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Forord 

Temaplan for hovedsykkelveinett i Eigersund kommune ble første 

gang vedtatt i 2015. Den gang skulle det også lages et lokalt 

sykkelveinett. I denne revideringen har vi beholdt 

hovedsykkelveinettet, men lagt inn et lokalt sykkelveinett i tillegg i 

samme plan.  

 

Vi håper dette skaper en god oversikt over strekninger som skal 

prioriteres med hensyn til drift, vedlikehold og utbygging av 

sykkelanlegg. Denne temaplanen lister opp forslag til tiltak og 

prioriterer strekningene etter hvor det er størst potensiale til å få 

flere til å sykle. 

 

Det skal i Eigersund være trygt, attraktivt og effektivt å sykle. Det 

trengs bedre sykkelanlegg, atskilte løsninger i sentrum og bedre 

drift og vedlikehold av eksisterende og nye sykkelanlegg for å 

komme i mål. Det skal være forutsigbart å sykle, uavhengig av 

værforhold. 

 

Egersund har korte avstander, og for mange av oss er sykkelen i så 

måte et enkelt og effektivt transportmiddel til jobb, skole, handel, 

festival eller hva det måtte være. Med på kjøpet får vi frisk luft, en 

dose fysisk aktivtet, bedre helse, bedre humør og et tryggere og 

triveligere lokalsamfunn.  

 

Takk for at du sykler!  
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1. Innledning  

1.1 Bakgrunn 

Året 2013 ble starten for Egersund som den ene av to byer i 

Rogaland med sykkelbyprosjekt. Sykkelbyprosjektet er et samarbeid 

mellom Eigersund kommune, Rogaland fylkeskommune og Statens 

vegvesen. Som en del av samarbeidsprosjektet skal de tre partene 

jobbe tettere for å fremme sykkel i planlegging og dele kunnskap. 

 

I oppstarten av sykkelbyprosjektet i Eigersund ble det laget en 

temaplan for hovedsykkelveinett. Det ble i samme anledning startet 

opp arbeid med å lage en temaplan for et lokalt sykkelveinett. 

Sistnevnte ble aldri fullført, og gjør at helheten og prioriteringene 

har falt bort der mange syklister ferdes. 

 

I denne revideringen legger vi derfor inn det lokale sykkelveinettet i 

samme plan. På den måten får vi samlet informasjonen. 

Hovedsykkelveinettet er i sin helhet det samme, men enkelte punkt 

er oppdatert i henhold til arbeidet som har skjedd siden 2015. 

1.2 Hensikten med planen 

Planen viser på hvilke strekninger syklende skal prioriteres. Dette 

innebærer planlegging av bedre infrastruktur og prioriteringer av 

drift og vedlikehold. Som et resultat skal dette gi  

 tryggere ferdselsårer for myke trafikanter,  

 større forutsigbarhet og effektivitet for syklende og  

 et lettere valg om å velge sykkel som fremkomstmiddel. 

1.3 Målsettinger for sykling i Eigersund kommune 

Eigersund kommune skal gjøre sin del for at det nasjonale målet 

skal nås. Nasjonal sykkelstrategi – Sats på sykkel! (grunnlags-

dokument for NTP 2014-2023) har følgende hovedmål: 

 Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 prosent av alle reiser innen 

2023. 

Delmålene er: 

 Fremme sykkel som transportform 

 Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet 

 Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 

 80 prosent av barn og unge går eller sykler til skolen 

 

Samarbeidsavtalen i sykkelbyprosjektet har som formål å videreføre 

samarbeidsplattformen som er etablert med forrige prosjektperiode 

for å sikre et tryggere, raskere og sikrere sykkelveinett, flere og 

sikrere sykkelparkeringsanlegg og andre tiltak som gjør det lettere 

for innbyggerne å velge sykkelen som fremkomstmiddel som 

alternativ til privatbil. 

 

Sykkelbyavtalen har følgende hovedmål: 

Prosjektets hovedmål er å øke sykkelbruken på kort sikt (fire år) 

gjennom å gjøre det trygt, effektivt og attraktivt for alle å sykle. 

Sykkel skal fremstå som et godt og hensiktsmessig alternativ som 
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transportmiddel for kortere turer opp mot fem kilometers lengde, 

også vinterstid. 

Delmålene er: 

 Ferdigstille reguleringsplaner på vedtatt hovedsykkelveinett. 

 Gjøre de mest trafikkerte gang- og sykkelveiene mer 

sykkelvennlige. 

 Øke andel som sykler på registreringsdagen for Region vests 

sykkelundersøkelse samt øke hyppigheten på sykkelturene 

til ukentlig. 

 Innbyggerne skal etter eget utsagn oppleve byen som en 

bedre, tryggere og mer effektiv by å sykle i. 

 

Det er ikke laget en sykkelstrategi for Eigersund kommune. 
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2. Dagens situasjon 
 

2.1 Bruk av sykkel i dag 

I forbindelse med den regionale satsingen på sykkelbyprosjekt har 

det blitt gjennomført sykkelbyundersøkelser på oppdrag fra Statens 

vegvesen. Byer og kommuner i Region vest med en sykkelbyavtale 

inngår i sykkelbyundersøkelsene, og disse er i vår region 

gjennomført i 2014 og 2016.  

 

I 2017 ble det også gjennomført en reisevaneundersøkelse for 

Dalane, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Denne 

undersøkte mer generelt reisevaner, og viser fordelingen av 

transportvalgene både i den enkelte Dalane-kommune og internt i 

bynære strøk. 

 

Sykkelbyprosjektet i Eigersund gjennomførte høsten 2019, sammen 

med de fire kommunene på Nord-Jæren, en sykkelundersøkelse 

som kartlegger reisevaner tilknyttet arbeidsreisen. I tillegg utforsker 

også sykkelundersøkelsen blant annet faktorer som bidrar til økt 

sykling.  

 

Hvor mange bruker sykkel? 

Basert på resultat fra sykkelbyundersøkelsene har Eigersund 

omtrent gjennomsnittlig sykkelbruk blant sykkelbyene i Region vest. 

I 2016 var det 55 % som varte at de har syklet en eller flere ganger i 

løpet av det siste året. Da Sentio research gjorde en tilsvarende 

undersøkelse i 2014 var det 62 % som svarte «ja» og 38 % som 

svarte «nei» i Eigersund på samme spørsmål. Med unntak av 

Stavanger har også de andre byområdene hatt nedgang i samme 

periode. 

 

Grupper med følgende kjennetegn hadde høy andel som hadde 

syklet (totalt i hele undersøkelsen) 

 Skoleelev/student (70 %) 

 Aldersgruppe 30-44 år (68 %) 

 Mann (61 %) 

 Høyskole/universitetsutdanning 4 år eller mer (67 %) 

 

Grupper med lav andel som hadde syklet var: 

 Alderspensjonist (28 %) 

 Aldersgruppe 60 år og eldre (34 %) 

 Kvinne (54 %) 

 Grunnskoleutdanning (52 %) 

 

På arbeidsreisene som er kartlagt i Sykkelundersøkelsen, 

gjennomført av Markedsføringshuset i oktober 2019, oppgir 65 % at 

de aldri sykler til jobb sommerstid. De resterende 35 % oppgir å ha 

syklet i løpet av året. Tallene kan ikke sammenlignes med 

sykkelbyundersøkelsene, men forteller oss at andelen som sykler til 

jobb er betydelig lavere enn andelen som sykler på reiser generelt. 
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Når brukes sykkelen? 

De som svarte at de syklet det siste året fikk et oppfølgingsspørsmål 

om når på året de brukte sykkelen. Vår og sommer er viktigste 

periode for sykling, med betydelig lavere andel som sykler høst og 

vinter.  

 

Sykkelundersøkelsen viser også tydelig denne trenden. Andelen 

som sykler ukentlig halveres fra sommerhalvåret til vinterhalvåret. 

Ukentlig velger 24 % sykkel til jobb, mens det er 10 % som sykler 

hver dag sommerharlvåret. Vinterhalvåret er det 13 % som oppgir å 

sykle ukentlig til jobb, mens hele 81 % forteller de aldri sykler 

vinterstid. 

 

For Eigersunds del er det en nedgang i andelen som sykler om 

høsten sammenlignet med sykkelbyundersøkelsen i 2014. Ellers er 

det et likt resultat. Vintersykling i Region vest er generelt høyt, 

sammenliknet med byer i f.eks. Region sør (2015). Samtidig vet vi at 

det er et stort potensiale for å få flere til å sykle også vinterhalvåret 

med hjelp av god drift på sykkelanleggene. 

 

Grupper med høy andel vintersykling var: 

 Menn (27 %) 

 Aldersgruppen 45-59 år (29 %) 

 De med høyest utdanningsnivå (30 %) 

 

 

Hvor ofte brukes sykkelen? 

Det er vanligst å sykle 1-2 dager i uken, fulgt av noen dager i 

måneden. De med størst tilbøyelighet til å sykle daglig er menn, 

aldersgruppen 45-59 år, de med høyeste utdanningsnivå og 

personer fra husholdninger uten bil. 

 

På spørsmålet om i hvilke sammenhenger respondentene sykler på 

denne tiden av året (da den enkelte ble spurt) kom det frem at det 

var vanligere med en sykkeltur knyttet til fritidsformål enn sykling til 

og fra jobb. Dette vises også igjen i Sykkelundersøkelsen, som gir et 

helt annet bilde på sykkelbruk når det bare er reise til/fra jobb på 

dagtid som undersøkes.  

 

Hastighet på sykkelturene og variasjon etter reiseformål 

I Eigersund er gjennomsnittlig hastighet på sykkelturer 18 km/t. 

Hastigheten varierer noe etter formål for turen. Elsykkelens 

utbredelse har vekket en diskusjon om at elsyklister sykler fortere 

enn vanlige syklister. En undersøkelse av Transportøkonomisk 

institutt viser til en større variasjon i hastigheter for vanlig sykkel, 

mens elsyklister generelt holder en høyere fart. Elsyklisten har en 

klar fordel i motbakker, men i nedoverbakker er det lite forskjell på 

hastighet.  

 

Sykkelandel 

I reisevaneundersøkelsen for Dalane i 2017 er sykkelandelen på 

hovedreisemåter i Eigersund kommune angitt til 4 % på hverdager. I 

https://www.toi.no/publikasjoner/fartsmodell-for-sykkel-og-elsykkel-article34307-8.html
https://www.toi.no/publikasjoner/fartsmodell-for-sykkel-og-elsykkel-article34307-8.html
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Egersund sentrum (området Langevann-Hestnes) er tilsvarende 

sykkelandel 5 %. 

 

Samme undersøkelse delte også turene opp i ulike distanser og 

etter geografiske relasjoner. I Dalane som helhet var 50 % av 

reisene under 1 km som bilfører, mens 36 % valgte å gå og 7 % 

valgte å sykle en distanse under 1 km. 

 
 

Reiser som foregikk internt i Egersund sentrum hadde en 

sykkelandel på 6 % og gåandel på 27 %. Over halvparten, 53 %, av 

reisene internt i Egersund sentrum var som bilfører. 

 

 
 

 

Tellepunkt 

Statens vegvesen har etablert fem tellepunkt i Eigersund. Disse er 

angitt i kartutsnittet under. Tellepunktet ved Eigerøy bro og i 

Årstaddalen har fungert siden sommeren 2017. De andre 

tellepunktene er under opparbeidelse våren 2020. Automatiske 

tellepunkt på strategiske plasseringer er nyttig i arbeidet med å 

vurdere utvikling av sykkelbruk over tid. Data fra tellepunktene 

ligger etter hvert tilgjengelig for alle på www.trafikkdata.no. 

 

I tillegg har vi etablert et tellepunkt på Gamle jærbanen, som teller 

både gående og syklende på turveien. 

http://www.trafikkdata.no/
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2.2 Dagens forhold for syklende 

Det er mye som gjenstår før vi kan si at sykkelveinettet og 

tilretteleggingen for syklister i Eigersund er tilfredsstillende.  

1. Det er ingen strekninger hvor gående og syklende skilles fra 

hverandre. 

2. Det er en mindre god sammenheng og hyppig systemskifte i 

sentrum uten tilrettelegging. 

3. Mange steder i bystrøk er syklende henvist til fortau dersom 

de ikke ønsker å bruke kjørebanen. Fortauene er gjerne 

smale, og skaper konflikter mellom gående og syklende. 

Samleveier har 40-sone. 

4. Det er mange hindringer for syklister, så som høye 

kantsteiner. Dette oppleves avvisende, ubehagelig og 

tungvint for syklende. 

5. Snarveier som er etablert er dårlig vedlikeholdt, men de er 

også i enkelte tilfeller bratte og vanskelige å drifte. 

6. Vedlikeholdet av sykkelanleggene som finnes er til dels 

mangelfull. 

7. Som i mange andre byer er det en variert adferd blant 

syklende. Noe skyldes de mange systemskiftene, men også 

holdning til sitt ansvar som trafikant. 

8. Det er få godt tilrettelagte sykkelparkeringer med tak og 

mulighet for å låse fast hele sykkelen. 

 

2.3 Potensiale for økt sykling 

Egersund er en by med korte avstander. Topografien kan for mange 

være en utfordring, men det er likevel en betydelig boligmasse som 

har minimalt med stigning og/eller avstand for å komme seg til/fra 

sentrum.  

 

Fra sentrum er det 4 km til Hestnes i sør og 3 km til Langevann i 

nord. Langs hovedsykkelveinettet er det en tilnærmet flat etappe til 

Hestnes, mens det er en merkbar, men overkommelig stigning opp 

til boligområdet øverst i Langevann. Det er også rett i overkant av 4 

km fra det største boligfeltet på Eigerøy og inn til sentrum. På 

kartutsnittet under ser vi Google Maps estimerer 22 minutt å sykle 
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de 7 kilometerne fra boligområdet oppe i Langevann til snuplassen 

på Hestnes. 

 

 
 

 

 

 

 

I en reisevaneundersøkelse utført av IRIS i 2017 fant de at i 

Eigersund er 45 % av alle reisene under 3 km lange. Regner vi også 

med reisene på mellom 3 og 4,9 km (17,2 % av alle reiser) er det et 

betydelig potensiale i å rekruttere nye syklister. At Eigersund i 

samme reisevaneundersøkelse har 4 % sykkelandel og 15 % som 

går, tyder på at det er stort potensiale for å flytte reisende ut fra 

privatbilen til fots eller sykkel i og med over 60 % av reisene er i 

overkommelig gå- og sykkelavstand. 

 

Av jobbreisene, som er kartlagt i Sykkelundersøkelsen i 2019, har 30 

% av respondentene 0-3 km fra hjemmet til arbeidssted og 19 % har 

4-7 km. Daglig er det 13 % som går og 10 % som sykler til jobb. Med 

elsykkelen økes også rekkevidden, og sykkel blir dermed et mer 

aktuelt transportvalg over lengre avstander enn en mekanisk sykkel 

er for mange. 

 

Det er derfor viktig at det i planlegging og utviklingsstrategier for 

byen legges til grunn at det skal være førsteprioritet å gå eller sykle. 

Valget må være enkelt, og det må være lettere å gå eller sykle enn 

det er å kjøre bil. Tilrettelegging av sykkelanlegg er én brikke i 

endring av transportvaner. Hvor effektivt og rimelig bilistene ferdes 

i byen har også stor innvirkning på valgene den enkelte innbygger 

tar. 
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2.4 Oppsummering av dagens situasjon 

Eigersund har et godt utgangspunkt for å endre transport-

middelfordelingen. I byen er det korte avstander mellom ulike 

målpunkt, og en betydelig andel av de korteste reisene er med bil. 

Det er flere utfordringer tilknyttet sykkelanlegg både sentralt og 

mindre sentralt i kommunen, og dette kan være noen av 

forklaringene for dagens situasjon og sykkelandelen.  
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3. Grunnlag for valg av løsninger 
Kilde for tekst i dette kapitlet er i hovedsak hentet fra Statens 

vegvesens håndbok V122 Sykkelhåndboka. 

3.1 Generelt om syklistgrupper og ulykkestyper 

Syklister er ikke en ensartet gruppe. De finnes i alle aldersgrupper 

og har svært ulike reisevaner og behov. Syklister kan inndeles i tre 

hovedgrupper: 

1) Arbeidsreisende/transportsyklister består av voksne og 

ungdom på vei til arbeid, videregående skole og utdanning. 

Særpreg for denne gruppen er faste reisetider og reisemål. 

Arbeidsreisende velger kjøremåte ut fra ønske om 

fremkommelighet mer enn komfort og opplevelse. Kravet til 

sykkelveinettet er kortest mulig rute og høy hastighet. 

Aktuelle sykkelruter for arbeidsreisende er ofte 

sammenfallende med hovedveinettet inn mot bysentrum og 

større næringsområder. 
2) Skolebarn sine reiser er også tids- og stedbundet 

(skolereiser). Men tidspunkt er noe forskjøvet i forhold til 

transportsyklistene. Skolebarnas resier skjer mest lokalt, 

nær boligen og skolen. Deres behov er trafikksikre 

sykkelveier med minst mulig kontakt med biltrafikk. 
3) Fritidssyklende sykler mest utenom rushtid og har både 

lokale, sentrale og mer fjerne reisemål. De ønsker 

opplevelse, komfort, trygghet, godt dekkevedlikehold og 

god framkommelighet. I den gruppen finner vi blant ungdom 

til/fra fritidsaktiviteter, de eldre syklistene og familier på 

søndagstur. 
Også de som driver aktiv sports- og treningssykling har sin 

rettmessige plass i trafikken. Stor fart og krav til 

dekkekvalitet gjør at disse ofte velger kjørebanen som 

arena. Sykkelfelt i kjørebanen er et tiltak som gir færre 

konflikter mellom treningssyklister og bilister og bedre 

fremkommelighet for alle. 

 

Sykkelulykker 

Generelt er det betydelig underrapportering av sykkelulykker. 

Ulykkesstatistikken på landsbasis viser at 80 % av sykkelulykker 

skjer i tettbygd strøk, og 75 % av disse skjer i kryss og avkjørsler 

eller ved kryssing av veien. Eneulykker er ulykker der syklende har 

blitt skadet ved velt eller utforkjøring uten at andre trafikanter er 

involvert og utgjør 73 % av sykehusregistrerte sykkelulykker. 

Mellom 25 % og 50 % av alle eneulykker skyldes faktorer ved 

sykkelveien (hull, velt og utforkjøring). 

 

Sykkelulykker i kryss utgjør i overkant av 10 % av sykehusregistrerte 

sykkelulykker. Disse ulykkene involverer sykkel og bil, og er de 

alvorligste sykkelulykkene. Både norske og utenlandske 

undersøkelser viser at det er høy ulykkesrisiko forbundet med å 

sykle i «feil retning» på fortau. Fortausløsninger skal derfor ikke 

inngå i hovedrutenettet for syklister. Dette har selvsagt også stor 

betydning for fotgjengernes trygghet. 
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I SINTEFs sykkelbyundersøkelse i Region Vest i 2016 ble det spurt 

om sykkelulykker. Svarene sier noe om hvor ulykkene skjer. Ulykker 

på vei er mest vanlig (41 %), etterfulgt av ulykker på gang- og 

sykkelvei (39 %) på fortau (20 %). 

 

 
 

Elsykkelen gir mange mulighet til å holde en høyere hastighet enn 

om de hadde brukt vanlig sykkel. Risikoen for ulykker er imidlertid 

ikke høyere for elsyklister sammenlignet med vanlige syklister, 

ifølge Transportøkonomisk institutt. 

3.2 Prinsipp for løsning/utforming av sykkelveinett 

Det finnes i hovedsak tre prinsipp som bør legges til grunn ved valg 

av løsning. 

1) Syklister er kjørende 

Forskjellig regelverk gjelder avhengig om syklisten ferdes på 

fortau, i kjørebanen eller på sykkelvei. I henhold til 

trafikkreglene er syklister kjørende. Det er derfor viktig å 

utforme sykkelanlegg som bygger opp om det gjeldende 

regelverket. 

2) Kontinuitet i tilbudet 

Ved valg av løsning er det ikke nok å se på en gate eller en 

kort del av en sykkelrute. Overgangen mellom forskjellige 

typer sykkelanlegg må vurderes nøye. Kryssområder er ofte 

kritiske punkt langs en sykkelrute 

3) Syklende og gående bør skilles 

Gående er den svakeste gruppen i trafikkbildet. Sykling på 

fortau er tillatt på visse vilkår, men kan skape problem for 

gående. For å unngå konflikter mellom gående og syklende, 

bør det i størst mulig grad være separate tilbud til gående og 

syklende. Det gjelder særlig i sentrum og andre områder der 

det er mange trafikanttyper på trange areal. 

 

Det er i hovedsak fem prinsipp for utforming av sykkelanlegg: 

1) Blandet med biltrafikk 
Syklende kjører i kjørebanen sammen med andre kjørende 

(biler, busser osv.). Anbefalt fartsgrense 30 km/t (byer og 

tettsteder). Viktige ruter bør skiltes. 
2) Sykkelfelt 

Eget kjørefelt for sykkeltrafikk (enveis) på begge sider av 

veien. Løsningen brukes ved fartsgrenser opp mot 60 km/t 

og ned til 30 km/t. Det er viktig å synliggjøre hovednettet for 

sykkeltrafikk overfor syklende og ikke minst som signal til 

bilkjørende om at det eksisterer et godt tilbud til syklister. 

https://www.toi.no/publikasjoner/miniscenario-okt-omfang-av-elsykler-article34933-8.html
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Sykkelfelt i kjørebanen skal være skiltet og merket som eget 

felt i kjørebanen. 
3) Gang- og sykkelveier 

Separat vei for gående og syklende. Anlegges gjerne der 

fartsgrensen er lik eller over 60 km/t eller hvis forholdene 

eller ligger godt til rette. Sykkelvei med fortau for de 

gående, adskilt med ikke-avvisende kantstein, er en 

foretrukket variant av denne løsningen. 
4) Sykling på veiskulder 

I landlige omgivelser med liten trafikk og få syklister kan 

sykling på en utvidet veiskulder være et alternativ. 

Årsdøgntrafikken skal ikke være over 4 000, fartsnivået lik, 

eller lavere enn 60 km/ og skulderbredden være minst 1,5 

meter på begge sider av bilveien. Dette omtales i Statens 

vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. 

Sikring av gående og syklende både i sentrum og resten av 

kommunen må vektlegges under planlegging av lengre 

strekningstiltak og punktvise utbedringer. Dette er spesielt viktig 

der man går fra én prinsippløsning til en annen (systemskifte). 

3.3 Prinsipp for utforming av hovedsykkelveinett i 

Eigersund 

Prinsipp som er lagt til grunn ved valg av løsning 

Det er byd gang- og sykkelveier med rundt tre meter bredde langs 

en god del av hovedsykkelveinettet i Eigersund. Hensikten med 

denne planen er å belyse nødvendige tiltak for å gjøre forholdene 

bedre for syklende på kort og lang sikt. Følgende er tillagt vekt ved 

valg av prinsippløsninger: 

1. Framkommelighet for arbeidsreisende/transportsyklister 
2. Sikre skolevei 
3. Skille gående og syklende 
4. Sikkerhet for alle trafikantgrupper 

 

Inndeling i hovedsykkelveinett og lokalt sykkelveinett 

Sykkelveinettet er ved denne revideringen inndelt i det 

overordnede hovedsykkelveinettet og et mer finmasket lokalt 

sykkelveinett. Det legges opp til mest mulig direkte sykkelruter fra 

boligområder mot sentrum og andre viktige målpunkt. 

 

Hovedsykkelveinettet går i hovedsak langs riks- og fylkesveier fordi 

disse er de naturlige ferdselsårene for veldig mange til viktige 

målpunkt i og utenfor byen og de gir god framkommelighet. 

Hovedsykkelveinettet omtales i kapittel 4. 

 

I tillegg til hovedsykkelveinettet er det lagt inn et lokalt 

sykkelveinett som skal knytte boligområder, skoler, barnehager og 

andre tjenester til hovedsykkelveinettet. Det lokale sykkelveinettet 

omtales i kapittel 5. De enkelte strekningene blir ikke like grundig 

omtalt som strekningene i hovedsykkelveinettet. 

 

Hovedsykkelveinettet skal ha høyest mulig standard og ha et større 

fokus på arbeidsreisende, samtidig som det skal være trygt for 

yngre og eldre syklister.  Det lokale sykkelveinettet skal samle 
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ressursene for å lage gode, trygge og helhetlige løsninger fremfor 

«flekktiltak». Krav til standard og utforming er naturlig nok ikke like 

høyt på det lokale sykkelveinettet som på hovedsykkelveinettet. 

 

Valgte løsninger på hovedsykkelveinettet 

Basert på gjennomgangen i kapittel 3.1 og 3.2 er følgende 

prinsippløsninger valgt for Eigersund kommune: 

 Sykkelfelt eller sykkelvei med fortau på sentrale strekninger 

der det er trafikkgrunnlag for det 

 Gang- og sykkelvei på mindre sentrale strekninger der det 

ikke er trafikkgrunnlag for å skille gående og syklende 
 

Sykkelfelt er sikrest og mest effektive løsning i sentrale områder 

med mange kryss og avkjørsler og fotgjengertrafikk, men er en 

mindre trygg løsning for uerfarne syklister og barn.  

 

Overgang mellom ulike typer sykkelanlegg 

Systemskifte betyr at en type sykkelanlegg slutter og en annen 

starter. I Eigersund er per dags dato overgang mellom gang- og 

sykkelvei og blandet trafikk en aktuell problemstilling. Det er viktig 

å markere overgangen mellom systemskiftene slik at både syklende 

og andre trafikanter oppfatter systemskiftet. I tillegg må dette 

utformes på en måte som både gir trygghet og en viss effektivitet 

for alle trafikanter. Dette gjelder også ved etablering av ny gang- og 

sykkelløsning, selv om det planlegges en fortsettelse av gang- og 

sykkelløsningen.  

 

Detaljutforminger 

For å bedre framkommelighet og komfort foreslås det en løsning 

uten høydeforskjell (vis = 0) på kantstein. Dette bør gjelde ved 

gangfelt, kryss, trafikkøyer, avkjørsler m.v. Gjelder både 

hovedsykkelveinett og lokalt sykkelveinett. Som alternativ til 

kantstein kan varselindikator legges 0-vis. 

 

Prioritering 

Det er hensiktsmessig å prioritere strekninger som når flest mulig 

(kost-nytte). Sentrum har ingen tilbud for syklende, med et 

varierende tilbud mellom fortau, parkeringsplass og gågate, og har 

derav høy prioritet. Det vises også til potensialet nevnt i avsn. 2.3 

og betydningen av gode sykkelanlegg som stimulerer til sykling på 

de korte distansene i sentrale områder.  

 

Flere strekninger langs fylkesveier og riksveier som mangler tilbud 

er også av trafikksikkerhetsmessige årsaker viktige, selv om det ikke 

når store mengder. 

3.4 Oppsummering grunnlag for valg av løsninger 

Ulike trafikanter trenger ulik grad av tilrettelegging, etter f.eks. 
alder og erfaring på sykkel. Det er viktig med en sammenheng i 
sykkelanleggene, med færrest mulig systemskifter. Der det er 
trafikkgrunnlag for det (mer enn 15 gående og syklende i 
maksimaltimen) skal gående og syklende skilles fra hverandre med  
sykkelvei med fortau.  
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4. Hovedsykkelveinett 
 

I dette kapittelet skisseres hovedsykkelveinettet. 

 

Dette er de samme strekningene som ligger i forrige Temaplan for 

hovedsykkelvegnett i Eigersund (KS-sak 006/15), men det er en 

mindre justering i hvilken strekning som inngår i hvilken rute. 

Beskrivelsene og forslag til tiltak er oppdatert i henhold til bygging 

og planlegging siden temaplanen ble laget. 

 

Følgende ruter er definert som hovedsykkelveinettet i Eigersund 

kommune: 

1. Sentrumsruta 

2. Søraruta  

3. Nordaruta  

4. Tengsruta 

5. Hestnesruta 

6. Hadlandsruta 

7. Hellelandsruta 

8. Hellviksruta 

 

 

 

 

Bekrivelsen av rutene er et grunnlag for den videre detalj- og 

reguleringsplanlegging. I en detaljert forprosjekt- og detaljfase vil 

det kunne komme endringer i bredder på kjørefelt og gang- og 

sykkelanlegg. Nærmere studier av trafikksituasjonen på 

enkeltstrekninger kan resultere i at man velger en annen 

prinsippløsning, for eksempel sykkelvei med fortau i stedet for 

ordinær gang- og sykkelvei.  

 

Et hovedsykkelveinett skal binde sammen bydeler og viktige 

målpunkt som kollektivknutepunkt, arbeidsplasskonsentrasjoner, 

skoler og rekreasjonsområder. V122 Sykkelhåndboka sier det skal 

tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i 25-40 km/t på 

hovedsykkelveinett. For god fremkommelighet og fart er det en 

fordel å velge løsninger som separerer syklende fra andre 

trafikanter (sykkelfelt eller sykkelvei med fortau).  

 

Beskrivelsen av hovedsykkelrutene består av følgende deler: 

 Beskrivelse av dagens situasjon og forslag til tiltak. 

 Kart som angir strekningen. 

 

Forslag til tiltak er ikke å anse som forpliktende eller uttømmende 

liste.  
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4.1 Sentrumsruta 

 

Strekning: 

Ruta starter ved jernbanestasjonen og følger fv 44 sørover til kryss 

ved kv Hoveræget. Gjennom sentrum går traseen på parallelgaten 

Sandakergaten og krysser gågaten. Strekningen er markert med 

rødt på kartet. 

 

Dagens forhold: 

 40-sone på hele strekningen 

 Det er gang- og sykkelvei med cirka tre meter bredde langs 

Jernbaneveien. 

 Gjennom sentrum er det fortau og gågate. Praksis for mange 

er å sykle over parkeringsplass på Areneset/Nytorget. 

 Sokndalsveien, fra Heggdalsveien, har gang- og sykkelvei 

kombinert med atkomstvei til boliger. 

 Gs-vei på Jernbaneveien har seks steder hvor gående og 

syklende krysser utkjøring fra parkering og næringsområder. 

Kjørende holder generelt lav hastighet. 

 Adkomst til togstasjon skjer ved kryssing rv 426 / fv 44 

Eigerøyveien. 

 Ulykkespunkt ved rundkjøringene ved togstasjon og Amfi 

Eikunda, i kryss Buggebakken og i kryss ved kv Hoveræget. 

 

 

 

 

Forslag til tiltak: 

 Skille gående og syklende. Rapport med mulige løsninger på 

strekningen utarbeidet vinteren 2020.  
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4.2 Søraruta  

 

Strekning: 

Ruta går fra jernbanestasjonen på Eie til endepunkt på fv 4288 

utenfor Hovland. Ruta er markert med rødt på kartet. 

 

Dagens forhold: 

 30-sone på Gamle Eigerøyveien (gjennomkjøring forbudt). 

60-sone mellom Uførfjellveien og Løyningsveien. Ellers 50-

sone på strekningen. 

 Gang- og sykkelvei fra togstasjon og deler av Gamle 

Eigerøyveien.  

 Uoversiktlig kryss ved Egersund arena/Tusenbeinet 

barnehage. 

 Dårlig og utrygg løsning over broen. Ny bro er under 

planlegging. 

 På strekningen fra Eigerøy bro til Nyåskaiveien er det et 

smalt fortau. Regulering av gang- og sykkelløsning varslet 

oppstart i 2019.  

 Kryssingspunkt av rv 426 ved Nyåskaiveien (50-sone). 

 Ingen tilrettelagte krysningspunkt av rv 426 Hovlandsveien 

sør for Nyåskaiveien.  

 

Forslag til tiltak: 

 For å legge til rette for arbeidsreisende bør det opparbeides 

sykkelvei med fortau. Tiltak som er under arbeid (ny bro og 

ny gang- og sykkelløsning mellom bro og Nyåskaiveien) vil 

øke sykkeltrafikken og forsterke dette behovet. 

 Gang- og sykkelløsning langs Gamle Eigeøryveien (SVV har 

varslet dette skal inn i deres planer), fortrinnsvis sykkelvei 

med fortau 

 Trygg kryssing av rv 426 Hovlandsveien til arbeidsplasser 

  

https://www.eigersund.kommune.no/forprosjekt-for-ny-eigeroey-bro.6236150-148494.html
https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv42hovlandsveien
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4.3 Nordaruta 

 

Strekning: 

Ruta går langs fv 4286 fra Eigerøy bro til Ytstebrød. Strekningen er 

markert med rødt på kartet. 

 

Dagens forhold: 

 50-sone fra broa og ut til Skadbergsanden. 60-sone videre ut 

til Ytstebrød 

 Det er etablert gang- og sykkelvei (3,0 m bredde) fra broa 

frem til boligfelt Leidlandshagen, en strekning på omtrent 

950 meter. 

 Utover dette eksisterer det ikke tilbud til gående og 

syklende, med mange uoversiktlige strekninger 

 I forbindelse med utbygging av boligområde er det etablert 

gang- og sykkelvei i Saurdalen, omtrent 300 meter. 

 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Leidlandshagen til 

Skadbergsanden er igangsatt. 

 

Forslag til tiltak: 

 Opparbeide sammenhengende gang- og sykkelløsning. 

 

Annet: 

Det er en rekke populære utfarts- og rekreasjonsområder langs 

strekningen. Det medfører tidvis høy trafikal belastning. 
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4.4 Tengsruta 

 

Strekning: 

Ruta går langs fv 44, Jærveien, fra jernbanestasjonen og nordover til 

Tengs. Strekningen er merket med rødt på kartet. 

 

Dagens forhold: 

 40-sone helt i sør, 50-sone videre til Tengs.  

 Egen bro for gående og syklende over jernbanen, oppført i 

2015. 

 Opparbeidet gang- og sykkelvei fra 2001-2002 oppleves 

som trygg og oversiktlig, men er også tilkomst til sjøhus i 

sørligste ende. 

 Kryssing av fv 44 foregår i dag over gangfelt på 

fartsdempende hump cirka 60 meter vest for krysset med 

Kvidafjellveien. Hastigheten ved krysningspunkt er 40 km/t. 

 Mellom Kvidafjellveien og nevnte krysningspunkt er det 

fortau. 

 Krysning av Kvidafjellveien og fv 44 oppleves utrygt/ 

begrensende for ferdsel. 

 På Tengs er det ingen tilrettelagt krysning av fv 44 til 

industriområde eller videre mot Fotland/Gjermestad. 

 

Forslag til tilak: 

 Tilrettelegge for kryssing av fv 44 på Tengs. 

 Bedre fremkommelighet og sikkerhet ved kryssing av 

Kvidafjellveien og fv 44 til gang- og sykkelvei. 

 Tiltak i sørligste del av gs-vei for bedre sikkerhet i sving. 
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4.5 Hestnesruta  

 

Strekning: 

Ruta følger fv 44 fra kv Hoveræget på Gamle Sokndalsveien i 

kjørebanen. Ruta fortsetter på Hestnesveien i kjørebanen. Fra bro 

på Hestnesveien er det opparbeidet gang- og sykkelvei frem til 

Kabelhusveien. Ruta er merket med rødt på kartet. 

 

Dagens forhold: 

 30-sone mellom kv Hoveræget og Hestnes bro. 

Hestnesveien har 50- og 40-sone. 

 Krysningspunkt fra gang- og sykkelvei langs fv 44 inn til 

Gamle Sokndalsvei er uoversiktlig for kjørende som 

kommer fra Hoveræget på grunn av sving i forkant av 

gangfelt, og kjørende har ofte høy hastighet. 

 Gamle Sokndalsvei er lite trafikkert (gjennomkjøring 

forbudt), men har en del trafikk til nærings- og 

handelsområder. 

 Gang- og sykkelvei langs Hestnesveien er ca 2,5 m bred. 

 

Forslag til tiltak: 

 Utbedre krysningspunkt ved Hoveræget med 

hastighetssenkende tiltak. 

 Fysiske tiltak for å hindre gjennomkjøring fra Gamle 

Hestnesvei til Sokndalsveien. For eksempel hev- og senkbar 

pullert for å sikre adkomst for kollektivtrafikk og 

utrykningskjøretøy. 

 Vurdere mulighetene og behovet for en sykkelløsning 

langsmed fv 44 videre sør for Hoveræget, til Møllbachneset. 

 Følge med på utvikling av boligområde Hestnes, og vurdere 

fortløpende behov for oppgradering av eksisterende gang- 

og sykkelvei.  
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4.6 Hadlandsruta 

 

Strekning: 

Langs fv 44 fra bro som fører til Hestnesveien og sørover til 

Hadland. Strekningen er markert med rødt på kartet. 

 

Dagens forhold: 

 60-sone på hele strekningen 

 Det er etablert gang- og sykkelvei fra Dyrnesveien og 900 

meter sørover til Hadland. 

 Strekningen fra Hestnesveien til Dyrnesveien har ikke tilbud 

til gående og syklende. 

 

Forslag til tiltak: 

 Gang- og sykkelløsning langs fv 44 mellom Hestnesveien og 

Dyrnesveien. 
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4.7 Hellelandsruta 

 

Strekning: 

Ruta går langs rv 426 fra jernbanestasjonen til E39 på Krossmoen. 

 

Dagens forhold: 

 50-sone frem til Sjukehusveien, deretter 70- og 80-sone. 

 Det er i dag opparbeidet gang- og sykkelvei til 

trafikkstasjonen på Slettebø.  

 Øvrig strekning har ikke tilbud til gående og syklende. 

 Det er varslet oppstart av reguleringsplan fra Krossmoen til 

Neset (2019), som skal inneholde gang- og sykkelløsning. 

 Strekningen fra jernbanestasjonen til Hestavad er viktig 

strekning for skoleelever. 

 

Forslag til tiltak: 

 Forlenge gang- og sykkelløsningen fra Slettebø til 

Krossmoen. 

 Skille gående og syklende mellom jernbanestasjonen og 

Gamle Hestavad bro.  

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv42krossmoennese
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4.8 Hellviksruta 

 

Strekning: 

Valgt trasé på strekningen er Gamle Jærbanen, en gruset turvei som 

starter ved Gamle Eigerøyveien og går til Hellvik stasjon. Dette er en 

turvei bare tillatt for gående og syklende. Strekningen er markert 

med rødt på kartet. Alternativ trasé mellom Egersund og Hellvik er 

fv 44. 

 

Dagens situasjon: 

 Syklende til og fra Hellvik har to alternative ruter. En kan 

velge å sykle i kjørebanen, langs fv 44, med blandet trafikk 

fra Tengs.  

 Strekningen som er lagt inn i hovedsykkelveinettet, en 

gruset turvei, er fri for trafikk, men ikke vintervedlikeholdt. 

 Turveien er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 1 (Kystruta) og 

EuroVelo rute 12 (Nordsjøsykkelruta). 

 Enkelte syklister ønsker ikke å sykle på grus, og benytter 

derfor fv 44 istedenfor. 

 

Forslag til tiltak: 

 Utrede mulighet for vintervedlikehold av turvei. 

 Belysning. 

 Tiltak som sikrer at syklende viser hensyn til de mange 

gående.  
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5. Lokalt sykkelveinett 
 

Et lokalt sykkelveinett gir forbindelser innen og mellom 

boligområder og andre lokale reismål. Det skal gi forbindelser til 

hovedsykkelveinettet, busstopp, barnehager, skoler, nærbutikker 

m.m. Det skal gi stor grad av opplevd trygghet. Alle typer syklister, 

fra unge til eldre, skal kunne benytte det lokale sykkelveinettet på 

en trygg måte. 

En reise starter ved døra. Det må være enklest mulig å velge 

sykkelen som fremkomstmiddel, og da må det sikres tilrettelegging 

og drift av veier som fremmer dette valget. 

Selv om det lokale sykkelveinettet ikke skal tilrettelegges for 

transportsyklister og samme hastighetsnivå som 

hovedsykkelveinettet, stilles det likevel krav til at utformingen er 

sykkelvennlig, med trygge kryssinger, sykkelvennlige systemskifter 

m.v. 
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5.1 Havsøy – Langevann 

 

a) Bjerkreimsveien 

Dagens standard: 

Ingen sykkelanlegg på strekningen, og syklende må bruke 

kjørebanen. 50-sone. Det er planlagt gang- og sykkelvei på 

strekningen opp til Fotland (ikke igangsatt). 

Forslag til tilak: 

 Etablere gang- og sykkelvei. 

 

b) Nyeveien 

Dagens standard:  

Ingen sykkelanlegg på strekningen. Syklende benytter kjørebanen. 

30-sone. Smalt fortau i bunnen av Nyeveien, med noen gatetun 

som skal redusere hastighet på kjøretøy og øke myke trafikanters 

fremkommelighet og sikkerhet. Gamle Hestavad bro er gang- og 

sykkelvei. 

Forslag til tiltak: 

 Gjennomkjøring forbudt eller andre ytterligere begrensende 

tiltak for bil og tungtransport. 

 Belysning på Gamle Hestavad bro 

 

c) Sjukehusveien 

Dagens standard: 

Gang- og sykkelvei fra Kvellure til Lagård u.skole. Deretter fortau. 

30-sone. Alle funksjoner, med unntak av en barnehage, er på 

motsatt side av gang- og sykkelvei/fortau. 

Forslag til tiltak: 

 Skille gående og syklende på strekningen fra Kvellure til 

Lagård u.skole.  

 Etablere sykkelanlegg fra Lagård u.skole til rv 426 østside. 

 

d) Langevannsveien/Grøne Bråden 

Dagens standard: 

Fortrinnsvis fortau langs Langevannveien, men en del av 

strekningen har utformingen til en gang- og sykkelvei. Fortau langs 

Grøne Bråden, som er stengt for trafikk unntatt til boliger. 30-sone 

på begge strekningene. 

Forslag til tiltak: 

 Gang- og sykkelvei langs hele Langevannsveien 

 Sykkelvennlig bilsperre på toppen av Grøne Bråden 
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5.2 Sentrum – Hestnes 

 

e) Varbergveien, Kjærlighetsstien 

Dagens standard: 

Ingen sykkelanlegg på strekningen. Smalt og ubrukelig fortau langs 

Strandgaten. Bredere fortau utenfor Havnekontoret og videre opp 

Kjærlighetsstien. Deler av strekningen må syklende ferdes på 

kaifront eller i kjørebanen. Fartsgrense er 50 og 40 km/t.  

I Strandgaten er det rennestein som begrenser kjørebanens bredde 

og er utrygg for syklende og skaper konflikt med biler. 

Kjærlighetsstien er nylig oppgradert. 

 

Forslag til tiltak: 

 Fjerne rennestein i Strandgaten. 

 Senke fartsgrense til 40 eller 30 km/t 

 

f) Sentrum-Rundevoll 

Dagens standard: 

Ingen sykkelanlegg på strekningen, med unntak av gang- og 

sykkelvei som går ved Egersundshallen (snarvei). Fortau fra sentrum 

opp til Husabø skole. Fartsgrense er 50 km/t opp Johan Feyers gate 

og 30-sone videre til Nonsfjellveien starter. Nonsfjellveien har 40-

sone frem til Hoveræget og ensidig fortau. 

 

Forslag til tiltak: 

 Ny gatebruksplan for Nonsfjellveien er utarbeidet, med 

gang- og sykkelvei på hele strekningen. 

 Redusere fartsgrensen til 30 km/t 

 Hjertesone ved skolene 

 

g) Prestegårdsveien, Motala  

Dagens standard: 

Ingen sykkelanlegg. Ensidig fortau på hele strekningen, nylig 

oppgradert. 40-sone på hele strekningen. 

 

Forslag til tiltak: 

 Redusere fartsgrense til 30 km/t 

 

h) Hoveræget 

Dagens standard: 

Ensidig fortau fra fv 44 Sokndalsveien til Iglatjørnveien. Deretter 

gang- og sykkelvei frem til 30-sone starter i svingen nedenfor 

Birkebeinerveien. Derfra er det ensidig fortau opp til Rundevoll 

skole.  

 

Forslag til tiltak: 

 Tryggere kryssinger ved avkjørsler/kryss 

 Krysset ved Hoveræget, Vikingveien og nyetablert vei til 

Hestnes (Eigelandsveien) må få bedre sikt i alle retninger for 

myke trafikanter 
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i) Eigelandsveien 

Dagens standard: 

Planlagt 3 m bred gang- og sykkelvei fra Hoveræget og ned til to 

kryss ved Hestnesveien. Strekningen ned fra Hoveræget til den 

sørligste del av Hestnesveien er under bygging i 2020.  

 

Forslag til tiltak: 

Ikke ferdig anlagt per d.d. 
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5.3 Eigerøy 

 

j) Uføfjellveien – Leidland 

Dagens standard: 

Ensidig, bredt fortau langs Uførfjellveien opp til Fullriggerveien. 

Derfra er det gang- og sykkelvei til Hålå og videre over til 

Lasteinveien. Lasteinveien har ensidig fortau ned til Ytstebrødveien. 

Uførfjellveien har 30-sone, Lasteinveien 40-sone. 

 

Forslag til tiltak: 

 Øke sikkerhet ved kryssene langs Uførfjellveien 

 Hjertesone 

 Sykkelvennlige bilsperrer mellom Hålå og Leidlandshagen 

 Mulighet for systemskifte mellom gang- og sykkelvei fra Hålå 

til kjørebane på Lasteinveien 
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5.4 Helleland 

 

k) E39 Sørlandsveien 

Dagens standard: 

Gang- og sykkelvei på hele strekningen, med god standard. Det er 

bare én sikker mulighet for kryssing av E39, dette er rett vest for 

Sirdalsveien. 

 

Forslag til tiltak: 

 Tilrettelegge for hensiktsmessig kryssing av E39 ved 

Krossmoveien. 

 Tilrettelegge for kryssing av E39 ved bensinstasjon. 
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5.5 Hellvik 

 

l) Togstasjon-Marren 

Dagens standard: 

30-sone på hele strekningen. Fortau mellom bedehus og frem til 

barnehage. Det er planlagt gang- og sykkelvei og fortau over 

Åsatua, mellom bedehus og togstasjon. 

 

Forslag til tiltak: 

 Hjertesone ved skolen 

 

m) Hellviksveien  

Dagens standard: 

30-sone på hele strekningen. Blandet trafikk fra skole til butikk, men 

her er lite trafikk. Videre vestover er det 2,0 m bred gang- og 

sykkelvei. 

 

Forslag til tiltak: 

 Utvikling av trafikk i forbindelse med boligutbygging ved 

Hellviksveien må holdes under oppsyn for å kunne gjøre 

nødvendige sikkerhetstiltak dersom nødvendig. 

 

n) Tråsavikveien 

Dagens standard: 

Fylkesvei som har 40-sone hele strekningen. Mellom fv 44 og 

Hellviksveien er det etablert gang- og sykkelvei, cirka 150 meter, 

ellers er det ingen tilrettelegging for myke trafikanter. 

Tungtransport og flere uoversiktlige delstrekninger reduserer 

sikkerheten.  

 

Forslag til tiltak: 

 Gang- og sykkelvei langs hele strekningen. 

 Fartsreduserende tiltak i påvente av gang- og sykkelvei. 
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6. Turveinett 

6.1 Nordsjøsykkelruta 

Nordsjøsykkelruta går gjennom sju land rundt Nordsjøen. Ruta er 

en 6 000 km lang skiltet sykkelrute som går gjennom Storbritannia, 

Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. 

Nordsjøsykkelruta en del av det europeiske sykkelnettet EuroVelo, 

og informasjon finner du her (rute nr. 12). 

 

Samme strekning inngår også i den nasjonale sykkelrute nr. 1, 

Kystruta. Denne strekker seg fra Svinesund og følger kysten helt 

opp til Kirkenes. Mer informasjon her. 

 

Rundt 30 km av Nordsjøsykkelruta ligger i Eigersund kommune. Den 

holder fv 44 fra kommunegrensen til Sokndal og inn til Egersund. 

Herfra følger ruta Den gamle jærbanen til Hellvik, og fortsetter 

nordover til Hå kommune på Den vestlandske hovedvei (via fv 44 et 

kort strekk). Strekningene på hovedsykkelveinettet mellom Hadland 

og Hellvik er med andre ord en del av strekningen som 

markedsføres over hele Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kartutsnitt fra bikemap.net 

 

https://en.eurovelo.com/
https://www.visitnorway.no/aktiviteter-og-attraksjoner/utendorsaktiviteter/sykling/nasjonale-sykkelruter/
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EuroVelo 12, Nordsjøsykkelruta. Kartutsnitt fra eurovelo.com 

 
Nasjonal sykkelrute 1, Kystruta. Kartutsnitt fra bikemap.net  
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6.2 Magma geoparks sykkelturer 

Magma geopark har to sykkelruter i Eigersund som de promoterer 

overfor innbyggere og turister. Turene har flere stopp underveis 

med historisk og/eller geologisk verdi. 

 

St. Olavs rute 

Den ene ruten til Magma geopark går fra Egersund sentrum til 

Hellvik på Den gamle jærbanen, og tilbake til Egersund via Eige. 

Ruten er skiltet. 

 
Kartutsnitt: Magma geopark. 

 

 

 

Koldalsruten 

Den andre ruten går fra Egersund sentrum med en rundtur via 

Koldal og Nodland. Ruten er ikke skiltet. 

 Kartutsnitt: Magma geopark.  
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7. Utbygging og drift/vedlikehold  

7.1 Utbygging 

Statens vegvesen har ansvaret for å opparbeide strekninger langs 

riksveien, Rogaland fylkeskommune langs fylkesveier og Eigersund 

kommune har ansvaret for strekninger langs kommunale veier. Ved 

noen strekninger er etablering av sykkelanlegg er rekkefølgekrav for 

utbygger. Dette defineres ikke her. Den som blir stående som 

veieier etter at tiltak er ferdigstilt er her oppgitt som ansvarlig for 

utbygging, selv om ansvaret er lagt til andre i reguleringsplaner. 

 

Det gis her en oversikt over strekningene den enkelte er ansvarlig 

for, hvor strekningene er delt inn i tre grupper etter prioritering. 

Det viktigste kriteriet ved prioritering er potensialet for 

sykkeltrafikkmengde. Ruter med (antatt) størst trafikkgrunnlag er 

prioritert foran ruter med mindre sykkeltrafikk.  

 

Lavest prioritet (3. prioritet) er strekninger hvor det etter dagens 

forhold er tilfredsstillende sykkelanlegg. Uavhengig av prioritet er 

det for den enkelte strekning viktigste tiltak å etablere manglende 

lenker for å få et sammenhengende sykkelanlegg. 

 

Ved en del strekninger er utarbeidelsen igangsatt, eller planlagt 

igangsatt innen kort tid. Selv om tiltakene ikke er ferdigstilt, er det 

allikevel noe kunstig å sette en prioritering på disse igangsatte 

arbeidene, men de er lagt inn i prioriteringslistene under. 

 

 

Statens vegvesen 

Tabellene nedenfor viser hvilke ruter eller delstrekninger Statens 

vegvesen er ansvarlig for å opparbeide. Rutene er ikke listet opp i 

prioritert rekkefølge innenfor de ulike prioriteringskategoriene. 

 

1.prioritet: 

Rute Fra-til 

Søraruta Jernbanestasjon  – Nyåskaiveien 

Hellelandsruta Jernbanestasjon – Hestavad bro 

 

2.prioritet: 

Rute Fra-til 

Søraruta Nyåskaiveien – Hovland 

Hellelandsruta Slettebø – Krossmoen 

 

3.prioritet: 

Rute Fra-til 

k) E39 Sørlandsveien Hele strekningen 

 

 

Rogaland fylkeskommune 

Tabellene nedenfor viser hvilke ruter eller delstrekninger Rogaland 

fylkeskommune er ansvarlig for å opparbeide. Rutene er ikke listet 

opp i prioritert rekkefølge innenfor de ulike prioriterings-

kategoriene. 
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1.prioritet: 

Rute Fra-til 

Sentrumsruta Hele ruta 

Nordaruta Leidlandshagen – Skadbergsanden 

 

2.prioritet: 

Rute Fra-til 

Hadlandsruta Hestnesveien - Dyrnesveien 

Nordaruta Skadbergsanden - Ytstebrød 

a) Bjerkreimsveien Hele strekningen til Fotland 

n) Tråsavikveien Hele strekningen 

 

3.prioritet: 

Rute Fra-til 

Hestnesruta Hestnes bro - Hestnes 

Tengsruta Hele ruta 

Hadlandsruta Dyrnesveien - Hadland 

 

 

Eigersund kommune 

Tabellene nedenfor viser hvilke ruter eller delstrekninger Eigersund 

kommune er ansvarlig for å opparbeide. Rutene er ikke listet opp i 

prioritert rekkefølge innenfor de ulike prioriteringskategoriene. 

 

 

 

 

 

1.prioritet: 

Rute Fra-til 

c) Sjukehusveien Kvellure – Lagård u.skole 

d) Nyeveien Hele ruta 

e) Vargergveien, 
Kjærlighetsstien 

Sentrum til Dampskipskaien 
(Strandgaten) 

 

2.prioritet: 

Rute Fra-til 

b) Langevannsveien/ 
Grøne Bråden 

Hele ruta 

e) Varbergveien, 
Kjærlighetsstien 

Fra Dampskipskaien frem til 
Kjærlighetsstien 

f) Sentrum – Rundevoll Hele ruta 

h) Hoveræget Hele ruta 

i) Eigelandsveien Hele ruta 

j) Uførfjellveien - 
Leidland 

Hele ruta 

l) Togstasjon - Marren Hele ruta 

 

3.prioritet: 

Rute Fra-til 

e) Vargergveien, 
Kjærlighetsstien 

Kjærlighetsstien 

g) Prestegårdsveien, 
Motala 

Hele ruta 

m) Hellviksveien Hele ruta 
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7.2 Drift og vedlikehold 

God drift og vedlikehold av sykkelanlegg er et viktig 

trafikksikkerhetstiltak. En betydelig andel av sykkelulykkene er 

eneulykker, hvor det kun er syklisten selv som er involvert. Dette 

skyldes i stor grad manglende drift og vedlikehold av 

sykkelanleggene.  

 

Sykkel skal være et reelt alternativ hele året, uavhengig av årstid. 

Løv, løs grus og sand, snø, is, dammer og hull i veidekket kan føre til 

fallulykker med mindre og mer alvorlig skade. Vedlikehold av 

kantvegetasjon bedrer siktforholdene og bidrar til økt trygghet for 

gående og syklende. 

 

Eigersund har en mild vinter, og barmarksesongen utgjør dermed 

en betydelig del av året. Kosting, fjerning av løv, asfaltering og 

reparasjon av dekket, kant- og gressklipping må tilpasses behovet i 

løpet av året. 

 

Vintersesongen har sine utfordringer med skiftende vær. Glatt føre 

og snøfall kan gjøre sykkelen til et upålitelig fremkomstmiddel. Det 

skal ikke være nødvendig å gjøre en daglig vurdering av valg av 

transportmiddel. Syklister skal, som alle andre trafikanter, kjøre 

etter forholdene. Samtidig skal de kunne forvente at en sykkel som 

er riktig utstyrt kan brukes som transportmiddel gjennom hele året. 

 

En sykkeltur til jobb, skole eller andre ærend starter ved en 

inngangsdør. Generelt bør det være en god drift på alle veier, men 

der det er nødvendig med prioritering av driftsmidlene skal 

sykkelveinettet prioriteres. En økt innsats på drift av sykkelveinettet 

gjennom hele året krever økonomiske ressurser. Selv om 

sykkelveinettet veksler mellom veier med forskjellige veieiere, må 

det være forutsigbar og sammenhengende driftsløsning. Samkjøring 

av drifts- og vedlikeholdsrutiner mellom de ulike aktørene er viktig 

for å oppnå dette.  

 

Ved nye sykkelanlegg må de utformes slik at de kan driftes og 

vedlikeholdes på en mest mulig effektiv måte. Driftspersonell bør 

være aktive deltakere i planlegging og bygging av anlegg, og 

anleggene må dimensjoneres til å tåle tunge maskiner i forbindelse 

med driftsoppgaver. Det er den enkelte veieier og –utbygger som 

har ansvaret for dette. 

 

Standard for drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg er 

beskrevet i håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 

riksveger. Hver veieier må ha en rutine for drift  og vedlikehold av 

sykkelanleggene generelt og sykkelanleggene tilknyttet hoved- og 

lokalsykkelveinett spesielt.  

 

Sykkelveinettene prioriteres før andre sykkelanlegg og kjørebaner, 

og drift og vedlikehold skal ha høyest mulig standard. 
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8. Tiltak som ikke er knyttet til enkeltruter 
Hovedfokus i denne planen er et sammenhengende sykkelveinett i 

kommunen som legger føringer for planlegging og utbygging, og 

krav til drift og vedlikehold. I arbeidet med å få flest mulig til å 

bruke sykkelveinettet er det andre faktorer som også må ha en 

parallell innsats. Det nevnes derfor fire faktorer som har betydning i 

sammenheng med sykkelveinettet som er skissert i denne planen. 

 

8.1 Sykkelparkering 

Enhver sykkeltur starter og slutter med en parkert sykkel. 

Dersom behovet for en trygg og pålitelig sykkelparkering ikke er 

dekket i begge ender av sykkelturen, vil terskelen for å bytte ut 

bilen med sykkelen bli atskillig høyere. 

-Kolumbus, i Sykkelparkeringsveilederen 

 

Sykkelanleggene er én del av å motivere til å bruke sykkelen i 

hverdagen. Det er også viktig at syklende får sette fra seg sykkelen 

på en god sykkelparkering. Tiden den enkelte bruker på målpunktet 

har mye å si for hvilken standard som er nødvendig på 

sykkelparkeringen og tilhørende fasiliteter. Ved et kort ærend er 

det ikke samme krav/ønske for syklisten som for en hel arbeidsdag 

eller overnatting.  

 

Parkeres sykkelen en hel dag er det som regel behov for overdekt 

sykkelparkering og strengere krav til sikkerhet. Tilleggsfasiliterer 

som dusj og garderobe, servicemulighet m.v er også nyttig å 

vurdere i forbindelse med etablering av nye lokaler.  

 

Sykkelens store fordel sammenlignet med bil er muligheten for å 

sykle helt til døra ved målpunkt. Det må derfor legges til rette for 

sykkelparkeringer med kortest mulig avstand til målpunktene, slik 

at denne fordelen bevares.  

 

Serviceområder, skoler, barnehager, arbeidssteder, kollektivpunkt 

og friluftsområder bør alle legges til rette for sykling og 

sykkelparkering. Dette krever både oppfølging i reguleringsplaner 

og at det offentlige og private gjør en innsats for å legge til rette for 

god sykkelparkering der det i dag ikke eksisterer. 

 

Sykkelparkeringsveilederen er et viktig verktøy for å finne best 

mulig løsning ved etablering og oppgradering/vedlikehold av 

sykkelparkering. 

 

8.2 Sykkelveivisning 

Ved å skilte sykkelveinettet gir vi et synlig signal på hvilke veier det 

er vi prioriterer for syklende mht fremkommelighet. Det er også 

flere målpunkt som med fordel kan skiltes for at besøkende enkelt 

skal finne frem med sykkel som fremkomstmiddel. 

 

I dag er Nasjonal sykkelrute nr. 1 (Nordsjøsykkelruta) skiltet 

gjennom kommunen. I tillegg er det skiltet en rute laget av Magma 

https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/sykkel-oversikt/sykkelparkering/
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Geopark, som går fra Egersund til Hellvik og tilbake via Ege, kalt St. 

Olavs rute. Magma Geopark markedsfører også en sykkeltur til 

Koldal/Nodland, og denne bør vurderes skiltet i sammenheng med 

skiltplan for sykkelveinettet. Vis til avsn. 6.2. 

 

I henhold til håndbok N300, skal skilt nr. 751-757 anvendes for 

veivisning langs sykkelruter. Veivisningen kan følge veier med 

oppmerket sykkelfelt, gang- og sykkelveier, veier med blandet 

trafikk, brede skuldre, turveier, skogsbilveier osv. Gågater, fortau og 

smale stier skal bare helt unntaksvis benyttes som del av sykkelrute.  

 

Sykkelruter som skal skiltes, må oppfylle nødvendige krav til 

sikkerhet og framkommelighet for de syklende. Laveste akseptable 

geometristandard er at ruten er framkommelig for sykkel med 

tilhenger. Grusdekke kan aksepteres, men må være av god 

standard. 

 

Det er viktig at skiltingen blir gjennomført på en konsekvent og 

enhetlig måte. Det er krav om kontinuitet i veivisningen. Sykkelruter 

skal derfor ikke skiltes før det er laget en samlet plan for hele ruten 

eller rutenettet. Basisen for sykkelveivisning er nasjonale ruter, som 

suppleres med regionale og lokale ruter. 

 

 

 

 
Figur: Skilt 751, veiviser for sykkelrute 

 

 
Figur: Skilt 753, tabellveiviser for sykkelrute 

 

 
Figur: Skilt 755, sykkelruteskilt 

 

https://magmageopark.no/wp-content/uploads/2019/10/Hellvik-geobike-NO.pdf
https://magmageopark.no/wp-content/uploads/2019/10/Hellvik-geobike-NO.pdf
https://magmageopark.no/wp-content/uploads/2019/10/Egersund-geobike-NO.pdf
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Figur: Skilt 757, avstandsskilt for sykkelrute 

8.3 Snarveier  

De som går og sykler ønsker kortest mulig reiseavstand. Snarveier 

er nyttige for å gjøre det mer attraktivt å gå eller sykle fremfor å 

kjøre bil. I hverdagens logistikk er tidsbruk et viktig argument for 

valg av transportmiddel. Snarveier kan bidra til å gjøre sykkel mer 

konkurransedyktig tidsmessig. 

 

I Eigersund er det under utbygging av boligområder også etablert 

snarveier for gående og syklende. Flere av disse er imidlertid dårlig 

vedlikeholdt. Flere større og mindre steder har hatt vellykkete 

prosjekt med å åpne opp snarveiene og gjøre dem mer tilgjengelige. 

Det innebærer opprustning, belysning, reparere veidekket, gjøre 

det mulig å drifte snarveiene, forbedre stigningsforhold mv.  

 

For å hindre motoriserte kjøretøy fra å benytte snarveier, er det en 

tradisjon å sperre snarveiene på en eller annen måte, selv ved 

regulert skilting. I flere tilfeller medfører dette at sperrene hindrer 

også syklister, rullestolbrukere og andre fra å benytte snarveien helt 

eller delvis. Flere snarveier blir med andre ord mer tilgjengelige 

bare ved å ordne bommer i henhold til håndbok V128 

Fartsdempende tiltak. Sykler kommer i mange ulike størrelser og 

tilbehør (sykkelvogn, liggesykkel, armsykkel, kassesykkel mv.), og 

dette må det tas høyde for ved etablering av bilsperrer og andre 

løsninger. 

 
Figur: Prinsippskisse for saksebommer på 3,0 m bred gang- og 

sykkelvei. Alle mål er i meter. Avstanden mellom bommene kan økes 

ved bredere vei, men åpningen på 1,2 m beholdes. 

8.4 Informasjon og markedsføring av sykkelrutene 

Sykkelveinettet må tilgjengeliggjøres i kartformat og ligge åpent for 

alle. Det bør i samme anledning også tydeliggjøres hvor det er 

tilrettelagt med sykkelanlegg og hvor det per dags dato er blandet 

trafikk. Dette for å gjøre det lettere å planlegge og vurdere 

sykkeltur etter egne behov for sikkerhet og som tips til sykkelturer. 
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