
Cruising-rute 

Årets cruising-rute er ca. 16 mil og går langs Nordsjøveien på Jæren, opp til Høg-Jæren, videre til 

Vikeså, forbi Gloppedalsura, stopp på Byrkjedalstunet (hvor det er mulighet til å kjøpe lunch) og 

tilbake til hotellet via Oltedal og Sandnes. Kjøretiden er beregnet til ca. 3 timer pluss ca. 1 time til 

lunch. Hvis noen synes ruten blir for lang så er de flere muligheter til å kjøre kortere. 

 

Rutebeskrivelse 

Start på cruisingen er ved hotellet fredag 6. juni klokken 10:00.  

Vi tar til høyre i krysset nedenfor hotellet mot flyplassen.  

Etter å ha passert Statoil-stasjonen på høyre side så tar vi til høyre i rundkjøringen.  

 

Vi kjører fordi Solastranden ved enden av rullebanen på flyplassen, og tar til høyre på Ølbergveien. 

 

  



Ta til venstre i dette krysset: 

 

Ta til høyre i dette krysset mot Tjelta: 

 

Etter å ha passert Vigdel og Hellestø så kommer vi til Tjelta. Ta til høyre i rundkjøringen mot Rv 510 

Kleppe. 

 

  



Etter å ha passert en Shell-stasjon og Borekirke på venstre side så tar en til høyre mot Rv 507 Orre. 

 

Her har en fin utsikt mot Nordsjøen på høyre side og Orrevatnet på venstre side. Etter en stund så 

passerer en go-kart bane på venstre side. Det var i dette området at Tryggve Gran landet den 30. juli 

1914 etter å ha krysset Nordsjøen for første gang i fly. Fortsett på Rv 507 forbi Nærland til en 

kommer til Rv 44. Her svinger en til høyre i retning Egersund. 

 

  



Fortsett på Rv 44 i retning Egersund til avkjøring til venstre mot Varhaug. 

 

Fortsett på Rv 504 forbi Varhaug i retning E-39 Bue. Ta til høyre ved Karlsbu i retning 504 E-39 Bue. 

 

I krysset med E-39 så tar en til høyre i retning E-39 Kristiansand. 

 

  



Kjør E-39 sørover til Vikeså, ta til venstre ved Esso Stasjonen. Her er det muligheter for å fylle bensin 

og ta en pause hvis en ønsker. Kjør videre gjennom Vikeså og følg Rv 503 Byrkjedal. Stopp ved 

Gloppedalsura. 

 

 

  



Deretter er det en kort vei til Byrkjedalstunet. Her er det mulighet for å kjøpe lunch, samt å besøke å 

besøke lysstøperiet. Mer informasjon finnes her: http://www.byrkjedalstunet.no/  

GPS koordinater for Byrkjedalstunet er: 58.46.46 N 6.18.55 Ø  Krysset Rv 503 og Rv 45. 

 

 

Veien videre går via Dirdal, Oltedal og Sandnes. Ved Byrkjedalstunet følges Rv 45 i retning Sandnes. 

Ved Oltedal så svinger en til høyre i retning Rv 13 Lauvvik / Rv 508 Høle. 

 

Etter å ha klatret opp og ned så svinger en til venstre i retning Sandnes. 
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Etter å ha kjørt gjennom Sviland så tar en til venstre i krysset FV 315 / Rv 13 i retning Sandnes. 

 

Ta til venstre i rundkjøringen ved Vatnekrossen. 

 

Kjør gjennom tunnelen og ta til høyre på E-39 i retning Stavanger. 

 

Følg motorveien E-39 i retning Stavanger til avkjøringen skiltet med Flyplass. Denne avkjøringen er 

nokså ny og ikke på alle GPS med gamle kart. 

Når en kommer til flyplassen så tar en til venstre i rundkjøringen. 

Da har alle forhåpentligvis kommet vel tilbake til hotellet. 

  



 

 


