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Oppsummering merknad fra Rogaland fylkeskommune  

 

Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 31.05.2021 

Vi viser til Eigersund kommunes trafikknotat angående trafikksituasjonen for Fv. 44 i forbindelse 
med prosjektering av ny boligblokk på Humlestad. Kommunen presenterte notatet for Rogaland 
fylkeskommune på et møte 19.05.2021.  

Fv. 44, Jernbaneveien, er en høytrafikkert tofeltsvei med ÅDT på 15 200. Rogaland 
fylkeskommune påpeker at trafikkflyten er tilfredsstillende i rushtiden i dag, men at bare en liten 
økning i trafikken vil kunne få betydelige følger. Planforslaget legger opp til et nytt kjøremønster 
og de trafikale konsekvensene ved gjennomføringen av alternativ 2 er usikre. Dersom 
Eigersund kommune velger å vedta alternativ 2 vil dette kunne få følger for andre fremtidige 
prosjekter langs fv. 44.  

Rogaland fylkeskommune aksepterer Eigersund kommunes forslag til løsning som er beskrevet 
i trafikknotatet. Dette under forutsetning av at et revidert planforslag sendes på høring. 
Veiformålene i reguleringskartets alternativ 2 skal dimensjoneres iht. kravene i gjeldende 
håndbøker og det må dokumenteres at planforslaget er teknisk gjennomførbart. Avkjørselen fra 
planområdet mot fv. 44 må utformes som et kryss iht. håndbok N100 kapittel D.1.4. Det er ikke 
krav om dråpeøy, men av hensyn til de myke trafikantene som skal krysse avkjørselen 
anbefaler vi at en dråpeøy reguleres inn.  
 

Forslagsstillers kommentar: 

Planforslag - alternativ 2 er oppdatert i tråd med innspill fra fylkeskommunen. Krysset mellom 
Jernbaneveien x Vågsgaten er foreslått endret for å oppfylle krav i N100. Det er vedheftet en C1 
tegning som viser utformingen av krysset med tilhørende profiltegning. I tillegg er det vedheftet 
en illustrasjon som viser sporingskurver i krysset. Det er lagt til grunn at lastebil skal kunne kjøre 
fra Jernbaneveien og inn Vågsgaten, dette blir en oppgradering av krysset da dette ikke er 
mulig i dag. Fra Jernbaneveien og inn til ny adkomst til fremtidig boligblokk i Humlestadgaten er 
det lagt til grunn at det bare skal kunne kjøre personbiler, siden veien ender i en 
parkeringskjeller. Det er videre tatt utgangspunkt i at dagens løsning med venstresving-forbud 
fra Jernbanegaten inn Vågsveien videreføres. 

I Jernbaneveien er det i dag en bussholdeplass rett nord for krysset, samt fotgjengerovergang. I 
forslag til ny kryssløsning er det sikret at frisikt fra krysset ikke kommer i konflikt med 
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eksisterende bussholdeplass. Det forslås at eksisterende fotgjengerfelt fjernes som følge av at 
det skjer så mye i området, og at det istedenfor er et tilrettelagt krysningspunkt i området.   

Illustrasjonene viser at tiltaket kan gjennomføres. Tiltaket medfører at det blir etablert en 
skjæring med en høyde på inntil ca. 14 meter øst for krysset. I tillegg vil endringen medføre et 
arealinngrep på eiendom 46/588 på 36,1 m2 og eiendom 46/210 på 249,4 m2.  

Bestemmelsene er oppdatert med rekkefølgekrav om opparbeidelse av kryss mellom 
Jernbaneveien x Vågsgaten med tilhørende fortau før igangsettelsestillatelse kan gis.  


