
Soma-arena, mulighetenes teater
Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage



Soma-arena er Norges nye storstue 
for innendørs sykkelsport. Et mu-
lighetens teater for unge, lovende og 
etablerte. Et sted uten begrensninger 
på satstning, et sted der det er  
oppholdsvær året rundt og et sted der 
grunnlag for nye generasjoner av  
norske syklister legges.

Anlegget vil inneholde innendørs sykkelvelodrom  
og bmx bane. Begge med internasjonale mål og  
muligheter for å arrangere større, internasjonale  
mesterskap. Det vil i så måte være unikt i nasjonal 
sammenheng. I tillegg vil det bli etablert en dirt/4X 
bane utendørs, samt skatepark og asfalterte  
sykkelløyper med lys. Det blir treningssenter, sykkel-
butikk og verksted, restaurant og kiosk. Anlegget er  
i tillegg tilpasset større arrangement som f.eks.  
håndball, badminton, konserter eller messer.

Soma-arena blir et sted der sykkelsporten utvikles  
og vil sette Sola og Rogaland på Norges og Europas 
sykkelkart
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Somaprosjektet

Viktigheten av  
å ligge sentralt
Soma ligger like ved Stavanger Lufthavn Sola. Sentralt plassert 
i Norges mest ekspansive region med over 350.000 mennesker 
i en radius av 30 minutter. Dette gjør plasseringen unik. Med 
Sandnes, Forus, Stavanger og Sola, samt tettstedene på Jæren, 
betyr det at tilbudet når mange.

Det kort vei til flyplassen. Slik får alle som ønsker å bruke 
anlegget fra andre deler av Norge en effektiv og kort reise 
og mest mulig ut av oppholdet.

Anlegget kan være et interkommunalt samarbeid mellom  
ulike kommuner i distriktet. Her er sykkelmiljøet stort både  
innen landevei og BMX. I tillegg vil Gand Videregående Skole  
på Sandnes ha mulighet til å bruke hele anlegget på dagtid - 
både BMX-banen, Velodromen, undervisningslokaler og  
treningssenteret. 

Det kan også bli etablert en idrettsbarnehage på senteret i regi 
av Sola kommune. Dette gjør at anlegget er i bruk fra tidlig 
morgen til sent på kvelden.

ET KOMPLETT ANLEGG
Anlegget består av to haller med et to-etasjers anlegg i mellom. 
Her blir det garderober, depot, lager, garasjer i underetasjen med 
direkte tilgang til begge haller. Dessuten blir det publikumssoner 
i andre etasje med UV-rom, kiosk, butikker, wc, treningssenter, 
café, barnehage etc.
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Unik i Norge!
Sykkelsporten er stor i Rogaland. Med over 4.000 
medlemmer i denne regionen er en sykkelvelodrom 
et kjærkomment tilbud til mange.

Sykkelvelodromen på Soma skal være i Nivå 1. Det 
betyr at det kan arrangeres internasjonale mesterskap 
og løp på denne banen. Den vil være 250 meter lang, 
mellom 7-8 meter bred og med 42-45 graders svinger. 
Banen vil også inneholde kafeteria, mekaniker-rom, 
lagerrom for tilreisende lag/klubber og tribuneplass til 
rundt 2.000 tilskuere.

Sykling i velodrom er en utbredt og stor sport internas-
jonalt. Det er en OL-gren, hvor det skal konkurreres i 
10 forskjellige øvelser. 

Velodromen på Sola vil også ha god plass til f.eks.  
4 håndballbaner, 8 badmintonbaner, konserter, messer 
og konferanser.

Sykkelvelodrom





Innendørs BMX
I Norge drives BMX racing stort sett kun i Rogaland og Østfold. 
Sporten kom fra amerika på 70-tallet og apellerer til unge gut-
ter og jenter. Norge har gode tradisjoner i denne sporten med 
Verdensmester fra 1991, samt OL deltaker i Beijing i 2008. I 
Rogaland er det over 500 medlemmer i alderen 4 - 43 år. 

Innendørs BMX bane vil inneholde en bane, som bygges med 
brostein, pukk og sand. Slik vil den kunne endres og tilpasses 
ulike løp. Den vil oppfylle internasjonale krav slik at det er mulig 
å arrangere bl.a. Europamesterskap, Nordisk mesterskap og 
andre store nasjonale og internasjonale løp. Sola BMX vil kunne 
drifte og være tilknyttet denne banen.

I tillegg til banen vil det være tribune med kapasitet på mel-
lom 2.500 - 4.000 mennesker, kiosk og restaurant, lagerlokaler, 
depot og oppvarmingsbane til ryttere. Det vil også være gardero-
beanlegg med dusj og oppbevaring. Anlegget blir unikt i Norge 
og gir medlemmene et tilbud året rundt.



BMX landslaget kommer fra Rogaland. 
I nærområdet finnes det 5 klubber; 
Sola, Sandnes, Sviland, Klepp og 
Orstad. Her sykler de beste i landet 
og landslaget består pr. i dag av lokale 
ryttere fra Sandnes og Klepp.

Gand Videregående Skole har en egen 
sykkel- og BMX linje og her studerer 
flere talentfulle gutter og jenter.

En innendørs velodrom og BMX hall vil 
gi disse elevene og landslaget uvur-
derlig trening på bane i vinterhalvåret. 
Gand VGS vil i tillegg ha mulighet til å 
bruke treningssenteret, undervisnings-
lokaler i anlegget og gi et tilbud som er 
helt i toppnivå internasjonalt.

BMX
Gand VGS 
sykkel og 
BMX linje
i anlegget



Dirt/4X park
På tomten ved anlegget kan det anlegges en 4cross eller Dirt 
Park. Dette er sykkelgrener som er store på kontinente. 4x 
er en form for BMX. Som navnet tilsier starter 4 og sykler en 
løype som har større hopp og hinder. Dirt er en spektakulær 
sport der gutter og jenter starter høyt i terrenget og bruker 
hopp for å gjøre salto og andre triks. Det finnes for tiden ingen 
4X og dirt-parker i nærområdet (som er opparbeidet for å til-
fredsstille krav i forhold til arrangement). Således vil en Dirt/4X 
park gi et nytt og spennende tilbud.

Sammen med innendørs veldrom og BMX, vil dette gjøre  
sykkelanlegget komplett og blant de mest unike i hele Europa. 



Skate/BMX freestyle park
En BMX freestyle/street og skatepark er en naturlig del av anlegget. Den vil gi et tilbud til de som ikke 
nødvendigvis er medlem av en organisert idrett. Denne vil være tilgjengelig for alle enten de sykler med 
freestyle BMX eller står på skateboard.

Med en beliggenhet like ved anlegget vil det være et trygt område for skating og BMX.



Treningssenter 
og trafikkbane

Treningssenter skal være en naturlig del av Soma-arena. 
Her vil syklister som skal trene i velodromen og på bmx banen 
få verdifull styrketrening. Et komplett tilbud med andre ord.

Plasseringen er også ideel i forhold til nye boligområder på 
Skadberg, Sola, Hålandsmarka, Tjelta og Sandnes.

Ute kan det lages en trafikkbane for opplæring i skoletiden 
eller med kurs. En plass der ungene lærer seg å sykle og et 
sted der de trygt kan sykle uten biltrafikk.



Idrettsbarnehage
og gymsal

Anlegget skal være i bruk hele dagen og kvelden. For å utnytte 
anlegget kan det huse en idrettsbarnehage. Det vil være lokaliteter 
både inne og ute som gjør denne bruken hensiktsmessig.

I tillegg er veldromen, med store areal til gymsal, perfekt til bruk 
for elever ved Stangeland skole (ungdomsskole) og nye Skadberg 
skole (barneskole). Disse ligger bare en kjapp sykkeltrill unna og 
gir begge skolene god kapasitet.



En multiarena 
med plass til det 
store mangfold
Soma-arena er først og fremst en storstue for sykkelsporten. 
Men anleggets fleksibilitet gjør at en enkelt kan huse aktiviteter 
som skyting, turn, håndball, basket og badminton og idrett-
sakriviteter for funksjonshemmede. Lokaliteter kan huse lag 
og foreninger som Røde Kors, fritidsklubb, mekkesenter og 
mye annet spennende. 

Veldromen passer også godt til ulike arrangement som kon-
serter og messer. Her vil ulike idretts- og kulturelle arrangement 
skape mange magiske øyeblikk og være en viktig del av mange 
menneskers liv. 



Mulighet for 
treningsopphold
og overnatting
Soma-arena kan bygges med leiligheter/hybler for tilreisende 
som ønsker treningsopphold på veldrom eller BMX banen. 
Dette tilbudet vil gjøre arenaen meget attraktiv og mer tilgjen-
gelig for hele Norge. Samtidig vil det også bli et tilbud som er 
attraktivt i Europa. Med beliggenheten like ved Sola flyplass 
og unike muligheter for utendørsaktiviteter kan Soma-arena 
bli en fortrukken arena for de som ønsker et profesjonelt og 
komplett treningsopphold.



Fakta om Soma-arena
• Skal bestå av innendørs velorom og BMX bane. Begge bygget etter internasjonale mål

• Ligger midt i norges mest ekspansive region med over 350.000 mennesker i umiddelbar nærhet

• Vil kunne bli et nasjonalanlegg

• Vil kunne arrangere nasjonale og internasjonale løp og mesterskap

• Være tilknyttet utdanningsinstittusjoner, samt mulighet for idrettsbarnehage

• Ha et komplett tilbud for sykkelinterresserte

• Mulighet for et stort utvalg av idretter under samme tak

• Et sted der konserter, messer, konferanser og andre kulturelle hendelser finner sted.


