
Innspill til fagrapport for planprogram ny vei til Eydehavn  

Dagens situasjon 

I dagens situasjon går trafikken på FV 126, Nesgata som går gjennom Eydehavn sentrum.  Det er 

mange eneboliger og utkjøringer langs Nesgata. På grunn av økende trafikk også pga økt 

havnevirksomhet, igjennom Nesgata har det blitt gjort en del trafikksikkerhetstiltak som miljøgate, 

fartsreduksjoner, fortau, fotgjengerfelt.  Fartsgrensen gjennom Nesgata er 40 km/t.  

Etter som Eydehavn havn blir utvidet øker trafikkmengden også på veinettet. I følge Vegkart.no 

(Statens vegvesen) har det de siste 30 årene vært mange lettere personskader på dagens vei. Se kart 

under for hvor ulykkes-punktene har vært.  

 

 

Avbøtende tiltak; Det er gjort mange tiltak på denne veien gjennom sentrum. Tiltak som gjør det 

vanskelig å kjøre for tungtrafikk gjennom sentrum, men som har vært helt nødvendige for myke 

trafikanter. Selv med tiltak som er gjort, er den opplevde tryggheten lav. Tungtrafikk rett ved siden av 

lekeplass/fortau/skoleveg.  

På eksisterende vei er en økning i trafikkmengde ikke forenelig med behovene som de myke 

trafikantgruppene har til en opplevd trygghet langs veien.  

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:570,filter:(~),farge:'0_0))/hvor:(kommune:(~906))/@143042,6500932,14/vegobjekt:84298890:58b02c:570


  



 (blått - søndre alternativ 11100) 

Dagens situasjon: Det er i deler av ny veitrase eksisterende vei til boligfelt og enkeltstående hus. Ny 

veitrase både følger og krysser eksisterende veier.  

Framtidig situasjon: Ny veitrase vil knytte seg til eksisterende FV Skoleveien. Slik traseen ligger nå blir 

det en krysning av Skoleveien før den går gjennom terreng og krysser 5 adkomstveier til mange 

boliger.  Ny trase vil følge Øvre Stemmekjennvei (ca 170m) som er felles adkomstvei til 5 boliger. Økt 

trafikk gjennom eksisterende boligfelt som foreslått her, vil være sterkt negativt for den opplevde 

tryggheten i dette boligfeltet.  

Avbøtende tiltak: Det må etableres en god kryssløsning med Skoleveien, gjerne som en rundkjøring 

foreslått i alternativ 1. Gjennom boligfeltet må det etableres fortau med rekkverk på den ene siden 

og G/S-veg på den andre. G/S-veg må etableres gjennomgående langs hele veitraseen. Det må 

etableres trygge krysningspunkter.  For kryssing av boligfeltsveier må det etableres 

kulvertunderganger 3. stk.  

Trafikksikkerhetsmessig framstår dette alternativet som det minst ønskelige.  

 (rødt - midtre alternativ 11200) 

Dagens situasjon: Det er i dag ikke vei i foreslått veg-trase.  

Framtidig situasjon: Ny veitrase vil knytte seg til eksisterende FV 134 Skoleveien. Slik traseen ligger nå 

blir det en krysning av Skoleveien før den går gjennom terreng. Ny trase krysser eksisterende privat 

veg og flere turveier/stier 

Avbøtende tiltak:  

Det må etableres G/S-veg langs ny veg-trase. Tilknytning til eksisterende vei i sørenden og nordenden 

må gjøres på en trafikksikkerhetsmessig trygg måte. Med gode muligheter for krysning også for myke 

trafikantgrupper.  

 

 (grønt - nordre 11000) 

Dagens situasjon: Det er i dag ikke vei i foreslått veg-trase. 

Framtidig situasjon: Ny veitrase vil knytte seg til eksisterende FV Skoleveien. Slik traseen ligger nå blir 

det en krysning av Skoleveien før den går gjennom terreng. Ny trase krysser eksisterende privat veg 

og flere turveier/stier. 

Det må etableres G/S-veg langs ny veg-trase. Tilknytning til eksisterende vei i sørenden og nordenden 

må gjøres på en trafikksikkerhetsmessig trygg måte. Med gode muligheter for krysning også for myke 

trafikantgrupper.  

 

Vurdering og tiltak 

Søndre linje er det dårligste alternativet, der det slynger seg gjennom et tett befolket område og 

kryssing av mange små adkomstveier.  

Rødt og grønt er likestilt i forhold til trafikksikkerhet.   



Uansett valg av alternativ så må tilknytning til eksisterende veisystem etableres på en god og 

trafikksikkerhetsmessig måte. Det må etableres vei-lys, alle krysninger må intensiv-belyses.  

Ved valg av alternativ grønt eller midtre må det etableres G/S-vei langs ny vei.  

 


