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04_SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR

Sykkelstamvegen
Stavanger — Forus — Sandnes
Reguleringsplan og tekniske planer

Statens vegvesen Region vest planlegger en sammenhengende sykkelstamveg langs E39 fra Stavan-
ger til Sandnes, via Forus/Lura. Prosjektets lengde er ca. 14 km. Sykkelstamvegen skal være forbeholdt 
syklister, og er et pilotprosjekt i norsk sammenheng. Hovedmålet er å legge til rette for overføring av 
arbeidsreiser på Nord-Jæren fra personbil til sykkel, med hovedfokus på Forus/Lura-området.

Standarden på sykkelstamvegen skal være høy og ha fokus på en trygg, sikker og rask transport med en 
mest mulig kort/direkte trasé.

Oppdraget består i å utarbeide reguleringsplan og teknisk plan for delstrekningen mellom påkoblingen 
til hovedsykkelrute på Sørmarka i nord til og med påkoblingen ved hovedsykkelrute ved Rv 44 Smieheia 
(v/Solaveien) i sør, en delstrekning på ca. 8-9 km. Kommunedelplanen, samt konsekvensutredningen 
og tilknyttete delrapporter, gir føringer til valg av trasé, tverrsnitt, stignings- og siktforhold, påkoblings-
punkter, og kryssløsninger mm.

NØKKELTALL
Ca. 14 km lang | Ca. 
kostnad 440 mill.

PERIODE
2012 - 2014

BYGGHERRE
Statens vegvesen 
Region vest

PROSJEKT
Reguleringsplan og 
tekniske planer
for sykkelstamveg

STED
Stavanger - Forus - 
Sandnes | Delstrek-
ning Sørmarka - 
Smeaheia

PROSJEKTTYPE
Sykkelveg/sykkel-
stamveg



Tverrsnitt med sykkelstamveg i tunnel | Fotomontasje: Multiconsult Øverst: Tverrsnitt med støyvoll (prinsippskisse) | Ill.: Multiconsult
Nederst: Tverrsnitt under bru (prinsippskisse) | Ill.: Multiconsult
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VÅRE TJENESTER
Utarbeide reguleringsplaner med 
tilhørende bestemmelser og 
beskrivelser, samt nødvendige 
tekniske planer, for Sykkelstam-
vegen, delstrekningen Sørmarka – 
Smeaheia.

FAGDISIPLINER
• Prosjektledelse og prosjektstyring
• Regulering og arealplanlegging
• Sykkel- og vegplanlegging
• Trafikkplanlegging
• Landskap og formgivning
• ROS-analyse og trafikksikkerhet
• Miljø/YM-plan
• Støy/luft
• Geologi
• Byggeteknikk/konstruksjoner
• Anleggsteknikk
• Kommunalteknikk/VA
• Visualisering/3D/animasjoner/
presentasjoner
• Kostnadsoverslag (Anslag)

LØSNING AV OPPDRAG
Hensikten med oppdraget er å utarbeide
en reguleringsplan for Sykkelstamvegen
på delstrekningen Sørmarka – Smeaheia.
Prosjektet skal sikre en effektiv, attraktiv og
trafikksikker forbindelse som bidrar til økt
sykkelbruk.

Den nylige utarbeidede Kommunedelplanen
for sykkelstamvegen legges til grunn,
men reguleringsplanen vil måtte fremme
konkrete løsninger til en rekke fagmessige
og tekniske utfordringer. Spesielt måregule-
ringsplanen vise hvordan påkoblingspunktene
og kryss skal utformes. Brukerne
av sykkelstamvegen skal, i størst mulig
grad, holdes atskilt fra andre trafikanter.

www.multiconsult.no


