslaget: 

Fra Solasplitten til Forusbeen ligger 

Sykkelstamvegen parallelt med 

motorvegen (vest). Derfra svinger 

Sykkelstamvegen under Forusbeen i en ny 

undergang, med separat gang- og 

sykkelveg. Undergangen er 9 m bred. 

Videre sørover følger Sykkelstamvegen 

påkjøringsrampen til motorveien og 

krysser motorvegen i en bru mot øst, rett 

sør for kommunegrensen med Sandnes. 

På resten av strekningen ligger 

Sykkelstamvegen på østsiden av 

motorvegen. 

 

Figur 4: kartutsnitt påkoblinger i delområde 5 

 

Refsnesvegen 

Forusbeen 



Sykkelstamveg Stavanger – Forus/ Lura – Sandnes, delstrekning Sørmarka – Smeaheia 

Konsekvensanalyse av forholdene for gående  

 

side 14  24. oktober 2013 

Forusområdet er et hovedmålpunkt for Sykkelstamvegen, og dette forklarer hvorfor 

konsentrasjonen av påkoblingspunkter øker her, da spesielt:  

- Ved Refsnesvegen, gangbru over motorvegen 

- Ved undergang under motorvegen mot boligområdet Godeset 

- Ved undergang under Forusbeen 

- To påkoblinger ved den nye kollektivbrua 

- Nord- og sør ved Løwenstrasse 

 

Nærheten til motorvegen samt utforming av anlegget gjør at sykkelstamvegen ikke vil bli et 

attraktivt tilbud for gående her. Det er kun den nye sykkelbruen over motorvegen ved IKEA hvor 

sykkelstamvegen vil kunne bli sett på som en attraktiv trasé for gående. Her kan det være behov 

for tiltak (skilting og rekkverk/gjerde) hvis dette viser seg å være et reelt problem etter åpning av 

anlegget. Det fins allerede flere andre mulige tilbud for gående som dekker det samme behovet 

som den nye sykkelbrua.   

 

Konsekvens av planforslaget for dagens gang- og sykkelvegnett: 

På grunn av en forventet økning i antall syklister vil det være flere syklister på gang- og 

sykkelveger og på kjøreveger i Forusområdet. Forusområdet er et hovedmålpunkt for 

Sykkelstamvegen, og påkoblingene blir plassert tettere sammen her enn på de andre 

delstrekningene.  

 

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

- Sykkelstamvegen ligger på baksiden av bygningene tett inntil motorveien.  

- Det er begrenset adgang til sykkelstamvegen kun ved påkoblingspunktene, noe som 

innebærer omveger for gående. Fotgjenger legger opp sine ruter etter direkte og logiske 

ganglinjer og unngår omveger. 

- Det finnes mange muligheter for å krysse motorveien, blant annet Løwenstrasse og den 

nye kollektivbrua i umiddelbar nærhet til den nye sykkelbrua. Det er lettere og mer direkte 

å bruke gang- og sykkelveger enn sykkelstamvegen. Avbøtende tiltak (for å hindre 

gangtrafikk på sykkelstamvegen) kan brukes ved behov. 

 

Etablering av sykkelstamvegen vurderes å ikke ha særlig 

betydning for dagens gang- og sykkelvegnett. 

Delområde 6 Kvadrat – Somaveien  

Dagens gang- og sykkelvegnett: 

Fra Kvadrat kjøpesenter til Somaveien finnes det en 

blanding av små bolig- og næringsområder. 

Bilde 7: G/S-veg langs Somavegen 
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Viktige målpunkt for myke trafikanter i området er: 

- Kvadrat kjøpesenter 

- Elixia treningssenter med private helsetjenester 

 

Målpunktene er lett tilgjengelig for myke trafikanter gjennom det eksisterende gang- og 

sykkelvegnettet langs Somaveien og Forussletta (Fv44). Gang- og sykkelveg er bygd ut med 

kryssing med undergang under Stavangerveien.  

 

Planforslaget:  

 

Fra Kvadrat til Somavegen ligger Sykkelstamvegen på østsiden og tett innpå motorvegen, på 

baksiden av bolig- og næringsområdene. 

 

Det finnes en påkobling i dette delområdet:  

- Mellom kjøpesenteret Kvadrat og et lite boligområde. 

 

 

 
Figur 5: kartutsnitt delområde 6 
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Konsekvens av planforslaget for dagens gang- og sykkelvegnett: 

Sykkelstamvegen vil avlaste gang- og sykkelveger for hurtigsyklister. Et atskilt tilbud for 

trafikanter med forskjellig hastighet reduserer konfliktnivået og øker trafikksikkerheten. 

 

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

- Avstand mellom påkoblingene er stor i forhold til vanlig gangavstand (1 000 m). 

- Det er en likeverdig gang- og sykkelveg på østsiden som er lettere tilgjengelig. 

 

Konsekvensen av sykkelstamvegen på eksisterende tilbud for gående vurderes som middels 

positivt. Fjerning av hurtig reisende syklister fra gang- og sykkelvegen vil minske faren for 

konflikter mellom trafikanter. 

Delområde 7 Smeaheia – Stangelandskrysset 

Dagens gang- og sykkelvegnett: 

Boligområdet Smeaheia er atskilt fra E39 med en høy og bred 

støyvoll og et grøntdrag. I dette grønndraget ligger det en 

gang- og sykkelveg med god standard som i dag fungerer 

både som en intern gang- og sykkelveg og som en 

transportåre for syklister. Gang- og sykkelvegen fortsetter 

lenger sør langs Solaveien. 

 

Området ligger i ytterkanten av de tett bebygde deler av 

Sandnes. De fleste målpunkter ligger lenger øst. I delområdet 

er det to skoler: 

- Soma barneskole 

- Stangeland barneskole 

 

Målpunktene er lett tilgjengelige for myke trafikanter gjennom det eksisterende gang- og 

sykkelvegnettet. Dagens gang- og sykkelvegnett har en god opplevelsesverdi og tilbyr god 

tilgjengelighet for langsomme trafikanter til alle målpunkter i området. 

 

Planforslaget: 

Sykkelstamvegen ligger mellom støyvollen og den eksisterende gang- og sykkelvegen. 

Sykkelstamvegen kommer til å ligge høyere i terrenget og krysser i bru over gang- og 

sykkelvegforbindelsen til Rv 44. Terrengforskjell, kombinert med bruk av beplantning og et gjerde, 

vil skape barrierer mellom de to tilbudene. Det er ingen målpunkter på baksiden av 

sykkelstamvegen som vil tiltrekke gående.  

Bilde 8: G/S-veg i Smeaheia 
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Det finnes to påkoblinger i dette delområdet:  

- Sør for Somaveien i nord 

- Ved gang- og sykkelvegen kobling til Rv 44.  

 

 

Figur 6: kartutsnitt delområde 7 

 

Konsekvens av planforslaget for dagens gang- og sykkelvegnett: 

Gang- og sykkelvegen og sykkelstamvegen går omtrent parallelt, men er separert både ift høyde 

og en fysisk rabatt. Sykkelstamvegen vil avlaste gang- og sykkelvegen for hurtigsyklister. Et atskilt 

tilbud for trafikanter med forskjellig hastighet reduserer konfliktnivået og øker trafikksikkerheten. 

 

Faren for at gående kommer inn på Sykkelstamvegen vurderes som lav fordi: 
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- Den eksisterende gang- og sykkelvegen har høy kvalitet, ligger delvis fint i et grøntområde 

og er lettere tilgjengelig. 

 

Konsekvensen for dagens gang- og sykkeltilbud vurderes som positivt. 

6. Konklusjon 

Denne konsekvensanalysen har sett på forholdene for gående langs sykkelstamvegen. Det er sett 

på hvilke målpunkter som befinner seg i planområdet, og hvilke koblinger som eksisterer mot 

dem.  

 

Det er ulike målpunkter i de ulike delsonene av sykkelstamvegen. Hensikten og behovet for å reise 

her varierer. Det er kun i tre av delstrekningene hvor gåing forventes som et aktuelt transportvalg, 

dette er Sørmarka friluftsområde og ved boligfeltene på Godeset samt Smeaheia. Alle disse 

områdene har eksisterende gang- og sykkelveier som går parallelt med sykkelstamvegen. Alle 

andre målpunkter ligger lenger vekk fra sykkelstamvegen og er tilgjengelig via gang- og sykkel-

veger som ligger på tvers av sykkelstamvegen og E39. Her finnes det gode adskilte krysnings-

punkter, enten med underganger eller bruer.  

 

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

kunne avlaste det eksisterende gang- og sykkelvegnettet for en del syklister. Dette kan bidra til at 

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

trafikksikkerhet og fremkommelighet ettersom transportsyklistene overføres til Sykkelstamvegen. 

 

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

Sykkelstamvegen bygges med høy standard og minst mulig konfliktpunkter. Påkoblingspunktene 

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

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

hvilket anlegg. Sjansen for feilbruk av sykkelstamvegen vurderes å være lav, og Sykkelstamvegen 

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

 

Dagens gang- og sykkelvett beholdes, og konsekvensene som følger av etablering av 

sykkelstamvegen vurderes enten som ubetydelig eller positiv.  

 

 

 

 

Vedlegg: Kart 1: delområder 3 og 4, Auglendshøyden – Granneskrysset – Solasplitten 

 Kart 2: delområde 5, Solasplitten – Kvadrat kjøpesenter 

 Kart 3: delområder 6 og 7, Kvadrat kjøpesenter – Smeaheia - Stangelandkryss 



E3
9

Sørmarka

Ridesenter

Hafrs�ord

Solasplitten

Forus Næringspark

Sandnes

Stavanger

Sola / Røyneberg
boligområde

StavangerSola

1 km Hinna
boligområde

Grannes-
krysset

Nesbuveien

Universitets-
område

Delområde 3 og 4  1:10 000

 Sykkelstamveg
 Påkoblingspunkt
 Hoved gang-og sykkelveg

I tillegg �nnes det et lokalt gang-og sykkelveg-
nett som ikke er fremhevet på kartet.

P

P

P

P

P

P



P

P

P

P

P

P

P

Sola / Røyneberg
boligområde

Kvadrat
kjøpesenter

Delområde 5   1:10 000

 Sykkelstamveg
 Påkoblingspunkt
 Hoved gang-og sykkelveg
 Bussholdeplass
 Kollektivtrase

I tillegg �nnes det et lokalt gang-og sykkelveg-
nett som ikke er fremhevet på kartet.

P

Stavanger

E39

Forus Næringspark

Godeset
boligområde

Lura Næringsområde

Stavanger

Sola

Sandnes
Sola

SandnesSta
va

nger

Sandnes

Kollektivbrua

Løvenstrasse



P

P

P

Sandnes

Stavanger

E39

Kvadrat
kjøpesenter

Smeaheia
boligområde

R44

Somaveien

Stangelands-
krysset

Soma 
barneskole

Stangeland
barneskole

Elixia Forus1 km

Delområde 6 og 7  1:10 000

 Sykkelstamveg
 Påkoblingspunkt
 Hoved gang-og sykkelveg

I tillegg �nnes det et lokalt gang-og sykkelveg-
nett som ikke er fremhevet på kartet.

P



Trygt fram sammen

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

vegvesen.no


