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1.0  INNLEDNING 
 
Kommunen ser behov for å utarbeide en gatebruksplan for Nyeveien, spesielt der gaten går gjennom 
det gamle boligområdet fra krysset Gamleveien/Nyeveien frem til og med «Skomakersvingen» 
(Sandersvingen).  
 
Økt privatbilisme, boligfortetting med dertil økt trafikk, uønsket gjennomkjøring, skolevei og større 
kjøretøy setter trafikksikkerhet og trafikkflyt gjennom det smale gateløpet på prøve. Behovet for å 
utarbeide en gatebruksplan for Nyeveien ble derfor spilt inn i kommunens trafikksikkerhetsplan og 
det er i år bevilget fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til å gjennomføre planarbeidet. 
 
Arbeidet med Elveparken har lagt et tidspress på en avklaring av fremtidig arealbruk, samtidig som 
det også har fremskyndet arbeidet med å sanere det gamle VA-anlegget i veien. Dette gjør at 
arbeidet med gatebruksplanen startes opp parallelt med øvrige arbeider i området. 
 
Saksgangen i arbeidet frem mot en godkjent gatebruksplan er at den først sendes ut på høring til 
berørte beboere, næringsdrivende i området, barn og unges representant i plansaker, Eigersund 
parkering, Rogaland fylkeskommune (kulturminnevern), byantikvaren i Egersund, 
folkehelsekoordinater og andre relevante høringsparter. Innspill bearbeides før saken fremlegges for 
politisk behandling.  
 
Høringsfristen er satt til 13. september 2017 og innspill skal sendes: Eigersund kommune, seksjon vei 
og utemiljø, postboks 580, 4379 Egersund, eller på e-post til post@eigersund.kommune.no , merk 
tittelfelt med «Høringsinnspill opprustning av Nyeveien». 
 
Saken fremmes for planteknisk utvalg i oktober 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.0 PLANOMRÅDETS GEOGRAFISKE AVGRENSNING 
 

 
 
3.0 AKTUELLE PLANER 
 
Følgende reguleringsplaner har satt rammen for utforming og arealbruk: 

 
• Reguleringsplan 1.2: Havsøyområde 1966 
• Regulerinsplan 1.20: Langgaardsfjellet Havsøy 
• Reguleringsplan 2.1: Deler av Egersund sentrum. 
• Reguleringsplan 2.2: Bolig og industriområde i sentrum.  

 
Her defineres og grensesettes de ulike arealtyper innenfor planområdet. I tillegg er det utarbeidet 
reguleringsbestemmelser som utdyper og presiserer planens formål og rammer.  
 
Det er kun reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum (2-1) og reguleringsplan for Bolig og 
industriområde i sentrum (2-2) at bestemmelsene sier noe om offentlige trafikkareal. All 
oppgradering ligger innenfor regulerte offentlige trafikkområder. For den delen som omfattes av 
vernesone 2  er det gitt følgende bestemmelser av relevant karakter: 
 
§ 4 
Offentlige trafikkområder 
A Kjøreveger 
1. I kjørevegene skal forholdene legges til rette for en smidig avvikling av trafikken med høyeste 
prioritet til sikkerheten. 
C Gatetun 



1. I gatetun kan kjøring med motorkjøretøy finne sted på de gåendes premisser. Vegmyndigheten kan 
i nødvendig utstrekning utføre tiltak for gjennomføring av dette. 
 
Det er startet opp et nytt reguleringsplanarbeid som blant annet omfatter bolighusrekken på 
elvesiden av Nyeveien, deler av Spinneritomten, Lundeåna Bo- og servicsenter m.m. I hovedsak er 
reguleringsarbeidet startet opp for å avklare arealbruk i tilknytning til Elveparken og tiltak som følger 
i kjølvannet av denne. 
 
 
4.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
4.1 Historisk tilbakeblikk 
 
Nyeveien var en bygdevei som ble til rundt 1870- årene og traseen i seg selv er en historisk referanse 
til tiden før det ble vanlig med bil i Norge. Stabbesteiner langs veien med rekkverk i smijern langs 
deler av strekket underbygger denne referansen. Hestedrikkekaret er bevart på dette strekket og ble 
kåret til årets kulturminne i Eigersund kommune i kulturminneåret 1997. Hestedrikkene var nesten å 
regne som datidens bensinstasjoner. Veifaret og utformingen av tilgrensende omgivelser er viktig for 
opplevelsen av området. Veistrekket fra Hestvad bro til Elverhøy og videre til den bevaringsverdige 
trehusbebyggelsen har en opplevelsesverdi som må  tillegges estetiske og historiske hensyn i 
forbindelse med prosjektering av gatebruksplan.   

 
 
 
Vaskeplasser var vanlig langs elva før det ble kom innlagt vann i husene. Det lå allmenne vaskeplasser 
i enden av Bjerkreimsgaten og ved  det sørvestre hjørnet til Damsgårdbroa. I 1905 ble det foreslått å 
kalle Bjerkreimsgaten for «Vaskegaden» ettersom det var en trapp mot elva hvor det ble vasket tøy. 1 
De private nedkomstene/vaskeplasser til elva mellom flere av eiendommen langs Nyeveien er 
fortsatt god bevart i bybildet.  

                                                
1 Egersund byhistoriske leksikon.  



4.2  Dagens situasjon 
 
Nyeveien er i dag en boliggate med adkomst til flere mindre boligområder. En kan skille gaten i tre 
hovedområder; den sentrumsnære og trange delen av gaten med tosidig, eldre småhusbebyggelse, 
et område med breiere gateløp og bebyggelse fra 50-tallet og frem til i dag (fortettingsområde), samt 
delen mot Hestevad bru som har få boligavkjørsler og som grenser til grøntområder mot elva.    
 
Det er noe handelsvirksomhet i gaten, og det er en liten andel med gjennomgangstrafikk. Gaten er et 
viktig for mange myke trafikanter på vei til og fra Elverhøy og Vannbassengan og for de mange som 
tar rundturen rundt Havsøya. Gaten er også skolevei, både for elever på Husabø og på Grøne Bråden, 
men også for elever på Lagård og Dalane Videregående skole.  
 
Det er 30-sone i hele Nyeveien og en har gjennomført tiltak for å begrense gjennomgangstrafikken. 
Det er ikke kollektivtrafikk gjennom gaten i dag, og det foreligger ikke planer om å etablere dette.  
 
Den delen av gaten som ligger nærmest sentrum (den gamle bygaten) har i dag en delvis 
fortausløsning, med noen smale fortau på begge sider av gaten. Fortauene blir avbrutt av 
inngangstrapper og er flere plasser så smale at det ikke er plass til barnevogn eller rullestol. 
Gateløpet her er trangt og det er svært vanskelig å få til utvidelser. Resterende del av Nyeveien har 
ingen form for fortau eller annen løsning for myke trafikanter, og trafikken er derfor blandet.  
 
Det er i dag flere uoversiktlige avkjørsler til private parkeringsplasser/garasjer, og det er uoversiktlig 
gateparkering på store deler av Nyeveien.  
 
 
 
5.0  UTFORDRINGER OG HENSYNSKREVENDE FORHOLD 
 
Oppgradering av gamle bygater kan by på en rekke utfordringer fordi de fysiske arealene er definert 
og fordi gatene er anlagt i en tid med et annet trafikkbilde. De ulike brukerne av området har 
gjennom årenes løp etablert et bruksmønster (eks. parkering og kjørevaner) som kan stå i konflikt 
med andre interesser (eks. trafikksikkerhet) og som skaper stor debatt ved forslag til endring.  
 
Nedre del av Nyeveien er opparbeidet på en tid hvor det ikke var privatbiler, og tomtene er derfor 
fradelt og opparbeidet uten hensyn til dette. Det er på noen av tomtene laget parkeringsløsninger 
med dårlige siktforhold og smale og trange parkeringsplasser. Siden mesteparten av eiendommene 
er uten parkeringsmuligheter så er det mye gateparkering i området, noe som er krevende siden 
veien er smal. Det er utfordrende å få til gode og hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak som står i 
forhold til dagens trafikksituasjon, fordi arealbruken ble avgjort langt tilbake i tid.  
 
Gjennom planarbeidet er det satt hovedfokus på følgende forhold: 
 

- Trafikksikkerhet 
- Parkeringsituasjon 
- Funksjonalitet i forhold til trafikkavvikling 
- Universell utforming 
- Varelevering 
- Bevaringsomårder/kulturminnevern 
- Fremtidsrettede og økonomisk gode løsninger 

 



Fortau foreslås etablert ensidig på høyre siden av veibanen mot elven. I området mellom Nyeveien 9 og 17 sees det på mulighet for 
innsnevring av veibanen til 1 felt 

 
6.0 GJENNOMGANG AV PLANFORSLAGET - VURDERINGER OG KONSEKVENSER 
 
6.1 Trafikksikkerhet 
 
Nyeveien er en viktig skolevei, men også en viktig adkomst mot byens poplulære turområde, 
vannbassengene. Det er derfor viktig å ha stort fokus på å finne gode løsninger som ivaretar 
sikkerheten til myke trafikanter.  Det blir vurdert ulike løsninger for å sikre de myke trafikantene. På 
grunn av at gateløpet er gitt, og manglende arealer for fullverdig fortau på hele strekningen så må en 
vurdere å ta i bruk løsninger som gatetun på deler av området. Dette er særlig aktuelt i nedre del av 
Nyeveien, mellom Gamleveien og opp til Hellelandsgaten. Fra her og opp mot Hestvad bru så er 
gateløpet noe bredere, og det er flere steder sidearealer tilgjengelig. Det vil derfor bli planlagt et mer 
helhetlig fortau på denne strekningen.  
 
 
Fortausløsningen planlegges i med utgangspunkt i høyre siden av veien, mot elven. Dette innebærer 
at en får et par svært viktige kryssningspunkter som må ivaretas på en god og sikker måte. Dette er 
blant annet trappene ned fra Gamleveien, inngang til Tyskerbroen og krysset med Langaards gate. 
Videre gjelder også dette for broen over til Elverhøy, krysset med Duganeveien og kryssområdet med 
Hestvad bru.   
 
Som en del av vurderingen av trafikksikkerheten må det også vurderes ytterligere tiltak for å 
redusere gjennomgangstrafikken. Rundt 2000 ble det anlagt fartshumper gjennom hele veien for å 
hindre gjennomkjøring, men det å nå på tide å vurdere ytterligere tiltak som f.eks. punktvis 
innsnevringer til ett kjørefelt med ventelommer og restriksjoner gjennom skilting. Stedvis er 
gateløpet også i dag så smalt et det kun er et kjørefelt.   
 
 
 
 



6.2  Parkeringssituasjonen 
 
Parkeringsituasjonen er vanskeligst i den nedre delen av Nyeveien. Her er det små eiendommer, og 
selv om flere av disse er tilrettelagt for parkering av biler er parkeringsplassene trange og de 
tilfredsstiller ikke dagens krav til frisiktsoner. For flere av eiendommene vil det ikke være et alternativ 
å etablere parkering på egen tomt, så det må være muligheter for gateparkering i området.  
 
For å sikre plass til gateparkering er det planlagt å opprettholde p-plasser i krysset med Langaards 
gate, og det er planlagt etablert nye p-plasser i skomakersvingen. Det er likevel mulig at det må 
tilrettelegges for flere p-plasser, og Langaards gate er et av alternativene som da må vurderes. I 
foreløpig plan er det 3 plasser i krysset ved Langaards gate og 8 plasser i skomakersvingen. Siden det 
er trangt i resten av gaten vil det bli vurdert å innføre parkering forbudt i hele nedre del av Nyeveien. 
Fra Hellelandsgaten og opp mot Hestevad bru har de fleste boligene parkering på egen eiendom, 
veien er bredere og gateparkering kan derfor vuderes opprettholdt som i dag.  
 
Det er ventet at disse tiltakene vil bidre til å bedre trafikksikkerheten, samtidig som spesielt 
vinterdriften vil bli enklere.  
 

Uregulert parkering medfører uoversiktlige forhold og vanskelig vintervedlikehold 

 
 
 
 
 
 
 



6.3 Funksjonalitet i forhold til trafikkavvikling 
 
Nomerte bredder for ulike trafikantgrupper er: 
 

• Personbil: bredde 1,8m. Dvs. at 2 personbiler kan møtes ved sakte passasje på en 4m 
bred kjørebane. 

• Lastebil/buss: bredde 2,55m. Dvs. at to lastebiler kan møtes ved sakte passasje på en 
kjørebane med bredde 5,5m og lastebil og personbil kan møtes på 4,75m. 

• Rullestol har normert bredde 0,9m, og barnevogn 0,7m. Dvs. at minste akseptable 
fortausbredde er 1,6m. 

 
Det er ikke ønskelig med mer trafikk gjennom Nyeveien. Det planlegges derfor tiltak for å redusere 
gjennomgangstrafikken ytterligere. Likevel er det viktig å sikre at veien er funksjonell for alle som skal 
og må bruke veien som adkomst.  
 
 

 
Skomakersvingen, for veibredde foreslås begrenset til 6,1 meter, med parkeringslomme og fortau på utsiden 

 
 
Forutenom varelevering er det lite transport med tunge kjøretøy gjennom Nyeveien. Ettersom det 
planlegges ut fra lite møtende trafikk mellom tunge kjøretøy arbeides det ut fra at brutto veibredde 
skal være 5m. I skomakersvinger som er uoversiklig og krapp planlegges det med en breddeutvidelse 
til ca 6m for å gi bedre trafikkflyt gjennom svingen.  
 
I hovedsak planlegges fortau med min. 2m bredde, men siden gateløpet er trangt og det er behov for 
gode løsninger for alle trafikantgrupper planlegges enkelte strekk med smalere bredde. Det vurderes 
også om en skal benytte gatetun (shared space) på kortere strekninger.  
 



Fartsgrensen i Nyeveien er planlagt uendret, sone 30. I hele Nyeveien ligger det fartshumper for å 
holde hastigheten nede. For å redusere trafikken ytterligere vurderes blant annet innsnevringer til 1 
kjørefelt på deler av veien. Dette medfører at biler må vente på hverandre, dette gir lavere hastighet 
og økt gjennomkjøringstid.  
 
 
 
 
6.4 Universell utforming 
 
Universell utforming står sentralt i planleggingen og vil bli hensyntatt så langt det lar seg gjøre. 
Imidlertid er gatens tversnitt fastsatt og det vil derfor bli noen kompromiløsninger. Følgende forhold 
er vurdert: 
 

• Fortau skal i størst mulig grad være sammenhengende. 
• Fortau skal være sammenhengende forbi avkjørsler, men senkes ned slik at avkjørsel får 

høyde på ca 2cm over veibane. 
• Fortau planlegges med bredde 2m eller mer, men enkelte partier kan bli smalere.  
• I viktige kryssningspunkter, Tyskerbroen og Langaards gate, så planlegges tiltak for å få 

en trygg, effektiv og god kryssning for myke trafikanter. Blant annet vurdes gatetun. Ved 
å benytte gatetun kan kryssningen gjennomføres uten noen høydeforskjeller mellom 
gatetun og sidearealer. Dette gjør at det blir svært bra for blant annet rullestoler og vogn.  

 
 
6.5 Varelevering 
 
Det er bedrifter i Nyeveien med behov for varelevering. Det planlegges derfor 5m bred kjørebane slik 
at lastebil og personbil kan møtes. Det planlegges ikke egne vareleveringslommer da trafikkemengde 
er antatt å bli så lav at levering kan skje med stans i kjørebane. Øvrig tungtransport gjennom gaten 
planlegges fjernet, for eksempel gjennom skiltregulering.  
 
 
6.6 Bevaringsområder og kulturminnevern 
 
Nyeveien inngår i reguleringsplan for deler av Egersund sentrum. Hele vegarealet  er i planen gitt 
formålet  spesialområder bevaring i kombinasjon med offentlige trafikkområder -  gatetun. 
Denne del av bebyggelsen preges av de enklere arbeiderboligene som ble etablert i rundt Egersund 
potteri og senere Fayance fabrikkpoduksjonen i Egersund fra 1847 og utover. Flere av bygningene har 
i dag inngangspartiet ut i veibanen og smale fortau. Ny gatebruksplan vil sikre tryggere adkomst til 
eiendommene , samtidig som fortauet utvides i dette områdert.  
 
Opprinnelig har veien vært gruslagt og kantet med stabbesteiner. Vegtraseen langs deler av Nyeveien 
mot Hestvad bro har stabbesteiner som en historisk referanse, tilsvarende referanse kan være mulig 
å få til eksempelvis ved utforming av pullerter i amfiområdet.  Nedkomst til elven og vasketrappene 
kan markeres på en subtil måte, slik at den kulturelle og historiske referansen formidles i veggrunnen 
/fortauet.  
 
Tre  områder langs veien er kryssningsspunkter/ møteplasser er definert som gatetun. Disse kan for 
eksempel skilles fra den øvrige veibanen  ved bruk av eksempelvis storgatestein fremfor asfalt for å 
fremheve både dagens bruk og det historiske bygningsmiljøet. 



 
 
6.7 Fremtidsrettede og økonomisk gode løsninger 
 
Det er planlagt tiltak for å redusere trafikken og hastigheten i Nyeveien. Det er viktig å få på plass 
gode tiltak som sikrer forholdene for de myke trafikantene, og som samtidig bidrar til god trafikkflyt.  
 
Det er i sentrum benyttet granitt som kantstein. I det pågående arbeidet med eleveparken benyttes 
også i stor grad naturstein. Det er derfor helt naturlig å fortsette med kantstein av granitt langs hele 
Nyeveien. Levetiden på denne steinen er bedre enn for tilsvarende stein i betong, og øknonomisk er 
det liten differanse på de to valgene. I et langtidsperspektiv er det derfor langt mer lønnsomt å sette 
kantstein av granitt.  
 
Samtidig som gaten skal oppgraderes må også sandfangskummer byttes ut. Dagens kummer er små, 
gamle og har en del mangler. Flere av kummene er også av en type som det ikke lengre lages nye 
rister (lokk) til og disse må derfor byttes ut for å få tilstrekkelig håndtering av overvann fra veibanen. 
Det er også ønskelig med større kummer enn dagens, da dette gir lengre intervaller mellom tømming 
av kummene.  
 
I øvre del av Nyeveien er gatebelysningen av nyere dato, men for en stor del av gaten er lysene 
gamle og de gir ikke tilstrekkelig lys etter dagens krav. I planarbeidet legges det opp til at gatelysene 
byttes ut. Det må da vurderes to alternativer, helt nye standard gatearmaturer eller hengeklokker 
tilsvarende øvre del av Nyeveien. Dersom det velges LED for lysene som byttes ut må en også 
vurdere å bytte ut hengeklokkene, og heller bruke disse på andre sentrumsområder.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
«Gateprofiler Nyeveien 1-39» 
«Oversiktskart med forslag til gateløp» 


